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Ajánlás 
 

A földrajz tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. 

Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok:  

– 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

– NAT 2007 

– Mozaik Kiadó kerettanterve 

– a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény Nevelési Programja 

– a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény 2007. évi helyi tanterve 

 

A TANTERV TARTALMAZZA: 

 

7. – 8. évfolyamon a földrajz tantárgyra vonatkozóan: 

– A tantárgy céljait feladatait, fejlesztési követelményeket. 

– A tantárgy óraterveit. 

– Az értékelési elveket. 

– A tankönyv kiválasztásának elveit. 

– Az évfolyamok tananyagának témáit. 

– A továbbhaladás feltételeit. 

– Az év végi követelményeket. 

– Az iskola beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit. 

 

Az átdolgozást végezte: 

7. – 8. évfolyam: Czeglédi Karolina _______________________ 

    Szanyi Ferencné _______________________ 

 

 

 

Szolnok, 2010. június 15.  
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A tantárgy legfontosabb pedagógiai elképzelései 

 
Kulcskompetencia: természettudományos kompetencia 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 

módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természet-

ben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó 

folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselek-

véseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkal-

mazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevé-

kenység okozta változások megértését és az  ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásá-

ért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 

 

A Földünk és környezetünk műveltségi terület tantárgyaként megjelenő földrajz kiemelt fej-

lesztési elképzelései főként természettudományi és társadalomtudományi ismereteket integráló 

jellegéből adódnak. Ezért: 

a) az Ember a természetben műveltségi területtel szoros kapcsolatban tartalmilag alapozza a ta-

nulók természettudományos világképét, gondolkodását és szemléletmódját. 

Ennek érdekében tantárgytömbösített oktatás történik: 

 7. évfolyam: földrajz - biológia 

 8. évfolyam: földrajz - informatika 

 b) A természeti és társadalmi-gazdasági-környezeti folyamatok összefüggéseinek feltárásával, 

valamint napjaink eseményeinek összekapcsolásával segíti a tanulók: 

  – földrajzi, környezeti gondolkodásának, 

  – helyi, regionális, globális szemléletének, 

  – a környezetért felelős magatartásának alakítását,  

   a környezettudatos fogyasztást, 

   a lokálpatriotizmus erősítését a tanulókban. 

 c) A természettudományok és társadalomtudományok vizsgálódási módszereinek folyamatos 

alkalmaztatásával fejleszti a tanulók azon képességeit, amelyekkel tájékozódni tudnak szű-

kebb és tágabb környezetük jellemzői között – megszerzett ismereteik integrálásával. 

  Alakítja kommunikációs, narratív, döntési, szabálykövető, lényegkiemelő, problémamegoldó, 

kritikai, a komplex információk feldolgozásával kapcsolatos, együttműködési, életvezetési 

képességeiket – kulcskompetenciáik rendszerének elemeit és végül ezek kompetencia-

térképpé szerveződését. 

 d) A tantárgy tartalmával, az általa közvetített értékek, az alapvető követelmények és az erre 

épülő tanulói tevékenységek megszervezésével együttesen szolgálja a tanulók társadalmi-

állampolgári, cselekvési kompetenciáinak alakítását: személyiségük komplex fejlesztését. 

  Formálja önismeretüket, együttműködési készségüket, akaratukat; segítve a felnőtt lét szere-

peire való felkészülésüket. 

Célok és feladatok 

A Földünk–környezetünk műveltségi terület a napjainkban lejátszódó társadalmi-gazdasági és 

környezeti folyamatok vizsgálatát állítja a középpontba. A komplex, természeti és társadalmi-

gazdasági jelenségeket, folyamatokat egyaránt bemutató tananyag feldolgozásának célja a tanu-

lók szemléletének formálása, a földrajzi gondolkodás képességének megalapozása. Az általános 

iskolai földrajzoktatás során a pusztán tényközlő tananyagátadás helyett a hangsúlyt a természeti, 
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társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatok vizsgálatára, az összefüggések és az általános 

törvényszerűségek megláttatására kell helyezni, ezt 7. évfolyamban külön megerősíti a biológia 

tantárggyal közös tantárgytömbösített oktatás. 

A Nemzeti alaptanterv Földünk–környezetünk műveltségi területében megfogalmazott tartalmi 

és fejlesztési követelmények szerint a műveltségi terület és az ezt megjelenítő földrajz tantárgy 

alapvető feladata, hogy megismertesse a tanulókat szűkebb és tágabb környezetünk természeti és 

társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival. Felismertesse a folyamatok között megfigyel-

hető alapvető összefüggéseket, kölcsönhatásokat. A földrajz tanulása során alakul ki a tanulók-

ban a mindennapi élet szempontjából döntő fontosságú térbeli és időbeli tájékozódási képesség. 

Az elsajátított ismeretek és a felismert összefüggések alapján érthetővé válnak azok az új kihívá-

sok, amelyek a 21. század elején átszabják a hagyományos gazdaság kereteit, s amelyek érdekel-

lentéteket okozhatnak és társadalmi változásokat gerjeszthetnek a világ egyébként elzárt térsége-

iben, zárt társadalmaiban. A műveltségi terület tartalmi elemeinek feldolgozása a szűkebb és tá-

gabb környezetünkről megszerzett ismeretek bővítése mellett nagymértékben hozzájárul a tanu-

lók képességeinek fejlődéséhez. A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelé-

si módszerek alkalmazásával segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. Az Európai Unió, 

valamint a távoli országok természeti és társadalmi-gazdasági sajátosságainak bemutatásával 

hozzájárul az eltérő kultúrák megismerése iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás kialaku-

lásához. A más anyanyelvű országok és kultúrák megismerése elősegítheti a tanulókban az adott 

célnyelven történő kommunikáció igényének kialakulását, ez pedig megkönnyítheti az idegen 

nyelvi kommunikáció fejlődését. A természeti, a társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok-

ban megfigyelhető kölcsönhatások feltárásával a műveltségi terület hozzájárul a természettudo-

mányi szemlélet és gondolkodásmód kialakulásához. Szüntelenül változó és globalizálódó vilá-

gunk természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak megismeréséhez és megérté-

séhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés, valamint a nyitott gondol-

kodás. Ezért a megnevezett tartalmi elemek elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók kezdetben még 

irányított, majd egyre önállóbbá váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanítási-

tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap az információszerzés és –feldolgozás képességének fej-

lesztése, különös tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására, melyet 8. év-

folyamban az informatika tantárggyal közös tantárgytömbösített oktatás különösen támogat. A 

tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény, valamint z élethosszig 

tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a világ társadalom-földrajzi jellemzőinek be-

mutatásával a műveltségi terület elősegíti a szociális és állampolgári kompetencia fejlődését. 

Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak megismertetése nagymértékben hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanulók a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozó-

képes állampolgárrá válhassanak. 

A földrajzi-környezeti gondolkodás fejlesztése 

 – az általános természeti-társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, tények, folyamatok 

vizsgálatával; térbeli és időbeli változásaik feltárásával, 

 – a vizsgálódásokat követő általánosításokkal, szintetizálással, az összefüggések felismerteté-

sével, rendszerbe helyezésével, analóg példák keresésével, 

 – a kölcsönhatások és következményeik megláttatásával, 

 – a természettudományok és a társadalomtudományok vizsgálódási módszereinek alkalmaztatá-

sával, 

 – a történeti-földrajzi szemlélet formálásával, 

 – a kontinensekre, országcsoportokra, országokra, tipikus tájakra jellemző földrajzi kép kialakí-

tásával, 

 – a termelés eltérő lehetőségeinek, módjainak és teljesítményeinek összehasonlításával, 
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 – a más népek, nemzetiségek, kultúrák, életformák iránti érdeklődés, a tisztelet felkeltésével, a 

humanista értékrend alakításával, 

 – a haza földrajzában való tájékozottság bővítésével, a nemzeti azonosságtudat formálásával, 

 – a sokoldalú és differenciált, a tanulókhoz alkalmazkodó tanítási és tanulási eljárások megvalósí-

tásával, 

 – az információhordozókhoz és az információforrásokhoz való hozzájutás biztosításával, 

 – a felelős állampolgári szerep, a környezetért felelős magatartás motivációjának erősítésével. 

 

A 7–8. évfolyam feladata, hogy megismertesse a tanulókat az egyes kontinensek és országok 

természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel. A tananyag feldolgozása során a távoli tájak 

földrajzi jellemzőinek megismerése után jutunk el Európa, a Kárpát-medence és végül hazánk 

bemutatásához. Vizsgálódás középpontjában a természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti 

folyamatok, jelenségek, valamint napjaink eseményei állnak. Földünk népeinek, országainak 

megismerése nagymértékben hozzájárul a különböző kultúrák iránti érdeklődés kialakításához, a 

másság megértéséhez és elfogadásához. Elősegíti, hogy reális kép alakuljon ki a tanulókban 

nemzeti értékeinkről, a magyarság világban elfoglalt helyéről, hazánk természeti, társadalmi-

gazdasági adottságairól valamint európai integrációjáról. 

A Földünk–környezetünk műveltségi terület tartalmainak feldolgozása során fejlődik a tanulók 

földrajzi-környezeti gondolkodása, helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a ter-

mészet egységes egész, a Föld egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember ter-

mészeti és társadalmi lényként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. 

A műveltségi terület minden jelenséget és folyamatot változásában, fejlődésében mutat be, meg-

láttatva azok okait és lehetséges következményeit is. Így fokozatosan kialakulhat a tanulók kör-

nyezetért felelős magatartása. 
Fontos, hogy a műveltségi terület, és így a tantárgyi oktatás tartalmi és képességfejlesztési 

szempontból történő megalapozása már az alsó tagozaton – az Ember a természetben műveltségi 
területben megfogalmazottak alapján – megkezdődik. A felső tagozaton azonban a Földünk–
környezetünk műveltségi terület tartalmi és képességfejlesztési feladatai már nemcsak az Ember 
a természetben, hanem az Ember és társadalom műveltségi terület bizonyos elemeihez is szerve-
sen kapcsolódnak. Ezek a kapcsolatok is hangsúlyozzák a földrajz integrált jellegét, valamint a 
természeti és társadalmi-gazdasági jelenségek, folyamatok összefüggéseinek megláttatásában és 
kölcsönhatásainak feltárásában betöltött szerepét. A kulcskompetenciákkal kapcsolatos alapkész-
ségek fejlesztése. A földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése és feldolgozása – nö-
vekvő önállósággal, egyénileg és csoportosan. A természeti és társadalmi környezet folyamatos 
változásaiban megnyilvánuló alapvető törvényszerűségek megismertetése. A folyamatok köl-
csönhatásainak eredményeképpen létrejövő környezeti változások nyomon követése. A környe-
zetkárosító hatások felismertetése és a következményeik csökkentésére irányuló hazai és nem-
zetközi erőfeszítések érzékeltetése. 

Magyarország földjének, a magyar gazdaság helyzetének és főként európai kapcsolatrendszeré-

nek megismertetése a hazához való kötődés megerősítésének érdekében. 

Értékelési elvek 

Alapvető cél annak vizsgálata, rendelkezik-e a tanuló kellő kompetenciával: hogyan fejlődik 

tudásának, képességeinek, készségeinek rendszere a földrajz tantárgy által közvetített értékek el-

sajátításával. 

Az egyénre szabott tanulási módszerek ugyancsak az egyénre szóló, sajátos értékelési rend-

szert kívánnak. Ezért kiemelt értékelési elv annak figyelemmel kísérése, hogy mennyit és mely 

követelmények teljesítésében fejlődött a tanuló önmagához, előző szintjéhez képest. 

Az értékelésnek döntően a tevékenységek megnyilvánulásaira, az önálló munkavégzésre és az 

összefüggések meglátásának különböző szintjeire kell irányulnia – a fokozatosság elve és az 

életkorra jellemző pszichikus fejlődés figyelembe vételével. 
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Az alábbiakban felsorolt értékelési szempontok közül válogatva azokat kell kiemelni, ame-

lyek a tanulók életkorához, a tananyag jellegéhez (annak mélységéhez) s a feldolgozási képes-

ségek fokozatos fejlődéséhez, a tanulói kompetenciák bővüléséhez igazodnak. 

A tanulók értékelése 

A tanulói teljesítmény értékelése szempontjából az alapvető ismeretelemek elsajátítása mellett 

döntő fontosságú, hogy a tanulók milyen mértékben sajátították el a legfontosabb földrajzi kom-

petenciákat, kiemelten a földrajzi térben való tájékozódás képességét, a földrajzi tartalmú infor-

mációszerzés és az információk feldolgozásának, értelmezésének képességét.  
 

Formatív: 

 Az alapfogalmak és összefüggések megértésének ellenőrzése rövid írásos, illetve szóbeli 

felelet, frontális foglalkozás formájában.  

 Egyéb tanulói tevékenységek értékelése: tanórai tevékenység; szerepvállalás a csoport-

munka során; megfigyelések elvégzése és a tapasztalatok értelmezése, illetve egyszerű 

jegyzőkönyv készítése; gyűjtőmunka és az összegyűjtött információk különböző formá-

ban történő feldolgozása (írásbeli vagy szóbeli beszámoló, tabló, rajz stb.).  

 Írásbeli ellenőrzés: munkafüzet, feladatlap, témaközi, értékelése. 

 Egy-egy kiválasztott témához kapcsolódó rövid szóbeli vagy írásbeli beszámoló, leírás, 

rajz készítése.  

 Tanári irányítással, csoportmunkában vagy egyénileg végzett egyszerű projektmunka. 

 Az ellenőrzésnél minden esetben figyelembe kell venni a tantárgytömbösített oktatás 

formáját, amennyiben az adott tantárgyból egy napon több tanóra is van, az aznap tanult 

tananyag nem kérhető számon. 

 Füzetvezetés esztétikája. (félévente osztályozással). 

Szummatív: 

 A nagyobb témaegységek feldolgozását követően az elsajátított ismeretek és képességek 

szintjének ellenőrzése írásbeli feladatlap segítségével. 

o Témazárók egységes %-os értékelése:  100  90% jeles (5) 

           89  75%  jó (4) 

           74  55%  közepes (3) 

           54  40%  elégséges (2) 

           39  0%  elégtelen (1) 

 

 Komplex mérés természettudományos ismeretekből 8. évfolyam végén. 

Értékelési szempontok 

A tanuló: 

 – elsajátította-e a természettudományok és a társadalomtudományok alapvető vizsgálati mód-

szereit? 

 – ismeri és tudja-e alkalmazni az önálló ismeretszerzés lépéseit? 

 – képes-e önálló megfigyelésre, kísérletezésre, eszközhasználatra, térképi mérésekre, számítá-

sok elvégzésére? 

 – milyen szinten képes a különféle szöveges és képi információk feldolgozására, földrajzi tar-

talmának kifejtésére? 

 – ismeri-e a legfontosabb földrajzi tényeket, jelenségeket, fogalmakat, folyamatokat? 
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 – felismeri-e és tudja-e példákkal bizonyítani a tények, jelenségek közötti hasonlóságokat és 

különbségeket, oksági összefüggéseket, logikai kapcsolatokat? 

 – tud-e csoportosítani a megadott szempontok alapján, felismeri-e a csoportosítás szempontja-

it? 

 – képes-e a megszerzett ismereteket rugalmasan használni, alkalmazni a különféle földrajzi 

rendszerekben, új szituációkban és a gyakorlatban? 

 – hogyan tájékozódik a térképen? Milyen a térképhasználati szintje a szemléleti és a logikai 

térképolvasás területén? 

 – képes-e ismereteket szerezni ábrák, képek, tematikus térképek, adatsorok, metszetek, grafi-

konok, térképvázlatok elemzésével, illetve azok kiegészítésével, készítésével? 

 – tudja-e a természeti és a társadalmi folyamatok térbeli és időbeli változásait érzékelni, értel-

mezni, sorrendiségüket megállapítani, példákkal bizonyítani? 

 – képes-e a környezet természet- és társadalom alkotta értékeinek felismerésére, sajátosságainak, 

mennyiségi és minőségi változásainak értékelésére? 

 – felismeri-e a társadalmi-gazdasági modernizáció kedvező és kedvezőtlen társadalmi-

gazdasági-környezeti következményeit? 

 – alá tudja-e példákkal támasztani a földrajzi környezet megóvásának szükségességét? 

 – részévé vált-e személyiségének a környezettudatos magatartás és életvitel? 

 – rendelkezik-e megfelelő jártassággal az adott témához illeszkedő információs anyagok és in-

formációhordozók kiválasztásában és alkalmazásában? 

 – megfelelő-e kommunikációs képessége az önálló ismeretszerzéshez, az információk tartal-

mának megértéséhez és elemzéséhez, szelektív felhasználásához; az önálló vélemény kialakí-

tásához és annak kifejezéséhez, az érveléshez, a vitához? 

 – milyen szinten használja a földrajz szaknyelvét? 

 – hogyan fejlődött a tanulási technikája, megismerési, rögzítési és felidézési módszere? 

 – képes-e információ- és adatgyűjtésre (pl. könyvtár, internet használatára), ezek feldolgozásá-

ra; vázlat, feleletterv, kiselőadás, házi dolgozat készítésére; feladatlapok megoldására, önel-

lenőrzésre? 

 – képes-e azonosulni a földrajz által is közvetített értékekkel; hogyan nyilvánul ez meg szoká-

saiban, életmódjában, együttműködési készségében, személyiségében? 
 

 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

A megfelelő tankönyvek kiválasztásánál az alábbi szempontokat tartjuk kiemelten fontosnak: 

 Tartalmi szempontból feleljen meg a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tartalmi 

és fejlesztési irányelveknek.  

 A tudományos pontosság párosuljon az életkori sajátosságoknak megfelelő megfogal-

mazással és az ismeretek jól érthető, értelmezhető megfogalmazásával. Az ismereteket 

rendszerezetten, logikailag összekapcsolható módon közvetítse. 

 Legyen alkalmas arra, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a tantárgy iránt. (Megfelelő 

minőségű és tartalmú képanyag; didaktikus ábrák; érdekességek bemutatása; továbbgon-

dolkozásra, búvárkodásra alkalmas feladatok stb.). Szemléletmódjával közvetítse a ter-

mészeti és a kulturális értékek felismerésének és megőrzésének fontosságát, és ösztönöz-

zön a felelős környezeti magatartásra. 

 A tankönyv tananyag-elrendezése, szerkezete tegye lehetővé a differenciált tanórai és 

tanórán kívüli munka megszervezését.   

 Adjon segítséget az egyes témakörökben elsajátított ismeretek rendszerezésében. Tar-

talmazzon az ismeretek elsajátítását ellenőrző, illve a ismeretek alkalmazását igénylő, a 

földrajzi kompetenciák elmélyítését segítő feladatokat.  
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A műveltségterület tantárgyi rendszere és heti óraszámai: 

 

Évfolyam 7. 8. 

Tantárgy Földrajz 

Heti óraszám: 1,5 1,5 

Évi óraszám: 55,5 55,5 

 

A tananyag elrendezése 

7. évfolyam: Tájékozódás a földtörténeti időben 

 Az Európán kívüli kontinensek természeti és társadalomföldrajza 

 É-, Ny-, D-, Kelet-Európa és Oroszország 

8. évfolyam: Közép-Európa természeti és társadalomföldrajza 

 Magyarország természeti adottságai, társadalmi-gazdasági jellemzői 

A tananyag elrendezésének indokai 

7. évfolyam: A kontinensekre vonatkozó ismeretanyag azok jellegzetességeit, tipikus tájait 

emeli ki. Részletesebben csak a világgazdaság jelentősebb országaival foglalko-

zik. A távoli kontinensektől halad a megismerés Európa felé. A kontinensek ter-

mészetföldrajzának feldolgozását segíti a biológia azonos évfolyamának távoli tá-

jak életközösségeit bemutató témaköre. 

8. évfolyam: Közép-Európával, Magyarországgal “érettebb” korukban ismerkedjenek meg a ta-

nulók. A társadalmi-gazdasági folyamatok összefüggéseit, hatásait így hazai pél-

dákkal támaszthatják alá. Az informatika tantárggyal közös tantárgytömbösített 

oktatás során a digitális információkeresés és és az összegyűjtött információk 

megjelenítése (grafikon, táblázat) eszköze legyen az összefüggések, elemzések el-

sajátításához. 



FÖLDÜNK – KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ 7-8. ÉVFOLYAM 

 9 

7. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 55,5 

Heti óraszám: 1,5 

Óraterv 

 Az órák felhasználása 

Témakörök Új ismeretek  

elsajátítása 

Ismétlés, 

gyakorlás 

Helyi felhasz-

nálás, kiegészí-

tő anyag, ellen-

őrzés 

Összes 

óraszám 

 I. Tájékozódás a földtörténeti idők-

ben 
3 – – 3 

 II. Európán kívüli kontinensek     

  Afrika, Ausztrália, Antarktisz 6 1 2 9 

  Afrika 7 1 2 10 

  Ázsia 8 1 2 11 

III. Európa (É-, Ny-, D-, Kelet-

Európa) és Oroszország 
15 2 2 19 

  Év eleji, év végi ismétlés – 3 – 3 

  Összesen: 39 8 8 55 

Célok: 

 – A tanulók világképének, földrajzi-környezeti gondolkodásának alapozása, meglévő ismerete-

ik továbbfejlesztése, elmélyítése, differenciálása. 

 – A környezet kölcsönhatásaiban és a regionális kérdésekben való tájékozottság fejlesztése: 

  – a kontinensek természetföldrajzi jellemzőinek megismertetésével, 

  – a legjelentősebb országok, országcsoportok és tipikus tájaik bemutatásával, 

  –  a természeti adottságok – települések – életmód – gazdálkodás összefüggéseinek vizsgála-

tával, 

  – a társadalmi-gazdasági életben jelenlévő többirányú függőség bemutatásával, 

  – a gazdasági körülmények, hagyományok és az adott helyen élő emberek gondolkodásmód-

ja, világszemlélete közötti kapcsolatok felismertetésével. 

– A földi környezet értésén, ismeretén és a belső motivációkon alapuló környezettudatos maga-

tartás, életmód alapozása. 

– A földrajzi-környezeti tudás folyamatos gyarapítására irányuló igény fejlesztése. 

– A kulcskompetenciákkal kapcsolatos alapkészségek alakítása. 

– Gyakorlottság a földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók kiválasztásában, az infor-

mációk feldolgozásában egyénileg és csoportosan. 

I. Témakör: Tájékozódás a földtörténeti időkben 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A földtörténet időegységei, esemé-

nyei. 

A földtörténeti múlt eseményeinek időrendbe helyezése. 

A földtörténeti folyamatok időtartamának összehasonlítá-

sa a történelmi időszámítással. 
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II. Témakör: Európán kívüli kontinensek 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Afrika. 
Helyzete, népessége. 
Kialakulása, felszíne. 

Éghajlata, természetes 
növénytakarója, vizei. 
A trópusi Afrika 
mezőgazdasága. 

– A mezőgazdálkodás jellem-
ző típusai, terményei 

Ásványkincsek és 
hasznosításuk. 

– Trópusi-, Észak- és Dél-
Afrika gazdaságának sajátos 
vonásai. 

Ausztrália, Óceánia. 

– Szerkezetei felépítés, vízraj-

zi, éghajlati jellemzők. 

– Természeti erőforrások. 

– Óceánia felosztása, szigettí-

pusok. 

– Benépesülés. A mezőgazdál-

kodás jellemzői, fő termé-

nyei.  

– Természeti erőforrások, ás-

ványkincsek. A gazdaság 

legfontosabb ágai. 
Sarkvidékek. 
Amerika. 

Fekvése, benépesülése, 
népessége. 
Kialakulása, felszíne. 
A természetföldrajzi övezetesség 
a kontinensen. 
Az USA. 

– Övezetes mezőgazdaság, farm-

gazdálkodás. 

– Gazdasági körzet, technológiai 

park. Kutatás-fejlesztés igényes 

ágazatok. 

– Gazdasági és politikai nagyha-

talom. 
Mexikó. 

Brazília. 
Ázsia. 

Fekvése, népessége. 
Kialakulása, felszíne. 
Földrajzi övezetesség  
Ázsiában. 

– Tipikus tájak: tajga, szubtrópusi 
és trópusi monszun éghajlatú 
területek. 

 

Helymeghatározási feladatok a térképen. 

 

Tematikus térképek elemzése, adatok leolvasása, össze-

vetése, alapvető összefüggések felismerése és megfogal-

mazása. 

Népsűrűségi térkép elemzése. Népességföldrajzi adatok 

ábrázolása grafikonon, az adatok elemzése. 

 

Éghajlati diagramok elemzése, összevetése, az adatok 

alapján az éghajlat jellemzőinek megfogalmazása. 

Tájleírás készítése tipikus tájakról önállóan gyűjtött ké-

pek alapján. 

Kontúrtérképes feladatok megoldása. 
Magassági és mélységi adatok leolvasása, összevetése 
más kontinensek adataival 
 
A jellegzetes földi képződmények, alapvető természeti és 
társadalmi jelenségek, folyamatok, összefüggések felis-
mertetése az egyes kontinenseken. 
A természetföldrajzi és regionális társadalmi-gazdasági 
folyamatok egymásutániságának, időbeli fejlődésének 
bemutatása példákon. 
 
A földrészek, tipikus tájak, országok természeti és társa-
dalmi jellemzőinek, kölcsönhatásainak, összefüggéseinek 
értelmezése. 
A gazdasági élet jelenségeinek, kölcsönhatásainak felis-
mertetése. 
A társadalmi-gazdasági élet eseményei és az egyes orszá-
gok fejlődése közötti kapcsolat megérttetése. 
Gazdasági mutatók összehasonlításával hasonlóságok, 
különbségek kiemelése. 
A népek természeti és gazdasági körülményei, hagyomá-
nyai és a gondolkodásmódjuk, világszemléletük össze-
függéseinek felismertetése. 
. 
Az emberi tevékenységek okozta környezetkárosító fo-
lyamatok és megelőzésük, elhárításuk lehetőségeinek 
bemutatása. Példákkal alátámasztani a nemzetközi össze-
fogás szükségességét. 
 
Tájékozódás a különböző méretarányú, tartalmú és tema-
tikus földrajzi térképeken. 
Az eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmak isme-
rete, elhelyezése a térképen. Jellemzők megfogalmazása. 
 
Az egyéb földrajzi információhordozók kiválasztására, 
használatára való képesség alakítása. 
Nyomtatott és elektronikus információhordozók alapján 
jellemző gazdasági adatok gyűjtése. 
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Kína. 
Japán. 
Dél-Ázsia. 
India. 
DK-Ázsia. 
DNy-Ázsia. 

III. Témakör: Európa (É-, Ny-, D-, Kelet-Európa) és Oroszország 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Európa fekvése, felosztása, népessé-

ge. 

A kontinens természetföldrajzi képe. 

Az Európai Unió általános jellemzői. 

– Az Európai Unió kialakulása, 

működése, bővítése. A legfon-

tosabb intézmények feladatai. 

Az Unió szerepe a világgazda-

ságban. 

Észak-Európa országainak hasonló 

és eltérő társadalomföldrajzi képe. 

Franciaország. 

Nagy-Britannia, Egyesült Királyság. 

Átalakuló ipari körzetek 

Ny-Európában. 

Dél-Európa országainak 

társadalomföldrajzi képe. 

Olaszország. 

Spanyolország. 

A Balkán-térség földrajzi adottságai. 

Horvátország, Szerbia és Monteneg-

ró. 

Kelet-Európa társadalomföldrajzi 

képe. 

Ukrajna. 

Oroszország – két kontinens országa. 

 

Helymeghatározási feladatok a térképen. 

Az egyes kontinensrészek természeti adottságainak ösz-

szehasonlítása. 

Könyvtárhasználat, újságok, tájékoztató kiadványok fel-

használása, adatgyűjtés az internetről. 

Vizsgálódás a föld- és környezettudományok szempontjai 

szerint: grafikonokkal, adatsorok elemzésével. 

A gazdasági fejlettséggel kapcsolatos tematikus térképek 

elemzése 

A megfigyelések, ismeretek szóbeli megfogalmazása 

szakkifejezések használatával. Kifejezésük írásban, rajz-

ban. Ábrázolásuk grafikusan és egyszerű térképeken. 

Kiselőadások, leírások készítése, viták; tablók összeállí-

tása.) 

Véleményalkotás a megfigyelések alapján. 

A környezetben történő események reális értékelése. 

Az országok megismeréséhez használatos algoritmusok 

kialakítása, bővítése. 

A speciális földrajzi adottságok megismertetéséhez: 

szempontok megadása, gyűjtőmunkák, elemzések készí-

tése. 

Az újságok híreiben hazánk és a szomszédos országok tár-

sadalmi, gazdasági kapcsolatainak nyomon követése, pél-

dák keresése. 

Adatok ábrázolása, összehasonlítása. 

A tananyag feldolgozásához szükséges topográfiai fogalmak 

A kontinenseknél felsoroltak már nem szerepelnek az országoknál. A kiemelt országokat vastag be-

tűk jelzik. 

Eurázsiai-hegységrendszer, Pacifikus-hegységrendszer 

Afrika: Gibraltári-szoros, Guineai-öböl, Madagaszkár, Szuezi-csatorna, Vörös-tenger, Atlasz, 

Dél-afrikai-magasföld, Etióp-, Kelet-afrikai-magasföld, Kilimandzsáró-csoport, Kongó-medence, 

Szahara, Szudán. 

Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kairó, Kongó, Niger, Nílus, Száhel-övezet, Viktória-tó, 

Zambézi, Tanganyika-tó. 

Ausztrália, Óceánia, sarkvidékek: Antarktisz, Arktisz, Ausztrál-alföld, Murray, Nagy-

Korallzátony, Nagy-Vízválasztó-hg., Ny-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea, Új-Zéland. 

Ausztrál Államszövetség, Canberra, Melbourne, Sydney. 
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Amerika: Antillák, Észak-, Dél-, Közép-Amerika, Floridai-fsz., Golf-áramlás, 

Grönland, Hawaii-szigetek, Jeges-tenger, Kaliforniai-félsziget, Karib-szigetek, Labrador-

félsziget, Latin-Amerika, Mexikói-öböl, Panama-csatorna. 

Amazonas-medence, Andok, Appalache-hegység, Brazil-felföld, Guyanai-hegyvidék, Kanadai-

ősföld, Kordillerák, Mexikói-fennsík, Mississippi-alföld, Parana-alföld, Patagónia, Préri, Sziklás-

hegység. 

Amazonas, Colorado, Mississippi, Nagy-tavak, Parana, La Plata, Szent Lőrinc-folyó. 

Amerikai Egyesült Államok: Alaszka, Washington, Chicago, New York, Houston, New Or-

leans, Los Angeles, San Francisco. 

Argentína: Buenos Aires. 

Kanada: Ottawa. 

Kuba. 

Venezuela. 

Mexikó: Mexikóváros. 

Brazília: Brazíliaváros, Sao Paulo, Rio de Janeiro. 

Ázsia: É-, Belső-, K-, D-, DK-, DNy-Ázsia. 

Arab-, Hindusztáni-, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Fülöp-szigetek, Japán-szigetek, 

Japán-tenger, Jeges-tenger. 

Kaszpi-tenger, Kis-Ázsia, Koreai-félsziget, Maláj-félsziget, Perzsa-öböl. 

Altáj, Arab-ősföld, Csomolungma, Dekkán-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Himalája, 

Közép-szibériai-fennsík, Pamír, Tien-san, Urál. 

Gobi, Hindusztáni-alföld, Kaszpi-mélyföld, Kínai-alföld, Mezopotámia-alföld, Nyugat-szibériai-

alföld, Szibéria, Tibet. 

Aral-tó, Jangce, Indus, Gangesz, Jenyiszej, Léna, Ob, Sárga-folyó, Tigris, Urál-folyó, Bajkál-tó. 

India: Új-Delhi, Calcutta, Mumbai; Indonézia, Irak: Bagdad; Irán, Izrael, 

Japán: Tokió, Oszaka. 

Kína: Peking, Sanghaj, Kanton, Hongkong. 

Koreai-Köztársaság: Szöul. 

Szaud-Arábia, Szingapúr, Tajvan, Thaiföld, Törökország: Ankara, Isztambul. 

Európa: Balti-tenger, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Adriai-tenger, Jeges-tenger, 

La Manche. 

Appennini-félsziget, Balkán-félsziget, Boszporusz, Brit-szigetek, Ciprus, Észak-atlanti-áramlás, 

Izland, Kréta, Pireneusi-félsziget, Skandináv-félsziget, Szicília. 

Alpok, Appenninek, Balkán-hg., Balti-ősföld, Bretagne, Dinári-hg., Etna, Finn-tóvidék, Francia-

középhegység, Kárpátok, Kárpát-medencevidék, Kaukázus, Mont Blanc, Német-középhegység, 

Pennine-hg., Pireneusok, Skandináv-hg., Urál, Vezúv. 

Donyec-medence, Germán-alföld, Holland-mélyföld, Kelet-európai-síkság, Mezeta, Lengyel-

alföld, Londoni-medence, Párizsi-medence. 

Dnyeper, Don, Duna, Elba, Ladoga-tó, Loire, Pó, Rajna, Rhône, Szajna, Temze, Urál folyó, Vol-

ga. 

Észak-, Nyugat-, Dél-, Kelet-Európa, Közép-Európa. 

A fentieken kívül, országonként 

Albánia: Tirana, Belgium: Brüsszel. Bosznia-Hercegovina: Sarajevo. Bulgária: Szófia. Dánia: 

Koppenhága. Észtország. Fehéroroszország: Minszk. Finnország: Helsinki. 

Franciaország: Lotaringia, Párizs, Marseille, Le Havre, Lyon, Strasbourg. Görögország: Athén. 

Hollandia: Amszterdam, Hága, Rotterdam. 

Horvátország: Dalmácia, Száva, Zágráb, Dubrovnik, Fiume (Rijeka). 

Írország: Dublin. Izland: Reykjavík. Lettország. Litvánia. Luxemburg. Macedónia: Skopje. Mol-

dova: Chişinâu. 
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Nagy-Britannia Egyesült Királyság: Anglia, Skócia, Wales, Észak-Írország, London, Birmin-

gham, Glasgow, Manchester. 

Norvégia: Osló. 

Olaszország: Róma, Genova, Milánó, Nápoly, Torino, Vatikán, Velence. 

Oroszország: Moszkva, Murmanszk, Novoszibirszk, Szentpétervár, Volgográd. 

Portugália: Lisszabon. 

Spanyolország: Madrid, Barcelona. 

Svédország: Stockholm, Göteborg. 

Szerbia és Montenegro: Podgorica, Vajdaság, Belgrád, Szabadka, Újvidék. 

Ukrajna: ÉK-i Kárpátok, Kárpátalja, Kijev, Beregszász, Csap, Munkács, Odessza, Ungvár, Ve-

reckei-hágó. 

A továbbhaladás feltételei: 

A tanuló: 

 – ismerje a kontinensek fő természetföldrajzi vonásait. Tudja ezeket a fekvés, felszín, kialaku-

lás és a földrajzi övezetesség összefüggésrendszerében vizsgálni, 

 – tudja értelmezni az egyes földrészek, tájak, országok természeti és társadalmi jellemzőinek 

összefüggéseit, kölcsönhatásait, 

 – ismerje a kontinensek, tipikus tájak és országok regionális sajátságait, a közöttük lévő hason-

lóságokat, különbségeket, kapcsolataik rendszerét, 

 – támassza alá példákkal a gazdasági élet jelenségeinek kölcsönhatásait, 

 – ismerjen a tanult térségben környezetkárosító folyamatokat, tevékenységeket és az elhárítá-

sukra (megelőzésükre) tett intézkedéseket, 

 – tudja használni a térképet információszerzésre a szemléleti- és tanári segítséggel az okfejtő 

térképolvasás szintjén, 

 – mutassa meg (jelölje be kontúrtérképen) a tanult topográfiai fogalmakat, kapcsolja hozzájuk 

jellemző földrajzi tartalmukat. 

 

Jelesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

A kerettanterv és a helyi tanterv követelményeinek megfelel. 

– Megfigyelései pontosak. 

– Szóbeli, írásbeli kifejezőképessége pontos, szabatos. 

– Órákon aktív, tevékeny. 

– A taneszközöket és a tankönyvön kívüli ismeretforrásokat rendeltetésszerűen és önállóan 

használja. 

– Gyűjtőmunkája folyamatos, önálló (kiselőadások tartása, adatok rögzítése gyűjtőnaplóban). 

– A fogalmakat önállóan, pontosan, teljes tartalommal ismeri. A szakkifejezéseket hibátlanul 

használja. 

 

Munkájában jusson el az alkalmazás szintjére, legyen képes az ismeretek új helyzetekben való 

felhasználására, új területeken való alkalmazására. 

 

l.  Általános fogalmak: 

– A fogalmakat önállóan, pontosan használja. 

 

2. Egyedi fogalmak: 

– A földrajzi nevek pontos használata (megmutatása). 

 

3. Folyamatok: 

– A folyamatok leírása, szakkifejezések használata pontos.  
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4.  Összefüggések, törvényszerűségek, kölcsönhatások: 

– Önállóan felismeri az összefüggéseket, törvényszerűségeket és ezeket tudja alkalmazni. 

5.  Gyakorlatok: 

– A nevelő által előírt gyakorlatokat, megfigyeléseket önállóan elvégzi. Mérései pontosak. 

– Tankönyvön kívüli ismeretforrások felhasználása (lexikonok, szakkönyvek, tévéműso-

rok). 

– Folyamatos megfigyelések (előre megadott szempontok vagy önálló megfigyelés). 

– Tematikus térképek használata, összehasonlítása, elemzése 

– Az éghajlat jellemvonásainak ábrázolása diagrammokon következtetések az adatokból. 

– Egyszerű ásványi kőzetvizsgálat. 

– Folyamatábrák használata. 

– Statisztikai adatok feldolgozása a gazdasági élet jellemzőinek, változási tendenciáinak 

bemutatásához. 

– Gyűjtőmunka, tablókészítés. 

 

A fentieket tudja önállóan elvégezni, alkalmazni tanítási órákon. Tapasztalatait társainak adja át. 

 

Félévkor és év végén jelest kap az tanuló, akinek írásbeli munkái és szóbeli feleleteinek átlaga 

4,5 felett van. 

Jóra értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

– Megfigyelései nem mindig pontosak, kevés tanári irányítást igényel. 

– Szóbeli, írásbeli kifejezőképessége jó, de nem mindig pontos, szabatos. 

– Órai aktivitása változó. 

– Taneszközeit rendeltetésszerűen, önállóan használja. 

– Gyűjtőmunkája csak irányítással folyamatos. 

– Felkészülése rendszeres ugyan, de nem mindig pontos. 

 

Munkájával jusson el a reprodukció szintjére, amely képessé teszi a fogalmak, folyamatok, ösz-

szefüggések önálló felidézésére, értelmezésére, magyarázatára a tanultak alapján. 

 

l.  Általános fogalmak: 

– A fogalmakat önállóan ( kisebb pontatlanságokkal, de a lényeges tartalmi jegyeket nem 

tévesztve) használja kevés tanári segítséggel, irányítással. 

 

2. Egyedi fogalmak: 

– A földrajzi nevek használata (megmutatása) kevés hibás tartalmi jeggyel (de ezt tanári se-

gítséggel kijavítja). 

 

3. Folyamatok: 

– A folyamatok leírása, szakkifejezések használata olyan pontatlanságokkal, amelyet tanári 

segítséggel ki tud javítani, ezeket a folyamatokat csak az ismert (tanult) szituációkban 

képes alkalmazni. 

 

4.  Összefüggések, törvényszerűségek, kölcsönhatások: 

– A jelesnél felsoroltakat ismeri, képes felidézni, magyarázni, a pontatlanságokat tudja he-

lyesbíteni. 

 

5.  Gyakorlatok: 
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– A nevelő által előírt gyakorlatokat, megfigyeléseket elvégzi, de önállóan nem kezdemé-

nyez. Mérései pontosak, ezeket önállóan végzi.  

 

Félévkor és végén jót kap az a tanuló, akinek írásbeli munkái és szóbeli feleleteinek átlaga 3,5 - 

4,5 között van.  

Közepesre értékelhető a tanuló teljesítménye: 

– Megfigyelései hiányosak, pontatlanok, állandó nevelői irányítást, segítséget igényel. 

– Szóbeli, írásbeli kifejezőképessége pontatlan, a szaknyelvet tárgyi tévedésekkel használja. 

– Órákon passzív, meglévő képességeit sem használja ki. 

– Taneszközeit csak nevelője, vagy társai segítségével tudja rendeltetésszerűen használni, 

munkája így is pontatlan. 

– Gyűjtőmunkája rendszertelen, hiányos. 

– Felkészülése pontatlan, hiányos, rendszertelen. 

– Munkájában állandó nevelői odafigyelést, segítséget, ellenőrzést igényel. 

 

Általában tudása a megnevezés (esetleg felismerés) szintjén van. 

 

1. Általános fogalmak: 

– A tartalmi jegyek felsorolása alapján meg tudja nevezni a fogalmakat. 

– Képes a felsorolásokból kiválasztani a helyes válaszokat. 

– Önállóan nem képes a fogalmak teljes tartalmát elmondani 

 

2.  Egyedi fogalmak, topográfia: 

– Felsorolásai hibásak, de segítséggel teljes felsorolást ad. 

– A tartalmi jegyeket hibásan ismeri. 

– A térképen tanári segítséggel tud tájékozódni. 

 

3.  Folyamatok: 

– A folyamatok egészét, összefüggéseit nem ismeri fel.  

– A folyamatok szakaszait csak segítséggel képes elmondani. 

 

4.  Összefüggések, törvényszerűségek: 

– Többtényezős összefüggéseket tanári segítséggel is csak nehezen ismer fel. 

– Egy-két tényezős összefüggések megfogalmazására képes. 

 

5.  Gyakorlat: 

– Csak a kötelező órákon elvégzendő méréseket, gyakorlatokat végzi el, ehhez is segítsé-

get igényel. 

 

Félévkor és év végén közepest kap az a tanuló, akinek írásbeli munkái és szóbeli feleleteinek át-

laga 2,5 - 3,5 között van. 

Elégségesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

– Megfigyelései, gyakorlati tevékenységei hiányosak, pontatlanok, nevelői irányítással, se-

gítséggel is hibásak. 

– Szóbeli, írásbeli kifejezőképessége nagyon gyenge, a szakkifejezéseket pontatlanul, hiá-

nyos tartalmi jegyekkel alkalmazza. 

– Taneszközeit nevelője, társai segítségével sem tudja rendeltetésszerűen használni. 

– Gyűjtőmunkát, önálló megfigyeléseket nem végez, közös munkában passzív. 

– Felkészülése nagyon rendszertelen, alkalomszerű, megbízhatatlan. 
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– Állandó nevelői, tanulói segítséggel, ellenőrzéssel sem képes jobb munkát végezni. 

 

1.  Általános fogalmak: 

– Lásd továbbhaladás feltételei.. 

 

2.  Egyedi fogalmak, topográfia: 

– A kerettantervben és a helyi tantervben minimális követelményként szereplő fogalmak 

ismerete, megmutatása a térképen. 

 

3.  Folyamatok: 

– A kész válaszok, folyamatsorok, felsorolások közül legalább 40%-ban ismerje fel, vá-

lassza ki a helyes válaszokat. 

 

4. Összefüggések, törvényszerűségek: 

– A kerettantervben és a helyi tantervben minimális követelményként szereplő összefüg-

gések, törvényszerűségek ismerete. 

 

5. Gyakorlat: 

– Munkafüzetében a nevelő által kiválasztott feladatokat megoldja. 

– Ismerje fel a kerettanterv és a helyi tanterv minimum követelményeiben szereplő ásvá-

nyokat, kőzeteket, érceket. 

 

Félévkor és év végén elégséges osztályzatot kap az a tanuló, akinek írásbeli munkái és szóbeli fe-

leleteinek átlaga 1,5 - 2,5 között van. 
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8. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 55,5 

Heti óraszám: 1,5 

Óraterv 

 Az órák felhasználása 

Témakörök Új ismeretek  

elsajátítása 

Ismétlés, 

gyakorlás 

Helyi fel-

használás, 

kiegészítő 

anyag, ellen-

őrzés 

Összes óra-

szám 

 I. Közép-Európa 11 1 1 13 

 II. Hazánk a Kárpát-medencében 7 1 1 9 

III. Fejlődésünk társadalmi alapjai 5 1 1 7 

IV. A hazai tájakon 10 1 2 13 

 V. A magyar gazdaság 7 1 1 9 

  Év eleji, év végi ismétlés – 4 – 4 

  Összesen: 40 9 6 55 

Célok: 

 – A tanulók világképének, környezeti gondolkodásának továbbfejlesztése Közép-Európa, a 

Kárpát-medence és Magyarország ismeretanyagának elsajátíttatásával. 

 – A természeti- és társadalmi folyamatokban való tájékozottság bővítése az európai természeti, 

társadalmi, kulturális és tudományos értékek megismertetésével. 

 – A környezet kölcsönhatásaiban és a regionális kérdésekben való tájékozottság fejlesztése. 

 – A reális alapokon nyugvó nemzet- és Európa-tudat kialakítása, a hazához való kötődés formá-

lása: 

  – Közép-Európa és a Kárpát-medence természetföldrajzi- és társadalomföldrajzi összefüg-

géseinek megismertetésével, 

  – a kontinensrész legfontosabb országainak, tipikus tájainak tárgyalásával, 

  – a különböző népek, nemzetiségek, társadalmi csoportok értékei, életmódja iránti érdeklő-

dés, a másság tiszteletének kialakításával. Az eltérő fogyasztási struktúrák és szokások 

megismerésével. 

  – Magyarország kedvező és kedvezőtlen természeti adottságainak társadalmi-gazdasági le-

hetőségeinek, nemzeti értékeinek, a világban elfoglalt helyének bemutatásával. 

 – A tanulók környezetféltő szemléletének, környezetet óvó magatartásának formálása a Kárpát-

medence és a haza környezeti értékeinek megismertetésével – a közösségeik, országuk, régió-

juk problémáinak megoldásában való részvétel szándékának felébresztésével – és az aktív 

részvétel készségeinek fejlesztésével. 
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I. Témakör: Közép-Európa tájainak és országainak természet- 

és társadalomföldrajza 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

 
 
Közép-Európa természeti képe és 
társadalomföldrajzi vonásai. 
 
 
 
 
Németország. 
Lengyelország. 
Csehország. 
Az Alpok és az alpi országok. 
Ausztria, Szlovénia. 
A Kárpátok és országai: 
Szlovákia, 
Románia. 

Az egyes tájak, országok természeti és társadalmi jellem-
zőinek, azok összefüggéseinek értelmezése. 
Annak felismertetése – példákon keresztül –, hogy az 
egyes népek természeti és gazdasági körülményei, ha-
gyományai hogyan befolyásolhatják gazdasági fejlődésü-
ket, gondolkodásmódjukat. 
A gazdasági élet jelenségeiben, folyamataiban megnyil-
vánuló kölcsönhatások felismertetése, egyszerű értelme-
zése. 
A társadalmi-gazdasági különbségek vizsgálata tematikus 
térképek, diagramok, adatok, adatsorok elemzésével. 
Gazdasági mutatók összehasonlítása. 
Gyűjtőmunka az emberi tevékenységek által okozott kör-
nyezetkárosító folyamatokról. 
Tájékozódás a környezetkárosító hatások elhárítására irá-
nyuló nemzetközi erőfeszítésekről. 
A topográfiai fogalmak elhelyezése körvonalas munka-
térképeken. 

II. Témakör: Hazánk a Kárpát-medencében 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Magyarország helyzete Európában 

és a Kárpát-medencében. 

A földtörténeti múlt eseményei ha-

zánk földjén. 

 

 

Átmeneti jellegű éghajlat. 

 

 

 

Vizek a mélyben és a felszínen. 

Küzdelem a vizek ellen, harc a vize-

kért. 

 

Erdős pusztából kultúrtáj. 

 

Környezetünk állapota és védelme. 

Magyarország földjének részletes megismertetése, kite-

kintéssel a Kárpát-medence egészére. 

Eligazodás a földtörténeti múltban és magyarországi kép-

ződményeiben folyamatábrák, táblázatok, tematikus tér-

képek felhasználásával. 

Az időjárás és éghajlat elemeinek tanulmányozása tema-

tikus térképeken, éghajlati diagramokon. Időjárási előre-

jelzések elemzése, következtetések. 

A folyók jellemzőinek összevetése a domborzati térké-

pekkel, a vízgyűjtő területek éghajlati adottságaival. 

Gyűjtőmunka a vízgazdálkodással kapcsolatos tervekről, 

létesítményekről. 

Környezetvédelmi felhívás, plakát készítése a környezet-

ben található növény- és állatritkaságokról. Vizsgálatok, 

kísérletek végzése a talajalkotók kimutatására. 

A közvetlen környezet víz-, levegő-, talajszennyező for-

rásainak felderítése, kiselőadás összeállítása a gyűjtött 

anyagból. 
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III. Témakör: Fejlődésünk társadalmi alapjai 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Népesedési folyamatok. 

A magyar népesség és 

elhelyezkedése. 

Településhálózatunk: 

– a falvak és tanyák, 

– a városok. 

Budapest. 

A környezetben szerzett tapasztalatok, köznapi földrajzi-

környezeti ismeretek megfogalmazása, valamint egyszerű 

társadalomtudományos magyarázata. 

Települések alaprajzának vizsgálata. 

Korfa értelmezése. 

Statisztikai adatok feldolgozása, ábrázolása. 

Eligazodás, válogatás tanári segítséggel a különböző in-

formációs anyagokban és ezek gyűjteményeiben. 

IV. Témakör: A hazai tájakon 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Legnagyobb tájunk 

az Alföld. 

 

Löszvidékek, hordalékkúpok, árterek 

és 

gazdaságuk. 

 

A Kisalföld. 

Az Alpokalja. 

A Dunántúli-dombság. 

A Dunántúli-középhegység. 

Az Északi-középhegység. 

 

 

Nemzeti parkjaink. 

A hazai tájakra vonatkozó földrajzi-környezeti tartalmú 

információk értelmezése és feldolgozása tanári irányítás-

sal, egyénileg és csoportosan: 

– a lényeg kiemelése szövegből, összehasonlítások, az in-

formációk csoportosítása és rendszerezése, 

– adatok, adatsorok, diagramok, ábrák elemzése, 

– tények, szöveges információk ábrázolása, 

– vázlat készítése, 

– következtetések levonása, 

– gyűjtemények, tablók összeállítása, 

– képek elemzése. 

 

A hazai tájak természeti és társadalmi-gazdasági értékei-

nek megismerése, bemutatása. 

Riport készítése egy nemzeti parkról. 

A hazához való kötődés érzelmeinek alakítása. 

V. Témakör: A magyar gazdaság 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A magyar nemzetgazdaság az Euró-

pai Unióban. 

Az energiagazdaság. 

A gépipar, a vegyipar. 

A mezőgazdaság. 

Az élelmiszergazdaság. 

A közlekedés, szállítás. 

Az idegenforgalom. 

 

Külkereskedelmi kapcsolataink. 

 

 

Régiók Magyarországon. 

A gazdasági élet jelenségeiben, folyamataiban megnyil-

vánuló kölcsönhatások felismerése, egyszerű értelmezése. 

A magyar gazdaság helyének, kapcsolatrendszerének 

megismerése, bemutatása. 

Statisztikai adatok feldolgozása a gazdasági élet jellem-

zőinek, változási tendenciáinak előrejelzése. 

A hazai társadalmi-gazdasági élet földrajzi jellegzetessé-

geinek felismerése tanári irányítással aktualitások alap-

ján. 

Gazdasági adatok ábrázolása diagramokon, grafikonokon. 

Az egyes hazai országrészek – régiók – hasonló és eltérő 

földrajzi jellemzőinek érzékeltetése, azok okainak meg-

keresése. 

A magyarországi védett természeti, kulturális, néprajzi, 
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

gazdaságtörténeti értékek megismerése, bemutatása tab-

lókon. 

Környezetünk problémáinak, hazai és regionális kapcso-

latainak feltárása: szemelvények, adatok elemzésével, 

tömegkommunikációs források felhasználásával. 

Leírások, beszámolók készítése a megfigyelésekről. 

A tananyag feldolgozásához szükséges topográfiai fogalmak országonként 

Németország: Germán-alföld, Német-középhegység, Rajna, Sváb–Bajor-medence, Duna, Elba, 

Rajna–Majna–Duna vízi út. 

Berlin, Bonn, Bréma, Drezda, Duisburg, Frankfurt, Hamburg, Halle, Köln, Lipcse, München, 

Ruhr-vidék, Stuttgart. 

Lengyelország: Lengyel-alföld, Lengyel-középhegység, Visztula, Odera, Varsó, Gdańsk, Kato-

wice, Krakkó, Szilézia. 

Csehország: Cseh-medence, Érchegység, Morva-medence, Szudéták, Elba, Moldva. 

Prága, Brno, Karlovy Vary, Plzeň, Ostrava. 

Ausztria: Bécsi-medence, Grazi-medence, Keleti-Alpok, Duna, Bécs, Burgenland, Graz, Linz, 

Salzburg. 

Horvátország: Dinári-hg., Száva, Ljubjana, Eszék. 

Svájc: Bern, Genf. 

Szlovákia: Északnyugati-Kárpátok, Csallóköz, Magas-Tátra, Szlovák-érchegység, Duna, Vág, 

Pozsony, Kassa, Révkomárom. 

Szlovénia: Keleti-Alpok, Karszt, Száva, Ljubjana. 

Románia: Erdélyi-középhegység, Erdélyi-medence, Hargita, Kazán-szoros, Keleti-, Déli-

Kárpátok, Moldova, Román-alföld, Duna, Körös, Maros, Olt, Szamos, Gyilkos-tó. 

Bukarest, Arad, Brassó, Constanţa, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Ploieşti, Székely-

föld, Székelyudvarhely, Temesvár. 

Magyarország: Balaton, Bodrog, Csepel-sziget, Dráva, Duna, Dunántúl, Dunakanyar, Fertő tó, 

Hernád, Hévízi-tó, Ipoly, Kárpát-medence, Kelet-Közép-Európa, Keleti-főcsatorna, Kis-Balaton, 

Körös, Margit-sziget, Maros, Mohácsi-sziget, Mura, Nyugati-főcsatorna, Rába, Sajó, Sió, Sza-

mos, Szentendrei-sziget, Szigetköz, Tihanyi-fsz., Tisza, Tisza-tó, Velencei-tó, Visegrádi-szoros, 

Zagyva, Zala. 

Alföld: Tiszántúl, Duna–Tisza-köze, Mezőföld, Mátraalja, Bükkalja. 

Bácskai-löszhát, Beregi-síkság, Bodrogköz, Dráva-melléke, Duna–Dráva N. P., Hajdúság, Hor-

tobágy, Hortobágyi N. P., Jászság, Kiskunság, Kiskunsági N. P., Körös–Maros N. P., Körösök-

vidéke, Maros–Körös-köze, Nagykunság, Nyírség, Pesti-síkság, Sárköz, Solti-síkság, Szatmári-

síkság. 

Algyő, Baja, Békéscsaba, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Gyula, Hajdúszoboszló, Hódmezővá-

sárhely, Jászberény, Kaba, Kalocsa, Karcag, Kecskemét, Makó, Mohács, Nyíregyháza, Martfű, 

Orosháza, Paks, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Tiszaújváros, Százhalombatta, Törökszent-

miklós. 

Kisalföld: Győri-medence, Mosoni-síkság, Rábaköz, Marcal-medence, 

Ság, Somló, Hanság, Kis-Duna, Mosoni-Duna, Marcal, Fertő-Hanság N. P., 

Ács, Esztergom, Győr, Hegyeshalom, Komárom, Lábatlan, Mosonmagyaróvár, Nyergesújfalu, 

Pannonhalma, Petőháza, Répcelak. 

Alpokalja: Nyugat-magyarországi-peremvidék, Göcsej, Kemeneshát, Kőszegi-hg., Őrség, Sop-

roni-hg., Zalai-dombság, Zala. 

Balf, Bük, Kőszeg, Nagykanizsa, Sárvár, Sopron, Szentgotthárd, Szombathely, Zalaegerszeg. 
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Dunántúli-dombság, Tolnai-dombság, Somogyi-dombság, Külső-Somogy, Belső-Somogy, 

Szekszárdi-dombság, Mecsek, Villányi-hg., Baranyai-dombság, Balaton. 

Beremend, Kaposvár, Komló, Nagyatád, Nagykanizsa, Pécs, Siófok, Szekszárd, Szigetvár, Zala-

karos, Őrségi N. P. 

Dunántúli-középhegység: Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, Balaton-felvidéki N. P., Bu-

dai-hg., Dunazug-hegység, Gerecse, Móri-árok, Pilis, Tapolcai-medence, Velencei-hg., Vértes. 

Ajka, Balatonfüred, Dorog, Esztergom, Harkány, Hévíz, Keszthely, Pápa, Szentendre, Tata, Ta-

tabánya, Tihany, Várpalota, Veszprém. 

Északi-középhegység: Aggteleki-karszt, Baradla-barlang, Borsodi-medence, Börzsöny, Bükk, 

Bükk-fennsík, Cserehát, Cserhát, Hegyalja, Kékes, Mátra, Nógrádi-medence, Tokaj-Eperjesi-hg., 

Visegrádi-hg., Zempléni-hg., Aggteleki N. P., Bükki N. P., Balassagyarmat, Eger, Gyöngyös, 

Hatvan, Hollókő, Hollóháza, Kazincbarcika, Miskolc, Ózd, Salgótarján, Sárospatak, Vác, Vison-

ta, Visegrád, Záhony. 

Budapest – Budapesti agglomeráció, Magyarország megyéi. 

Közép-magyarországi, nyugat-dunántúli-, közép-dunántúli-, dél-dunántúli-, észak-

magyarországi-, észak-alföldi-, dél-alföldi-régió. 

Követelmények a tanév végén 

A tanuló: 

 – ismerje Közép-Európa regionális sajátosságait; a Kárpát-medencevidék tipikus tájait és Ma-

gyarország fő természeti-társadalmi-gazdasági jellemzőit, jelenségeit, folyamatait és össze-

függéseit, 

 – tudja értelmezni és példákkal alátámasztani a kontinensrész sajátos gazdasági fejlődésének 

meghatározó összetevőit; a történelmi és a politikai változások, a történelmi hagyományok 

szerepét a társadalmi-gazdasági életben, 

 – támassza alá példákkal az eltérő életfeltételeket és életmódokat, a társadalom tájformáló sze-

repét Közép-Európában, illetve a Kárpát-medencében, 

 – tudja összehasonlítani és indokolni Közép-Európa országainak fejlettségét, 

 – értse az együttműködés szükségességét a régió és az Európai Unió tagállamai között, 

 – ismerje a térség környezeti állapotát károsító folyamatokat, tevékenységeket, s tudjon példá-

kat mondani a megelőzés, az elhárítás lehetőségeire, 

 – indokolja az összefogás szükségességét hazánk és a közép-európai országok között; bizonyít-

sa példákkal sokoldalú kapcsolataikat, kötődésüket, egymásra utaltságukat társadalmi-

gazdasági-környezetvédelmi kérdésekben, 

– ismerje a régió népeinek, nemzetiségeinek, különféle társadalmi csoportjainak jellegzetes-

ségeit, értékeit, hagyományait, 

– ismerje szűkebb környezetének, szülővárosának jellegzetességeit, értékeit, hagyományait, 

 – ismerje hazánk társadalmi-gazdasági adottságait és lehetőségeit, integrációs törekvéseit, nem-

zetközi kapcsolatait, 

 – legyen képes aktuális információk gyűjtésére megadott téma és szempontok szerint; szemel-

vények, adatok elemzésére, megfigyelésekre, következtetések levonására, önálló vélemény 

megfogalmazására, 

 – használja a térképet információszerzésre a szemléleti és a logikai térképolvasás szintjén egy-

aránt, 

 – tudja megmutatni térképen, bejelölni kontúrtérképen a tanult topográfiai fogalmakat és kap-

csolja hozzájuk a jellemző földrajzi tartalmakat, 

 – ábrázolja ismereteit rajzokkal, térképvázlatok kiegészítésével, készítésével. 
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Kimeneti követelmények a 8. évfolyam végén 

 – Ismerje a tanuló a földi képződményeket, az alapvető természeti és társadalmi jelenségeket, 

folyamatokat, összefüggéseket. 

 – Értse a természetföldrajzi és regionális társadalmi-gazdasági folyamatok egymásutániságát, 

időbeli fejlődését. 

 – Tudja értelmezni az egyes földrészek, tájak, a megismert országok természeti és társadalmi 

jellemzőinek kölcsönhatásait, összefüggéseit. 

 – Ismerje fel a kontinensek, tipikus tájak és országok regionális sajátosságait. 

 – Értse meg, hogy a népek természeti és gazdasági körülményei, hagyományai meghatározzák 

gondolkodásmódjukat, gazdasági helyzetüket, világszemléletüket. 

 – Lássa, hogy az emberek különböznek egymástól, de emberi voltukban egyenrangúak. 

 – A hazai tájakhoz való kötődés érdekében ismerje természeti és társadalmi értékeinket, vala-

mint a természeti tényezők hatásait és földrajzi összefüggéseit a Kárpát-medence népeinek 

elhelyezkedésében, hagyományaiban, településeiben és gazdasági életében. 

 – Ismerje az emberi tevékenységek okozta környezetkárosító folyamatok példáit és megelőzé-

sük, elhárításuk lehetőségeit. 

 – Tudjon példákat mondani a nemzetközi összefogásra, együttműködésre. Az általános iskola 

befejezésekor legyen képes az önálló szemléleti és – tanári segítséggel – az okfejtő térképol-

vasásra, a különböző méretarányú és tartalmú térképeken. Ismerje az eligazodáshoz nélkülöz-

hetetlen topográfiai fogalmakat, tudjon hozzájuk tartalmi jellemzőket kapcsolni. 

 – Tudja kiválasztani és használni a földrajzi és egyéb információhordozókat. 

 – Alkalmazza biztonsággal a szakkifejezéseket. 

 – Ábrázolja ismereteit egyszerű térképeken, rajzokban. 

– Megfigyeléseit, tapasztalatait tudja értelmezni, értékelni, alkosson azok alapján véleményt. 

Jelesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

A kerettanterv és a helyi tanterv követelményeinek megfelel. 

– Megfigyelései pontosak. 

– Szóbeli és írásbeli kifejezőképessége pontos, szabatos. 

– Órákon aktív, tevékeny. 

– Tudatosan készül a továbbtanulásra. 

– A taneszközöket és a tankönyvön kívüli ismeretforrásokat önállóan használja. 

– Megfigyeléseiről, a szerzett ismeretekről képes írásban, szóban röviden, a lényeget kiemel-

ve beszámolni, rajzot, grafikont készíteni. 

– Gyűjtőmunkája önálló és folyamatos. 

– A fogalmakat pontosan, teljes tartalmukkal ismeri, önállóan alkalmazza. A szakkifejezése-

ket hibátlanul használja. 

 

Munkájában jusson el az alkalmazás szintjére, legyen képes az ismeretek új helyzetekben való 

felhasználására, új területeken való alkalmazására. 

 

1.Általános fogalmak: 

– A fogalmakat önállóan, pontosan használja. 

 

2. Egyedi fogalmak: 

– A földrajzi nevek pontos használata (megmutatása). 

 

3. Folyamatok: 

– A folyamatok leírása, szakkifejezések használata pontosan.  
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4.  Összefüggések, törvényszerűségek, kölcsönhatások: 

– Önállóan felismeri az összefüggéseket, törvényszerűségeket és ezeket tudja alkalmazni. 

5.  Gyakorlatok: 

– A nevelő által előírt gyakorlatokat, megfigyeléseket önállóan elvégzi. Mérései pontosak. 

– Tankönyvön kívüli ismeretforrások felhasználása (lexikonok, szakkönyvek, tévéműsorok). 

– Folyamatos megfigyelések (előre megadott szempontok vagy önálló megfigyelés). 

– Tematikus térképek használata, összehasonlítása, elemzése 

– Az éghajlat jellemvonásainak ábrázolása diagrammokon következtetések az adatokból. 

– Egyszerű ásványi kőzetvizsgálat. 

– Folyamatábrák használata. 

– Statisztikai adatok feldolgozása a gazdasági élet jellemzőinek, változási tendenciáinak be-

mutatásához. 

– Gyűjtőmunka, tablókészítés. 

– A gyakorlatokat önállóan végezze (előre megadott nevelői szempontok, vagy saját szem-

pontjai alapján). Tapasztalatait társainak is adja át. 

 

Félévkor és év végén jeles osztályzatot kap az a tanuló, akinek írásbeli munkái és szóbeli felele-

teinek átlaga 4,5 felett van. 

Jóra értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

– Megfigyelései nem mindig pontosak, kevés tanári irányítást igényel. 

– Szóbeli, írásbeli kifejezőképessége jó, de nem mindig pontos, szabatos. 

– Órai aktivitása változó. 

– Taneszközeit rendeltetésszerűen, önállóan használja. 

– Tankönyvön kívüli ismeretforrásokat nevelői irányítással használ. 

– Megfigyeléseit tanári segítséggel képes rögzíteni írásban, rajzban, grafikonon. 

 

Munkájával jusson el a reprodukció szintjére, amely képessé teszi a fogalmak, folyamatok, ösz-

szefüggések önálló felidézésére, értelmezésére, magyarázatára a tanultak alapján. 

 

 

1.  Általános fogalmak: 

– A fogalmakat önállóan, kisebb pontatlansággal, de a lényeges tartalmi jegyeket nem té-

vesztve, használja kevés tanári segítséggel, irányítással. 

 

2.  Egyedi fogalmak, topográfia: 

– A földrajzi nevek használata, megmutatása kevés hibás tartalmi jeggyel (de ezt tanári segít-

séggel kijavítja). 

 

3.  Folyamatok: 

– A folyamatok leírása, szakkifejezések használata olyan pontatlanságokkal, amelyeket tanári 

segítséggel ki tud javítani. 

– Ezeket a folyamatokat csak az ismert (tanult) helyzetekben képes alkalmazni. 

 

4.  Összefüggések, törvényszerűségek, kölcsönhatások: 

 

– A 7. osztályban jelölt összefüggéseket ismeri, képes felidézni, magyarázni, a pontatlanságo-

kat tudja helyesbíteni. 
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5.  Gyakorlatok: 

– A nevelő által előírt megfigyeléseket, gyűjtéseket elvégzi (de önállóan nem kezdeményez), 

tapasztalatait társaival nem osztja meg. 

– Mérései pontosak. 

 

Félévkor és év végén jó osztályzatot kap az a tanuló, akinek írásbeli munkái és szóbeli feleletei-

nek átlaga 3,5 - 4,5 között van. 

 

Közepesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

 

– Megfigyelései hiányosak, pontatlanok, állandó nevelői irányítást, segítséget, ellenőrzést 

igényel. 

– Szóbeli, írásbeli kifejezőképessége pontatlan, a szaknyelvet hiányosan alkalmazza. 

– Órákon passzív, a meglévő képességeit sem használja ki. 

– Taneszközeit csak nevelője, vagy társai segítségével tudja rendeltetésszerűen használni, 

munkája így is pontatlan, felületes. 

– Gyűjtőmunkája rendszertelen, hiányos. 

– Felkészülése megbízhatatlan, alkalomszerű. 

– Általában munkájában állandó nevelői odafigyelést, ellenőrzést, segítséget igényel. 

 

Tudása a megnevezés (esetleg a felismerés) szintjén van. 

 

1.  Általános fogalmak: 

– A tartalmi jegyek felsorolása alapján meg tudja nevezni a fogalmakat (így is gyak-

ran téveszt). 

– Képes a felsorolásokból kiválasztani a helyes válaszokat (kis hibával). 

– Önállóan nem képes a fogalmak teljes tartalmát elmondani. 

 

2.  Egyedi fogalmak, topográfia: 

 

– Felsorolásai hibásak, de segítséggel teljes felsorolást ad. 

– A tartalmi jegyeket hibásan ismeri. 

– Térképen csak tanári segítséggel tud tájékozódni. 

3.  Folyamatok: 

– A folyamatok egészét, összefüggéseit nem ismeri fel. 

– A folyamatok szakaszait csak segítséggel képes elmondani. 

 

4.  Összefüggések, törvényszerűségek, kölcsönhatások: 

 

– Többtényezős összefüggések felismerésére nem képes. 

– Kéttényezős összefüggésekre önállóan is tud példát mondani. 

– A törvényszerűségek hibátlan megfogalmazására nem képes. 

 

5.  Gyakorlatok: 

– Csak a kötelező, órákon elvégzendő méréseket, gyakorlatokat végzi el. Ebben is 

segítséget igényel. 

– Önálló megfigyeléseket, gyűjtőmunkát nem végez. 
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Félévkor és év végén közepes osztályzatot kap az a tanuló, akinek írásbeli munkái és szóbeli fe-

leleteinek átlaga 2,5 - 3,5 között van. 

 

 

Elégségesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

– Megfigyelései hiányosak, gyakorlati tevékenysége gyenge, pontatlan a nevelői irányítás, se-

gítés ellenére is. 

– Szóbeli, írásbeli kifejezőképessége gyenge, a szakkifejezéseket pontatlanul, lényeges tar-

talmi jegyeket kihagyva alkalmazza. 

– Taneszközeit nevelői segítséggel sem tudja rendeltetésszerűen használni. 

– Gyűjtőmunkát, önálló megfigyeléseket nem végez, közös munkában passzív, az órai munkát 

hátráltatja. 

– Felkészülése nagyon rendszertelen, alkalomszerű, megbízhatatlan. 

– Állandó nevelői, tanulói segítséggel, ellenőrzéssel sem képes jobb munkát végezni. 

 

1.  Általános fogalmak: 

– A kontinensek természetföldrajzi leírásában szereplő alapfogalmak használata ne-

velői segítséggel. 

– Gazdaságföldrajzi alapfogalmak használata nevelői segítséggel. 

– Alapvető településtípusok ismerete. 

 

2.  Egyedi fogalmak, topográfia: 

– A NAT 2003 minimális követelményei, és a kerettanterv szerint egyeztetett köve-

telmények. 

 

3.  Folyamatok: 

– A kész válaszok, felsorolások, folyamatok közül legalább 40%-ban ismerje fel, vá-

lassza ki a helyes megoldásokat. 

 

4.  Összefüggések, törvényszerűségek, kölcsönhatások: 

 

– Mezőgazdaság és az éghajlat összefüggései példák alapján. 

– Tudja, hogy az országok egymásra utaltak a környezeti károk megelőzésében, 

csökkentésében. 

– A természeti tényezők hatása a társadalmi - gazdasági életre, annak fejlettségére. 

– Tudja képek alapján megnevezni a tipikus tájak kialakulásának okait. 

 

5.  Gyakorlat 

– Elemi szintű tájékozottság a különböző méretarányú, jelrendszerű térképek olva-

sásában. 

– Diagramok elemi szintű elemzése. 

– Példák alapvető településtípusokra. 

– Képek, leírások felhasználása a fogalmak felismerésében. 

 

Félévkor és év végén elégséges osztályzatot kap az a tanuló, akinek írásbeli munkái és szóbeli fe-

leleteinek átlaga 1,5 - 2,5 között van. 


