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Óraszám Az óra anyaga Elôzetes ismeretek Új fogalmak, követelmények Összefüggések Kötelezô topográfi a Megjegyzés, kiegészítés

1. Tá jé ko zó dás a tér ké pen Térképvázlat, méret-
arány

A tér ké pek fel épí té se, tí pu sai, jel rend sze re A valóság és a térkép össze ha son-
lítása

Térkép, térképvázlat, méret-
arány, vonalas mérték 
Térképi mérések
Tematikus térképek

2. A földrajzi fokhálózat Föld raj zi szé les ség, föld raj zi hos  szú ság
Hely meg ha tá ro zás a tér ké pen

A természet eredményeinek fel hasz-
nálása a mindennapokban

Egyenlítõ, Északi-sark, Északi-
sark kör, Ráktérítõ, Baktérítõ, 
Déli-sarkkör, Déli-sark
Kezdõ hosszúsági kör

Greenwich

3. A Föld helye a nap rend -
szerben

Bolygó
Hold

A boly gók
A boly gók jel lem zõi, moz  gá sai

A bolygók hasonlóságai és kü lön -
bözõségei

4. A Föld, mint égitest A Föld gömb alakú 
égitest

A Föld gömb alakja és en nek következményei A gömb alak következ ménye i nek 
megfi gyelése

Geoid alak, látóhatár, zenit

5. A Föld mozgásai A Föld for gá sa és ke rin gé se, va la mint ezek kö-
vet kez mé  nyei. Az év szak ok vál ta ko  zá sa

A for gás kö vet kez mé nye i nek meg -
fi  gye lé se
A nap, az év kap cso la ta a Föld moz-
gásával

Na pi idõ szá mí tás.
Már ci us 21., jú ni us 22., szep-
tem ber 23., de cem ber 22. 
Nap éj egyen  lõ ség, nap for du ló

6. Tájékozódás az idõben Napi és évi idõszámítás Idõzónák a Földön
A naptár

A gömb alak ha tá sa az idõ szá mí -
tás ra

Helyi idõ, zónaidõ, világidõ

7. A mûholdak és a tájé ko -
zó dás (Ol vas mány)

Mû hol dak, mû hold fel vé te lek hasz  ná la ta a gaz-
da sá gi élet  ben

Mûholdak használata korunkban Távérzékelés
GPS-mûholdak

8. Összefoglalás

9. Ellenõrzõlap

10. A Föld ki ala ku lá sa és 
szer  ke ze te

A Föld gömb alakú A Föld keletkezése. Földünk gömbhéjas szer-
kezete
A Föld belsõ szerkezete

A Föld alakja és a gömbhéjak lét-
rejötte

Levegõ-, víz-, kõzetburok, 
bi o sz féra

11. A kõzetburok és lem e zei Kôzet A kõzetburok felépítése
A kõ zetburok mozgásai

Kontinentális és óceáni kõ zet-
lemez

12. A vulkánosság és a kõ zet -
lemezek
A Vezúv lávája betemeti 
Pompejit (Olvasmány)

Vulkán A vul ká ni mû kö dés lé pé sei
Vul kán tí pu sok
A vul ká ni utómû kö dés

Lemezszegélyek mozgásai és a 
vul kánosság

Etna, Vezúv Vulkáni kõzetek

13. A hegységek keletke zé  se Hegy, hegy ség rend-
szer, kõ  zet  le mez

A kõ zet le me zek moz gá sai és a hegy ség kép-
zõ dés

Le mez moz gá sok és a vul ká nos ság

14. A Föl det fel épí tõ anya gok Kõzet Ás vá nyok, kõ ze tek, ér cek Mag más, üle dé kes, 
át ala kult kõ ze tek

Velencei-hegység, Bakony, Me-
csek, Soproni-hegység

15. Ásványkincsek, ércek, 
energiahordozók

Érc, kõzet El sõd le ges és má sod la gos érc kép zõ dés. Mag-
más és üle dé kes érc te le pek. Az ener gia hor do-
zók kép zõ dé se

Föld ta ni szer ke zet és az ás vány -
kin csek

Színes- és nemesfémek, bau-
xittípusok, kõsó, kálisó

16. Belsõ és külsõ erõk A bel sõ és a kül sõ erõk pusz  tí tó és épí tõ mun-
ká ja Ap  ró zó dás, mál lás

Pusz tí tó és épí tõ mun ka egy ide jû -
sé ge

Lejtõtípusok

17. A víz felszínformálása Csapadéktípusok A csa pa dék víz ha tá sa
Karszt  je len sé gek. A fo lyó víz fel szín for má ló 
ha tá sa
Az óce á nok és ten ge rek fel szín ala kí tó mun ká ja

A fo lyó mun ka vég zõ ké pes sé gé  nek 
és sza kasz jel le gé nek vál to  zá sa

A jég felszínformálása Jégkorszakok Gleccser, fjord, lavina
A jég építõ munkája
A sarkvidéki jégtakaró

A jég felszínformáló hatása a fel szín 
formakincsére

Hóhatár
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18. A szél felszínformálása Szél A szél pusztító és építõ mun kája Pusztító és építõ munka egy ide jû-
sége

Defl áció, dûne, löszvidék

Az élõ lé nyek fel szín for-
má  lá sa

A nö vé nyek, ál la tok és az em  ber fel szín for má-
lá sa

Korall

19. A talaj Talaj A talaj keletkezése, alkotórészei, összetétele
Talajképzõdési szintek
Magyarország talajfajtái

Talaj – éghajlat Talajtérkép használata

Földtörténeti áttekintés 
(Olvasmány)

20. Összefoglalás

21. Ellenôrzôlap

22. A lég kör szer  ke ze te és 
összetétele

Levegõ, légkör A lég kör szer ke ze te, össze té  te le, je len tõ sé ge A légkör összetételének hatása a 
földi életre

23. A levegõ felmele ge dé se A fel me le ge dés fo lya ma ta, be  fo lyá so ló té nye-
zõk
Az em  be ri te vé keny ség ha tá sa a fel me le ge-
dés re

A gömb alak ha tá sa a fel me le ge-
dés re

Üvegházhatás

23. A hõmérséklet változásai Napi kö zép hõ mér-
séklet

A hõmérséklet napi és évi já  rása. Idõ, idõjárás, 
éghajlat fo  galma

A levegõ hõmérséklete nap szak  tól 
és helytõl függ

Izotermatérképek
Meteorológiai jelentés

24. A szél Légnyomás A szelek kialakulása, típusai. Ciklon, anticiklon. 
Helyi sze lek

A légnyomásváltozás és az el té rõ 
hõmérsékletek hatása a szél ke let-
kezésére

 

A nagy földi légkörzés Szél Nyugati szél, passzát, sarki szél A földi szelek összefüggõ rendszert 
alkotnak

Futóáramlás

25. A monszunszélrend szer Szél, szélrendszer A mérsékelt övezeti és a tró pusi monszun A mon szun szél ke let ke zé sé nek 
több  fé le oka van

Hõmérsékleti egyenlítõ

26. Víz a légkörben Felhõ Fel hõ kép zõ dés, fel hõ tí pu sok. A csa pa dék ke let-
ke zé se és faj tái, je len tõ sé ge
Hi deg front, me leg front

A hidegfront és a melegfront idõ-
járásmódosító hatása

Harmatpont
Csapadéktérkép

27. A légkör szennyezõdése 
és védelme

Légkör Globális felmelegedés. Az ózonréteg elvéko-
nyodása
A savas esõ keletkezése
Radioaktív szennyezõdés

Emberi hatások – ökológiai kockázat

28. Összefoglalás

29. Ellenôrzôlap

30. Óceánok és tengerek Óceán, kontinens
Sós víz, édesvíz

A víz kör for gá sa. Óce á nok és ten ge rek föld raj zi 
jel lem zõi. A ten ger szo ros fo gal ma. A ten ger fe-
nék dom bor za  ta

Az óceánok és tengerek 
éghajlatmódosító szerepe

Csen des-óce án, At lan ti-óce-
án, In di ai-óce án. Vö rös-ten ger, 
Föld kö zi-ten ger, Bal ti-ten ger, 
Ja pán-ten ger. Bering-szoros, 
Gib ral tár, Bosz po rusz.

A tengervíz sótartalma

A tengervíz mozgásai Jéghegy, apály, 
dagály

Hul lám zás, ten ger áram  lás, ten  ger já rás és kö-
vet kez mé nye ik

Tengerjárás
Hold vonzó ereje

Észak-Atlanti-(Golf)áramlás, 
Kuro-Shio, Benguela, Labrador-
áramlás

Humboldt-áramlás

31. A felszín alatti vizek A víz körforgása Ta laj ned ves ség, ta laj víz, bel  víz, ré teg víz, ar té zi 
víz, karszt  víz, hé víz, ás vány víz, gyógy  víz

A felszín és a felszín alatti vizek 
kapcsolata

Hévíz, Bük, Zalakaros, Haj dú -
szoboszló
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32. A fo lyók Folyó, patak A fo lyó vi zek tí pu sai, jel lem zõi. Víz rend szer, víz-
gyûj tõ te  rü let. A fo lyók víz já rá sa, víz  ho za ma
A források

Csa pa dék men  nyi ség és a fo lyók 
víz já rá sa

Mississippi, Szent Lõrinc-folyó, 
Amazonas, Nílus, Kongó, 
Mur ray, Darling, Ob, Léna, 
Jenyi szej, Sárga-folyó, Jangce, 
In dus, Gangesz, Volga, Duna

32. A vízgazdálkodás A Tisza szabályozása Fo lyó sza bá lyo zás, ár víz vé de  lem, bel víz vé de-
lem
A fo lyók hasz no sí tá sa és vé  del me
Víz gaz dál ko dás

Az em be ri te le pü lé se ket ve szé lyez-
te tõ fo lyók sza bá lyoz ha tók

Tisza

33. Ál ló vi zek Állóvíz, folyóvíz A tavak keletkezése és pusz tulása, gazdasági 
hasz   na. Veszélyben az édes  víz!
A tavak vízháztartása

A ta vak sok fé le mó don ke let kez het-
nek

Bajkál-tó, Tanganyika-tó, Ba-
la ton, Velencei-tó, Fertõ tó, 
Fe hér-tó, Tisza-tó, Aral-tó, 
Kaszpi-tenger, Holt-tenger, 
Nagy-tavak

Nyasza-tó
Gyilkos-tó
Nasszer-tó

34. Összefoglalás

35. Ellenôrzôlap

36. Az éghajlati övezetesség 
kialakulása

Éghajlat, idõjárás Az éghajlatot befolyásoló tényezõk
A földrajzi övezetesség: szoláris és valódi 
övezetek

Éghajlatmódosító tényezõk – éghaj-
lati övezetek

Klímadiagramok elemzése

37. A forró (trópusi) övezet I. Egyenlítôi öv Kiterjedés, hômérsékleti és csapadékviszo-
nyok, évszakok, széltípusok, talaj, természetes 
növényzet, állat világ, vízhálózat, felszínformáló 
erôk, gazdálkodás az övekben

A természetföldrajzi jellemzôk ösz-
szefüggései

Amazónia, Száhel-vidék Komplex jellemzés

38. A forró (trópusi) övezet II. Átmeneti öv

39. Forró övezet III. Térítôi öv
Trópusi monszun vi-
dékek, monszunszél

Természetföldrajzi jel lem zôk: térítôi öv, trópusi 
monszun vidékek

Elsivatagosodás Hindusztáni-félsziget Komplex jellemzés

40. A mérsékelt övezet I. Mérsékelt övezet A meleg mérsékelt öv, me diterrán terület, 
szubtrópusi monszun terület, hideg mér sékelt 
öv természetföldrajzi jellemzôi

A természetföldrajzi jellemzôk ösz-
szefüggései

Komplex jellemzés

41. A mérsékelt övezet II. Mérsékelt övezet A valódi mérsékelt öv, óce áni terület, mérsé-
kelten szá razföldi terület, száraz földi te rület, 
szélsôségesen szá raz földi terület termé szet-
föld rajzi jellemzôi

A természetföldrajzi jellemzôk ösz-
szefüggései

Komplex jellemzés

42. A hideg övezet Hideg övezet, hegy-
vidéki ég   hajlat

A sarkköri öv, a sarkvidéki öv természetföldrajzi 
jel lem zôi
Övezetesség a hegyvidéken
A tengerfenék domborzata

A természetföldrajzi jellemzôk ösz-
szefüggései

Alpok, Kárpátok, Andok Komplex jellemzés

43. Összefoglalás

44. Ellenôrzôlap

45. Övezetesség és társa-
da lom

A Föld éghajlati 
rendszere

Földrajzi környezet, termé szeti környezet, 
társadalmi kör nyezet

A természeti és a társadalmi környe-
zet hatása az életmódra, a gazda-
sági életre



Óraszám Az óra anyaga Elôzetes ismeretek Új fogalmak, követelmények Összefüggések Kötelezô topográfi a Megjegyzés, kiegészítés

46. A Föld népessége Népsûrûség A Föld népességének nö ve ke dése, népes-
ségrobbanás, természetes szaporodás, né-
pességnövekedési ciklusok, népesség területi 
el oszl ása
A Föld népességcentrumai

A népesség össze té tele Munkanélküliség A népesség nem, kor, fog lal  kozás szerinti 
megosz lá sa
Korfa készítése, elemzése

Foglalkoztatási átrétegzôdés Korfa

47. Sokfélék a Föld lakói Emberfajták Az emberfajták és területi megoszlásuk
A Föld nyelvi megoszlása
Vallások, etnikum, nemzet, nemze tiség

Vallás és életmód Nemzetiségi térkép használata

Mozgékonyak a Föld lakói A kontinensek, országok kö zöt ti, illetve orszá-
gon belüli né pességmozgások

Munkaerôhiány, munkanélküliség – 
népességmozgás

48. Településformák, tele pü-
lésszerkezet

Település, falvak A települések csoporto sí tá sa, mozgékony és 
állandó te  lepülések. Falutípusok

Falu és város kapcsolata Tanya, falu

49. Városok a Földön Városok A városok csoportosítása, a városok szerkezete
Agglomeráció, megalopoli szok

Urbanizációs gondok – a váro sok 
nagysága

Élet a városokban Városok A városi közlekedés, leve gô, közmûvek
Urbanizáció
A városok élôvilága
Hulladékkezelés
A települések mûköd teté sén ek feltételei

Emberi hatások a környezetre

50. Összefoglalás

51. Ellenôrzôlap

52. A gazdaság és rendszere A földrajzi környezet A gazdaság rendszere
A termelés és a fogyasztás
A természeti és a társadalmi környezet hatása 
a gazdasági életre
A gazdasági fejlettség mu ta tói

53. Az állam és a piacgaz-
daság

Állam A piacgazdaság mûködése. A világgazdasági 
globalizáció jellemzôi
A gazdasági fejlettség mutatói. Az országok 
fejlettségi sorrendje

A termelés társadalmi és környezeti 
hatásai

GDP
GNP

54. A világ élelmiszergazda-
ságának jellemzôi
A Föld energiagazdasága

Mezôgazdaság A fejlôdô országok mezôgazdasága
Mezôgazdaság a fejlett országokban
Az energiahordozók csoportosítása

A mezôgazdaság környezeti hatásai
Az energiatermelés környezeti 
hatásai
Az energiahordozók elfogyásának 
hatásai

55. Az ipari termelés és a 
világgazdaság

Integráció Dinamikus iparágak, válságágazatok
A gazdasági élet területi szervezôdései
Földünk fejlett iparvidékei. Gazdasági 
együttmûködés, integrációk
A világgazdaság növekedési pórusai

56. A 3. és a 4. szektor 
jelentôségének növeke-
dése

Infrastruktúra Szolgáltatási tevékenységek
Az infrastruktúra fejlettsége
A közlekedés ágazatai
Az idegenforgalom

Fejlettség és szolgáltatások
Áruszállítás és közlekedés
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57. A világgazdaság jellemzô 
folyamatai

Világgazdaság Nemzetközi kereskedelem: export és import
Transznacionális és multinacionális vállalatok
A pénz szerepe a világgazdaságban
A bankok szerepe, a tôzsde mûködése

A pénz és a világgazdaság Infl áció, deviza, valuta, kész-
pénz, kötvény, értékpapír

58. Nemzetközi 
tôkeáramlások

Integráció A nemzetközi tôkeáramlások
Az adósságválság
Gazdasági integrációk típusai
Offshore területek

Hitel – kamat – adósság

59. Az Európai Unió Integráció Az EU létrejöttének folyamata
Az EU intézményei
Az EU lakossága
Az EU mezôgazdasága és ipara

Fejlettség – integrációs folyamat EU tagállamai Régió
Támogatás, pályázat

60. Magyarország helye az 
európai és a regionális 
integrációs folyamatokban

Integráció Hazánk intergrációs kapcsolatai
Magyarország az Európai Unióban

Elônyök és hátrányok az integráci-
ókban

Maastrichti kritériumok

61. Nemzetközi szervezetek 
(Olvasmány)

Az ENSZ, NATO, OAS, OPEC, OECD, CE, 
LAS, Afrikai Unió

Az összefogás lehetôségei Az ENSZ szervezetei

62. Összefoglalás

63. Ellenôrzôlap

64. A demográfi ai robba nás 
és következményei

Urbanizáció A Meadows-féle világmodell
Túlnépesedés – élelmezési gondok
Fenntartható fej lô dés
Urbanizációs problémák

Emberi hatások a környezetre Szelektív hulladékgyûjtés

65. A gazdasági élet ha tása a 
környezetre

A légkör Energia- és nyersanyagválság. Globális klíma-
változás, ózonlyuk, erdôírtások

Ipari termelés – környezeti problé-
mák

Üvegházhatás fokozódása

66. Környezetkárosodások és 
környezeti ártalmak

Környezetvédelem Túllegeltetés, túlöntözés, ta laj  pusztulás, elsiva-
t a go so dás, édesvíz- és tengervíz-szen nyezés, 
savas esôk, kör  nyezeti szennyezô anya gok

Emberi tevékenység hatása az 
élôvilágra

Biológiai indikátorok

67. Veszélyeztetett élôhelyek 
és régiók

Természetvédelem A biológiai sokféleség csök kenése, génerózió
A természetes állapot visz sza  állítása, ter mé-
szet  vé de lem

Az ökoszisztémák változása Bioszféra-rezervátum

68. Nemzetközi összefo gás a 
környezeti válság el len

Környezeti válság Globális környezetvédelmi intézmények, szer-
vezetek, konferenciák, egyezmények

A Földért közösen kell cselekednünk

69. Összefoglalás: Glo bá lis 
környezeti prob lé mák

70. Ellenôrzôlap

Kezünkben a jövô
(Olvasmány)

71–74. Év végi összefoglalás


