FÖLDRAJZ
7-8. ÉVFOLYAM
A 7–8. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 102 óra.
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A földrajz tantárgy a természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális
tudomány mellett számos földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a
földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a talajtani és a planetológiai tudást. Tantárgyi
előzménye az alsó tagozatos környezetismeret, illetve 5–6. évfolyamon a
természetismeret, így annak követelményrendszerére épül, amelynek teljesítését
feltételezi.
A 7–8. osztályos tananyag a földrajzi tartalmakat a földrajzi tér fokozatos
kitágításával, a közelitől a távoli felé, azaz a közvetlen lakóhely (település) felől
Magyarország földrajzán keresztül a kontinentális, majd végül a globális folyamatok
felé haladva mutatja be, de mindvégig szem előtt tartja az életkori sajátosságoknak
megfelelő, a tapasztalatokra, a konkrét jelenségekre, folyamatokra építő tananyagfelépítést. Az ismereteket a földrajzi szempontból tipikus természet- és
társadalomföldrajzi folyamatokra, összefüggésekre fűzi fel, és középpontba állítja a
földrajzi eredetű problémák komplex bemutatását.
A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti
gondolkodása, helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet
egységes egész, a Föld egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember
természeti és társadalmi lényként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű
gazdálkodást.
A helyi és a regionális gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok
értékelésével és a globális folyamatok érzékelésével lehetővé válik, hogy a tanulók
megismerjék az emberiség bolygónkra kiterjedő tevékenységét, valamint az ebből
fakadó, szintén világméretű természeti, társadalmi és környezeti problémákat.
A tartalmak feldolgozása a szűkebb és a tágabb környezet földrajzi jellemzőire
épül. Elsődleges célja a térbeli intelligencia fejlesztése. Kiemelt része a haza és
környezete földrajzi-környezeti jellemzőinek megismertetése, amelynek során
megalapozódik a hazához és a magyarsághoz való kötődés. 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, illetve szemlélet kialakulásához. Mindezt úgy valósítja meg, hogy közben
elősegíti a természeti és a kulturális értékek iránti tisztelet, illetve a következő
nemzedékek számára történő megőrzésük iránti igény kialakulását. Ezzel hozzájárul a
felelős és tudatos környezeti magatartás, a jövő generáció érdekeit is szem előtt tartó
gondolkodás 2 fejlődéséhez. A hazáról, a földrészünkről és a távoli földrészekről való
tudásszerzés mellett nagymértékben segíti a tanulók képességeinek fejlődését. 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 különféle szóbeli és írásbeli
ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek alkalmazásával segíti az anyanyelvi
kommunikáció fejlődését.
A természeti és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások
feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és
gondolkodásmód kialakulásához. Folytatja az 5–6. évfolyamon megkezdett integrált
tudásszerzést és az egységes természettudományi szemlélet alakítását.
A természeti jellemzőkhöz mindig hozzákapcsolja azok társadalmi-gazdasági
felhasználását, illetve egymáshoz illeszti a társadalmi élet és a gazdaság elemeit is,
ezáltal megveti a társadalomtudományi szemlélet alapjait is.
Szüntelenül változó és globalizálódó világunk természeti, környezeti és
társadalmi-gazdasági folyamatainak megismeréséhez és megértéséhez elengedhetetlen
a folyamatos tájékozódás és információszerzés, valamint a nyitott gondolkodás. Ezért
a tartalmi elemek elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá váló
információkezelő tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban nagy
hangsúlyt kap az információszerzés és az információfeldolgozás képességének
fejlesztése, különös tekintettel a tapasztalati és a digitális világ nyújtotta lehetőségek
felhasználására. Mivel a földrajz tantárgy feladatának tekinti a tanulók megismertetését
a helyi, a regionális és a globális környezetükkel, a valóság pedig gyorsan változik,
ezért a tanulók kénytelenek állandóan önállóan frissíteni ismereteiket.
A távoli tájak megismerésében nagy szerepet kapnak a mediatizált
kommunikációs eszközök (nyomtatott sajtó, televízió, internet) által szerzett
információk. A földrajz tantárgynak tehát célkitűzése, hogy ösztönözze a médiumok
által közvetített világ kritikus elemzését, értelmezését, megértesse a tanulókkal, hogy a
világ itteni ábrázolása nem azonos a valósággal, az eseményeknek és a jelenségeknek
az alkotók által konstruált változatát láthatják. A földrajztanulás során a tanulók
megszerzik a szemléleti térképolvasás képességét, és jártasságot szereznek az okfejtő
térképolvasásban (különféle méretarányú és ábrázolásmódú térképeken). A
dokumentum topográfiai és kulcsfogalmi listája csak az adott témában újonnan
megjelenő és azokat a fogalmakat tartalmazza, amelyek a kerettanterv tartalmi és
szemléleti újdonságainak pontosítása érdekében szükségesek, a korábbi életkori
szakaszban vagy a megelőző témák során feldolgozottakat tudottnak feltételezi.
A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ nyújtotta aktuális
információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló digitális
kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális
térképek, térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi
összefüggések felismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása
mellett fontos feladatnak tartja az adatbázisok, információforrások értő szemléletének
kialakítását, a tudatos felhasználóvá válás támogatását. A projektfeladatok, önálló vagy
csoportban végzett kutatások fejlesztik a tudatos közösségi információáramlást, a tudás
hálózatos megosztásának képességét. A földrajztanítás tudatosan épít a tanuló

prezentációs képességére, ösztönzi a földrajzi folyamatok digitális eszközökkel történő
bemutatását.
A világ társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás
segíti a kulturális értékek megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás
tudatosításához, a kulturális értékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény
kialakításához. Az önállóan vagy csoportosan létrehozott produktumot (például modell,
prezentáció) elváró feladatok hozzájárulnak a kreatív alkotás és önkifejezés
képességének fejlődéséhez.

1. TÉMAKÖR: Tájékozódás a földrajzi térben
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- használja a földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és digitális
eszközöket.
- tájékozódik különböző típusú és tartalmú térképeken, biztonsággal leolvassa azok
információtartalmát, a térképen elhelyez földrajzi elemeket;
- gyakorlati feladatokat (pl. távolság- és helymeghatározás, utazástervezés) old meg
nyomtatott és digitális térkép segítségével; el tud készíteni egyszerű térképvázlatokat,
útvonalterveket;
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- A különböző léptékű, típusú és tartalmú térképek használatával, elemzésével és
összehasonlításával a rendszerben és összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése
- Hagyományos és digitális térképen történő távolság- és helymeghatározás
segítségével a térbeli tájékozódás és a logikai gondolkodás fejlesztése
- Gyakorlati feladatok megoldása (pl. távolság- és helymeghatározás, utazástervezés)
terepen, valamint nyomtatott és digitális térképek és online felületek segítségével
- A földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és egyes digitális eszközök
ismerete
- A különböző léptékű, típusú és tartalmú térképek, műholdképek, légifelvételek
sajátosságainak felismerése, a mindennapi életben való felhasználásuk lehetőségeinek
ismerete
- A térkép fogalma és jelrendszere
- A hagyományos és digitális térképek fajtái
- A földrajzi helymeghatározás módszerei
FOGALMAK: földrajzi fokhálózat, keresőhálózat, fő- és mellékvilágtájak, méretarány,
aránymérték, szintvonal
TEVÉKENYSÉGEK:
- Egy adott útvonal (pl. osztálykirándulás) útvonalának tervezése nyomtatott és digitális
térképek, online felületek segítségével
- Távolság és hely meghatározása térképen, illetve terepen
- Játékos feladatok a földrajzi helyek meghatározására megadott földrajzi koordináták
segítségével
- Alaprajzkészítés, térképvázlat-készítés szöveg, leírás alapján
- Tematikus térképek megadott szempontok szerinti elemzése

2. TÉMAKÖR: Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- bemutatja és értékeli lakókörnyezetének földrajzi jellemzőit, ismeri annak természeti
és társadalmi erőforrásait.
- szűkebb és tágabb környezetében földrajzi eredetű problémákat azonosít, magyarázza
kialakulásuk okait.
- elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági
értékeinek megismerése és megőrzése iránt.
- javaslatot fogalmaz meg lakókörnyezete jövőbeli, környezeti szempontokat szem előtt
tartó, fenntartható fejlesztésére.
- érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a környezettudatos döntések
fontossága mellett.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- Az adott terület komplex földrajzi elemzése során a rendszerben és összefüggésekben
való gondolkodás fejlesztése
- A lakóhely jelenét, illetve annak jövőbeli fejlődését segítő és nehezítő természet- és
társadalomföldrajzi folyamatok felismerése, valamint feldolgozása eredményeként a
fenntartható fejlődés és környezettudatosság fejlesztése
- A lakókörnyezet környezeti problémáinak bemutatása
- Nyitottság a lakóhellyel és annak környezetével kapcsolatos információk
megismerése iránt, információk gyűjtése írott és elektronikus forrásokból, azok
értelmezése és rendszerezése
- A szűkebb lakókörnyezet (település és környezete) földrajzi helyzetének, természeti
és kulturális értékeinek bemutatása
- A lakókörnyezet földrajzi jellemzőiből fakadó előnyeinek és hátrányainak
mérlegelése, a lakókörnyezet környezettudatos és fenntartható fejlesztése
FOGALMAK kulturális érték, természeti érték
TEVÉKENYSÉGEK
- A Föld háromdimenziós megjelenítését lehetővé tevőprogram segítségével a
közvetlen környezet virtuális felfedezése
- Irányított beszélgetés a helyi írott és elektronikus médiából gyűjtött földrajzi tartalmú
információkról
- Ötletbörze a szűkebb lakókörnyezet társadalmi és gazdasági problémáinak feltárására,
és az ezekre vonatkozó megoldási javaslatok megfogalmazása
- Projektfeladat: poszter, prezentáció vagy rövid videofilm készítése a szűkebb
lakóhely természeti és kulturális értékeiről
- Projektfeladat: tanösvény és térkép tervezése a szűkebb lakóterület természeti és
kulturális értékeihez kapcsolódóan
3. TÉMAKÖR: Magyarország földrajza
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence térségének
természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásait, illetve bemutatja a természeti és
társadalmi adottságok szerepének, jelentőségének időbeli változásait, a területi
fejlettség különbségeit.
- összehasonlít, illetve komplex módon, problémaközpontú megközelítéssel vizsgál pl.
hazai nagytájakat, tájakat, régiókat, településeket.

- népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg,
következtetéseket von le.
- következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében előforduló természeti és
környezeti veszélyek kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli
jellemzőire.
- elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági
értékeinek megismerése és megőrzése iránt.
- híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál.
- reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- Hazánk és a Kárpát-medence tájainak és régióinak feldolgozása során a térszemlélet,
valamint a hagyományos és digitális térképhasználat fejlesztése.
- Egy-egy kis- és középtáj vagy település komplex módon, több szempontú
megközelítéssel történő vizsgálata során a problémamegoldó, valamint a rendszerben
és összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése.
- A Magyarországgal kapcsolatos földrajzi ismeretek feldolgozása során az önálló és
hiteles információszerzés, valamint a felelős véleményalkotás fejlesztése.
- A kommunikációs és esztétikai kompetenciák fejlesztése Magyarország témakörben
önállóan készített prezentáció bemutatásával.
- Magyarország természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőiből fakadó
előnyei és hátrányai a fenntartható fejlődés jegyében.
- Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzőinek értékelő megközelítése és
megoldásifejlesztési javaslatok.
- Magyarország idegenforgalmi adottságai és a fenntarthatóság jegyében történő
jövőbeli fejlesztése.
- A Magyarország területén előforduló környezeti és természeti veszélyek vizsgálata,
továbbá a társadalmi-gazdasági jellemzők értékelő megközelítéssel történő
feldolgozása során a fenntartható fejlődés és környezettudatosság szemléletének
fejlesztése.
FOGALMAK erőforrás, falu, folyószabályozás, folyó vízjárása, hungarikum,
kontinentális éghajlat, közigazgatás, medencejelleg, nemzetiség, öregedő társadalom,
táj, talaj, tanya, természetes szaporodás és fogyás, területi fejlettség-különbség,
tranzitforgalom, város, világörökség
TOPOGRÁFIAI
ISMERETEK
Alföld,
Dunántúli-dombvidék,
Dunántúliközéphegység, Északi-középhegység, Kisalföld, Alpokalja Aggteleki-karszt,
Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, Baradla-barlang, Baranyai-dombság,
Bodrogköz, Borsodi-medence, Börzsöny, Budai-hegység, Bükk, Bükk-fennsík,
Csepel-sziget, Cserehát, Cserhát, Dráva menti síkság (Dráva-mellék), Duna–Tisza
köze, Dunakanyar, Gerecse, Hajdúság, Tokaj-Hegyalja, Hortobágy, Írott-kő, Jászság,
Kékes, Kiskunság, Körös–Maros köze, Kőszegi-hegység, Marcal-medence, Mátra,
Mecsek, Mezőföld, Mohácsi-sziget, Móri-árok, Nagykunság, Nógrádi-medence,
Nyírség, Őrség, Pesti-síkság, Pilis, Belső-Somogy, Külső- 8 Somogy, Sopronihegység, Szigetköz, Szekszárdi-dombság, Szentendrei-sziget, Tapolcaimedence,
Tihanyi-félsziget,
Tiszántúl,
Tolnai-dombság,
Velencei-hegység,
Vértes,
Villányihegység, Visegrádi-hegység, Zalai-dombság, Tokaji (Zempléni)-hegység;
Balaton, Bodrog, Dráva, Duna, Fertő, Hernád, Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Körös,
Maros, Mura, Rába, Sajó, Sió, Szamos, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza, Tisza-tó,

Velencei-tó, Zagyva, Zala; Magyarország nemzeti parkjai, világörökségi helyszínei,
régiói, megyéi, megyeszékhelyei
TEVÉKENYSÉGEK
- A topográfiai ismeretek elmélyítése topográfiai játékok segítségével
- Projektfeladat: osztálykirándulás tervezése Magyarország egy kiválasztott
középtájának megismerésére
- Prezentáció készítése egy kiválasztott tájról vagy településről
- Természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági adatsorok rendszerezése, szemléletes
ábrázolása és az adatok értelmezése
- Hazánk nemzetközi gazdasági szerepének igazolása a média és az internet
segítségével
- Interaktív termékbemutató összeállítása a magyar gazdaság nemzetközi jelentőségű
termékeiből
- Magyarország idegenforgalmi adottságainak és lehetőségeinek bemutatása
képeslapok, tájfotók segítségével
- Magyarország szerepvállalásának ismertetése a nemzetközi környezetvédelmi
programokban, internetes források felhasználásával
- Gondolattérkép készítése Magyarország és az Európai Unió kapcsolatáról
A továbbhaladás feltételei a 7. évfolyam végén:
- Tudjanak tájékozódni a különböző léptékű, típusú és tartalmú térképeken.
- Ismerjék a térkép jelrendszerét. Tudjanak használni hagyományos és digitális
térképet.
- Ismerjék szűkebb lakókörnyezetük (település és környezete) földrajzi helyzetét,
természeti és kulturális értékei.
- Ismerjék a hazai nagytájakat, régiókat, fontosabb településeket. Ismerjék hazánk
legnagyobb folyóit, tavait.
- Tudják jellemezni hazánk éghajlatát.
- Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági jellemzőit összefüggésben a természeti
erőforrásokkal. ϖ Ismerjék hazánk idegenforgalmi adottságait és lehetőségeit.
8. évfolyam
1. TÉMAKÖR: A Kárpát-medence térsége
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence térségének
természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásait, illetve bemutatja a természeti és
társadalmi adottságok szerepének, jelentőségének időbeli változásait, a területi
fejlettség különbségeit;
- példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre
kiterjedő következményeit, megnevezi és ok-okozati összefüggéseiben bemutatja a
globálissá váló környezeti problémákat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- elkötelezett szűkebb éstágabb környezete természeti éstársadalmi-gazdasági
értékeinek megismerése és megőrzése iránt;
- bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és a fejlettségbeli különbségek
kialakulásának okait és következményeit;

- következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében előforduló természeti és
környezeti veszélyek kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli
jellemzőire;
- híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;
- nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- A térszemlélet fejlesztése Magyarország területének a Kárpát-medence egészében
való földrajzi értelmezésével
- A felelős, tényeken alapuló véleményalkotás képességének támogatása a
Kárpátmedence térségében előforduló környezeti és természeti veszélyek
kialakulásának példáján
- Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és
közvetett földrajzi következményeinek felismerésével
- A szociális kompetencia fejlesztése a Kárpát-medence népeinek, országainak
együttműködésében rejlő lehetőségek és korlátok felismerésével
- A Kárpát-medence és környezete természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásainak
rendszerezése, értékelése
- Az egyes nagytájak, illetve régiók természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti
jellemzőinek felismerése és összehasonlítása
- A Kárpát-medence térségében előforduló környezeti és természeti veszélyek
kialakulásához vezető okok, összefüggések és következmények értelmezése
- A Kárpát-medence idegenforgalmi adottságainak, az idegenforgalom jelentőségének
értékelése
- A Kárpát-medence térségében meglévő területi fejlettségbeli különbségek okainak és
következményeinek feltárása
- A medence mint társadalmi-gazdasági egység
- Medencejelleg és következményei a Kárpát-medencében
- A Kárpát-medence térségének nagytájai
- Természeti erőforrások, táji és kulturális értékek a Kárpát-medence térségében
FOGALMAK autonómia, éghajlatváltozás, erdőgazdálkodás, gazdasági átalakulás,
húzóágazat, idegenforgalom, nemzeti kisebbség, népességvándorlási folyamatok,
néprajzi csoport, néprajzi táj, tájhasználat, talajpusztulás
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK Bécsi-medence, Burgenland (Őrvidék), Csallóköz,
Délvidék, Déli-Kárpátok, Erdély, Erdélyiközéphegység, Erdélyi-medence,
Északkeleti-Kárpátok, Északnyugati-Kárpátok, Felvidék, Hargita, Kárpátalja, Kárpátmedence, Keleti-Kárpátok, Magas-Tátra, Székelyföld, Vajdaság, Vereckei-hágó; 11
Arad, Beregszász, Csíkszereda, Eszék, Kassa, Kolozsvár, Marosvásárhely, Munkács,
Nagyvárad, Pozsony, Révkomárom, Szabadka, Székelyudvarhely, Temesvár, Újvidék,
Ungvár
TEVÉKENYSÉGEK
- Élménybeszámoló készítése egy Kárpát-medencében tett kirándulásról
- Tértágítás és térszűkítés, tájrendszerezés képek és térképrészletek alapján
Magyarország és a Kárpát-medence viszonylatában
- Fotógaléria összeállítása a Kárpát-medence tájainak és országainak bemutatására,
narráció elkészítése pármunkában

- A térségben előforduló környezeti és természeti veszélyek bemutatása irányított
esetelemzéssel
- A medencejelleg következményeinek feltárása logikai lánc alkotásával
- A térség erőforrásainak rendszerezése táblázatban, időbeli változásának bemutatása
diagramon
- Projektfeladat: egy Kárpát-medencei osztálykirándulás útvonalának és
programtervének kidolgozása

2. TÉMAKÖR: Európa földrajza
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- megnevez az országcsoportokra, meghatározó jelentőségű országokra jellemző
társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, szolgáltatásokat,
cégeket;
- probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi a kontinens tipikus tájait,
településeit, térségeit;
- ismerteti az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőit, példákkal igazolja
világgazdasági szerepét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására
alkalmazott mutatókat;
- népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg,
következtetéseket von le;
- bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli különbségek
kialakulásának okait és következményeit;
- elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági
értékeinek megismerése és megőrzése iránt;
- ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a
földrajzi, környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában;
- híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;
- reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik;
- nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- Európa főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző tájainak és térségeinek
megismerésével és elemzésével a térszemlélet fejlesztése
- A problémamegoldó gondolkodás, valamint a rendszerben és összefüggésekben
történő gondolkodás fejlesztése az Európát jellemző nemzetközi szintű
munkamegosztás és fejlettségbeli különbségek okainak és következményeinek,
jellemző társadalmigazdasági folyamatainak elemzése során
- Egyes országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése által a
szociális kompetenciák fejlesztése
- Európa térségeinek természeti-környezeti, valamint társadalmi-gazdasági
jellemzőinek és folyamatainak komplex, problémacentrikus látásmóddal történő
feldolgozása során a fenntartható fejlődés és környezettudatosság szemléletének
fejlesztése
- A témába vágó aktualitásokra, híradásokban közölt regionális földrajzi információkra
történő reflektálással a felelős önálló véleményformálás fejlesztése
- Európa főbb országainak, országcsoportjainak, meghatározó jelentőségű
társadalmigazdasági folyamatainak megnevezése
- Az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőinek ismertetése, világgazdasági
szerepének igazolása példákkal
- Tipikus európai tájak, települések, térségek jellemzése, komplex és
problémacentrikus vizsgálata
- Az Európai Unió és Európa jövője a fenntartható fejlődés jegyében
FOGALMAK agglomeráció, deltatorkolat, elöregedő társadalom, Európai Unió, fjord,
gazdasági szerkezetváltás, gleccser, jégkorszak, K+F (innováció), karsztvidék, „kék

banán”, munkanélküliség, „napfényövezet”, tagolatlan part, tagolt part, tölcsértorkolat,
vendégmunkás
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, KeletKözép-Európa, Közép-Európa, NyugatEurópa; Alpok, Appenninek, Appenninifélsziget, Azori-szigetek, Balkán-félsziget, Balkán-hegység, Britszigetek, Csehmedence, Ciprus, Dalmácia, Dinári-hegység, Duna-delta, Etna, Finn-tóvidék, Franciaközéphegység, Genfi-tó, Germán-alföld, Holland-mélyföld, Izland, Kárpátok,
Keleteurópai-síkság, Kréta, Lengyel-alföld, Lengyel-középhegység, Londonimedence, Mont Blanc, 13 Morva-medence, Német-középhegység, Párizsi-medence,
Pennine-hegység (Pennine), Pireneusi (Ibériai)-félsziget, Pireneusok, Skandinávfélsziget, Skandináv-hegység, Szicília, Szilézia, Urál, Vezúv; Adriai-tenger, Baltitenger, Boden-tó, Dnyeper, Duna, Duna–Majna–Rajna vízi út, Ebro, Elba, Északitenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, La Manche, Ladoga-tó, Odera, Olt, Pó, Rajna,
Rhône, Szajna, Száva, Temze, Vág, Visztula, Volga Európa országai, jelentős
gazdasági és kulturális központjai
TEVÉKENYSÉGEK
- Európa tipikus tájainak bemutatása tanulócsoportok által készített modellek
segítségével
- Európával kapcsolatos kvízjáték készítése és megoldása pármunkában online
felületen
- A kontinens országainak, országcsoportjainak bemutatása pl. szakértői mozaik,
kooperatív technika, helyszínépítés, prezentációkészítés, tanulói kiselőadás
segítségével
- Különböző tartalmú tematikus térképek megadott szempontok alapján történő
összevetése, komplex elemzése
- Egy adott témához kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése, szemléletes
megjelenítése és értelmezése
- Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információkról, önálló vélemény
megfogalmazása
- Élménybeszámoló egy átélt európai utazásról, irányított szempontok alapján
- A településen és környékén európai támogatásból megvalósult fejlesztések
bemutatása önálló gyűjtőmunka alapján
- Projektmódszer: tematikus (pl. kikötők, magashegységi tájak stb.) európai körutazás
összeállítása és a tervek bemutatása
3.TÉMAKÖR: Az Európán kívüli kontinensek földrajza
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű
országokra jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket,
szolgáltatásokat;
- probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és az Európán kívüli
kontinensek tipikus tájait, településeit, térségeit;
- bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli különbségek
kialakulásának okait és következményeit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására
alkalmazott mutatókat;

- népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg,
következtetéseket von le;
- foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük;
- híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;
- nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt;
- példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre
kiterjedő következményeit, megnevezi és ok-okozati összefüggéseiben bemutatja a
globálissá váló környezeti problémákat;
- a környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos álláspontját logikus
érvekkel támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a környezeti problémák mérséklésére.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- A kontinensek főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző tájainak és
térségeinek megismerésével és elemzésével a világtér-szemlélet fejlesztése
- A földrajzi tényezők életmódot, gazdálkodást meghatározó szerepének bemutatása
- A gazdasági fejlettség területi különbségeinek, annak okainak, illetve társadalmi és
környezeti következményeinek feltárása
- Összefüggések felismerése példákon keresztül a társadalmi-gazdasági jellemzők és a
természeti adottságok, a történelmi események, a világban zajló gazdasági folyamatok
kapcsolataiban
- Tájékozódás az ábrázolt térben, a térbeli viszonyok felismerése térkép segítségével
- A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé válásának
igazolása példák alapján
- Tipikus tájak, települések, térségek több szempont szerinti logikus bemutatása
- A problémamegoldó és az értékelő gondolkodás fejlesztése Afrika, Ázsia és Amerika
társadalmi jellemzőinek, ellentmondásainak példáján
- Az analógiás gondolkodás fejlesztése a tipikus tájak elemzésének példáján
- A sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek összehasonlítási képességének
fejlesztése Afrika, Ázsia, Amerika társadalmi és gazdasági jellemzői példáján
- A személyes és társas kompetenciák fejlesztése a különböző tanulási stratégiák
alkalmazásával
- A véleményalkotás és vitakészség fejlesztése a kontinensek kulturális
sokszínűségének jellemzői alapján
- A környezettudatosság fejlesztése az elsivatagosodás, a világtengert veszélyeztető
folyamatok, az árvizek, a trópusi esőerdők irtásának és egyéb környezetszennyező
tevékenységek példáján
- Afrika társadalmi és gazdasági életét meghatározó természetföldrajzi jellemzők és
problémák (elsivatagosodás, éhínség, aszály); Afrika társadalmi és gazdasági
fejlődésének problémái, élet és gazdálkodás a tipikus tájakon; afrikai példák a
természeti tényezők és a gazdasági, társadalmi viszonyok közötti kapcsolatokra
- Ausztrália és Óceánia természeti, társadalmi és gazdasági jellemzői és problémái
- A sarkvidékek és a világtenger jellemzői és problémái, a sarkvidékeket és a
világtengert veszélyeztető folyamatok
- Amerika társadalmi és gazdasági fejlődésének természeti és társadalmi-gazdasági
tényezői, jellemzői és problémái, élet az óriásvárosokban; az Amerikai Egyesült
Államok gazdasági fejlődése és világgazdasági szerepe, az amerikai kultúra a
mindennapokban; Latin-Amerika társadalmi és gazdasági fejlődésének jellemzői és
problémái, a környezet állapotát veszélyeztető folyamatok
- Ázsia társadalmi és gazdasági életét meghatározó természetföldrajzi folyamatok és
természeti veszélyek (árvizek, földrengések, tájfunok, tengerszint emelkedése); Ázsia

társadalmi és gazdasági fejlődésének jellemzői és problémái, a környezet állapotát
veszélyeztető folyamatok; kulturális sokszínűség Ázsiában; Japán, illetve a
világgazdaság kelet- és délkelet-ázsiai szereplőinek társadalmi és gazdasági fejlődése,
a környezet állapotát veszélyeztető folyamatok, élet és gazdálkodás a tipikus tájakon;
Kína társadalmi és gazdasági fejlődésének folyamatai és problémái (népesedési
problémák, a környezet állapotát veszélyeztető folyamatok; India társadalmi és
gazdasági fejlődésének folyamatai és problémái (népesedési problémák, kétarcúság), a
környezet állapotát veszélyeztető folyamatok
FOGALMAK éhségövezet, eladósodás, élelmezési válság, elsivatagosodás,
emberfajták, fenntarthatóság, gazdasági szerkezet, globalizáció, népességrobbanás,
népességtömörülés, nyomornegyed, őslakos, perifériatérség, rezervátum, termelési
módok
(farmgazdaság,
monokultúra,
nagybirtok,
nomád
pásztorkodás,
oázisgazdálkodás, parasztgazdaság, teraszos művelés, ültetvényes gazdálkodás,
vándorló [nomád] állattenyésztés, vegyes gazdálkodás), tömegturizmus, túlhalászás,
túllegeltetés, városfejlődés (városodás, városiasodás), világvallások, világgazdasági
hatalom (centrumtérség)
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK Afrika, Afrikai-árokrendszer, Atlasz, Kelet-afrikaimagasföld, Kilimandzsáró (Kilimandzsáró-csoport), Kongó-medence, Madagaszkár,
Szahara, Teleki-vulkán; Száhel (öv) Csád-tó, Guineai-öböl, Kongó, Nílus, Szuezicsatorna, Tanganyika-tó, Viktória-tó, Vörös-tenger Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom,
Kenya, Marokkó, Nigéria Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó Amerika ÉszakAmerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika Alaszka, Amazonas-medence, Andok,
Antillák, Appalache-hegység (Appalache), Brazil-felföld, Floridai-félsziget (Florida),
Grönland, Guyanai-hegyvidék, Hawaii-szigetek, Kaliforniaifélsziget, Kordillerák,
Labrador-félsziget (Labrador), Mexikói-fennsík, Mississippi-alföld, Mount St. Helens,
Paraná-alföld, préri, Sziklás-hegység, Szilícium-völgy Amazonas, Colorado, Karib
(Antilla)-tenger, Mexikói-öböl, Mississippi, Nagy-tavak, Niagaravízesés, Panamacsatorna, Szt. Lőrinc-folyó Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada,
Mexikó Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, Mexikóváros,
Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington
DC Ausztrália és Óceánia Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagykorallzátony, Nagy-Vízválasztó-hegység, ÚjGuinea Ausztrália, Új-Zéland Canberra,
Melbourne, Sydney, Wellington Ázsia Arab-félsziget, Csomolungma (Mt. Everest),
Dekkán-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Fudzsi, Fülöp-szigetek, Góbi, Himalája,
Indokínai-félsziget, Japán-szigetek, Kaszpi-mélyföld, Kaukázus, Kínai-alföld, KisÁzsia, Koreai-félsziget, Közép-szibériai-fennsík, Krakatau, Nyugat-szibériaialföld,
Szibéria, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Turáni-alföld Aral-tó, Bajkál-tó, Boszporusz,
Eufrátesz, Holt-tenger, Indus, Jangce, Japán-tenger, Jegestenger, Jenyiszej, Gangesz,
Kaszpi-tenger, Ob, Perzsa-öböl (Perzsa (Arab)-öböl), Sárga-folyó, Tigris Egyesült
Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael,
Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia Bagdad, Hongkong,
Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem, Mekka, Peking, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán,
Tel Aviv-Jaffa, Tokió, Újdelhi
TEVÉKENYSÉGEK
- Kontinensekre, országokra jellemző képek keresése az interneten, azokból montázs
készítése

- Az egyes kontinensekkel kapcsolatos kvízjáték készítése és megoldása pármunkában
online felületen
- A kontinens országainak, országcsoportjainak bemutatása pl. szakértői mozaik,
kooperatív technika, helyszínépítés, prezentációkészítés, tanulói kiselőadás
segítségével
- Távoli népek, nemzetiségek jellegzetes szokásainak, kulturális sajátosságainak
bemutatása helyzet-, szerep-, empátiagyakorlat vagy helyszínépítés módszerével
- Különböző tartalmú tematikus térképek megadott szempontok alapján történő
összevetése, következtetések megfogalmazása
- Egy adott témához kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése, szemléletes
megjelenítése és értelmezése
- Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információkról, önálló vélemény
megfogalmazása
- Élménybeszámoló egy átélt vagy elképzelt távoli utazásról, irányított szempontok
alapján
- Fejlettségbeli különbségek elemzése
- Kommentek írása a híradásokban közölt regionális földrajzi információkra
- Gyűjtőmunka: kulturális hatások mindennapjainkban, pl. az amerikai és a kínai
kultúra hatásának példái a mindennapokban

TÉMAKÖR: A földrajzi övezetesség rendszere
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- bemutatja a földrajzi övezetesség rendszerét, ismerteti az övezetek, övek
kialakulásának okait és elhelyezkedésének térbeli jellemzőit;
- összehasonlítja az egyes övezetek, övek főbb jellemzőit, törvényszerűségeket
fogalmaz meg velük összefüggésben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- rendszerben látja a földrajzi övezetesség elrendeződését,
- megismeri az egyes övek főbb jellemzőit,
- példákat nevez meg a természeti adottságok gazdálkodást, életvitelt befolyásoló
szerepére;
- helyi, regionális és a Föld egészére jellemző folyamatok közötti hasonlóságokat,
összefüggéseket felismer;
- példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre
kiterjedő következményeit, ok-okozati összefüggéseket fogalmaz meg;
- ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a
földrajzi, környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában;
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- A földrajzi övezetesség (vízszintes, függőleges) elrendeződésének megismerésével a
rendszerben történő gondolkodás fejlesztése
- Az egyes övezetek, övek főbb természeti jellemzőinek megismerésével és
rendszerezésével az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése
- Környezettudatosság fejlesztése az egyes övezeteket, öveket érintő környezeti
problémák megismertetésével
- A kontinensekről, tipikus tájakról tanult regionális földrajzi ismeretek és a földrajzi
övezetesség során tanult ismeretek szintézise

- Az összefüggésekben történő földrajzi gondolkodás fejlesztése a földrajzi helyzet, a
természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági folyamatok közötti kölcsönhatás
bemutatásával
- Az éghajlat és a vegetáció kapcsolatának értelmezése
- Az egyedi földrajzi jellemzők alapján az egyes földrajzi övezetek, övek tipikus
tájainak felismerése
- A forró, a mérsékelt és a hideg övezet törvényszerűségei és jellemzői
- A függőleges övezetesség kialakulásának összefüggései
FOGALMAK éghajlat, éghajlati diagram, fenntarthatóság, forró övezet és övei,
függőleges övezetesség, hideg övezet és övei, környezetkárosítás, mérsékelt övezet és
övei, tipikus táj
TEVÉKENYSÉGEK
- Az éghajlati övezetek bemutatása prezentáció/kiselőadás segítségével
- A földrajzi övezetesség kialakulásának összefüggéseit mutató magyarázó ábrák,
modellek közös értelmezése, ok-okozati összefüggések megfogalmazása
- Éghajlati diagram alapján rövid ismertető leírás készítése az adott éghajlatról
- Éghajlattal kapcsolatos szövegek értelmezése
- Lényegkiemelés a témához illeszkedő szövegből pl. szójegyzékkészítéssel, páros
szövegfeldolgozással, ablakmódszerrel
- Az éghajlatok jellemzőinek megfogalmazása, összefüggések feltárása tematikus
térképek segítségével
- Filmrészletek, képek, leírások alapján az egyes földrajzi övezetek, övek tipikus
tájainak felismerése

5. TÉMAKÖR: Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására
alkalmazott mutatókat;
- népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg,
következtetéseket von le;
- értelmezi a mindennapi életben jelen lévő pénzügyi tevékenységeket,
szolgáltatásokat;
- megnevezi a vállalkozás működését befolyásoló tényezőket. A témakör tanulása
eredményeként a tanuló:
- példákat sorol a globalizáció mindennapi életünket befolyásoló folyamataira; érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a környezettudatos döntések
fontossága mellett;
- életkori sajátosságainak megfelelő helyzetekben alkalmazza pénzügyi ismereteit (pl.
egyszerű költségvetés készítése, valutaváltás, diákvállalkozás tervezése);
- foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- Adatok gyűjtése és értelmezése, különféle szemléletes formában történő
megjelenítése a pénz és a munka világához kapcsolódóan
- A felelős döntéshozatal, a következményekért vállalt felelősség az életkori
sajátosságoknak megfelelő pénzügyi döntések meghozatalában. A pénzügyi, gazdasági
tények és az egyéni vélemények közötti különbség felismerése

- A hitelfelvétel és a fejlődés, illetve az eladósodás kapcsolatának megértése; a döntést
és az értelmes kockázatvállalást befolyásoló érvek megfogalmazása egy esetleges
hitelfelvétellel kapcsolatban
- Foglalkoztatási adatok értelmezése és elemzése, következtetések levonása;
mindennapi életből vett példák alapján annak felismerése, hogy a munka világa
folyamatosan változik
- A fogyasztóvédelem szerepének, az egyszerű bolti vásárlással összefüggő fogyasztói
jogok fontosságának felismerése mindennapi élethelyzetekben
- Az energiahatékony, energia- és nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás és
életvitel szemléletének megismerésével a környezettudatos állampolgári magatartás
megalapozása
- A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyzetek megismertetésével,
a tanuló saját életében is alkalmazható egyszerű költségvetés készítésével a
problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
- A helyi, regionális és a Föld egészére jellemző folyamatok közötti hasonlóságok,
összefüggések felismerése
- A piacgazdaság működése
- A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepe, valutaváltás
- Hitelfelvétel, a kockázatvállalás és a fejlődés, illetve az eladósodás összefüggései
- A fenntarthatóságot szem előtt tartó fogyasztói magatartás jellemzői
- A munka világának résztvevői és jellemzőik
FOGALMAK családi költségvetés, eladósodás, globalizáció, hitel, munkanélküli,
munkavállaló, pénz, tőzsde, valuta, valutaváltás, világtermék
TEVÉKENYSÉGEK
- Bankok portáljáról összegyűjthető ajánlatok alapján a bankokban igénybe vehető
szolgáltatások megismerése
- Adatgyűjtés internetről valutaárfolyamokkal kapcsolatosan, az adatok és a változások
következményeinek közös értelmezése
- Osztálykirándulás költségtervének elkészítése csoportmunkában
- Foglalkoztatási adatok gyűjtése és közös értelmezése, az adatok szemléletes
megjelenítése
- Beszélgetés az internetes vásárlás, e-bankolás jellemzőiről, előnyökről, veszélyekről
A továbbhaladás feltételei a 8. évfolyam végén :
- Tudjanak tájékozódni a különböző léptékű, típusú és tartalmú térképeken.
- Ismerjék a térkép jelrendszerét. Tudjanak használni hagyományos és digitális
térképet.
- Tudjanak a különböző tartalmú tematikus térképekről megadott szempontok alapján
információkat leolvasni.
- Tudják megnevezni és a térképen elhelyezni a tanult kontinensek fontosabb nagytájait,
vizeit.
- Tudják megnevezni a kontinensek természeti erőforrásait;
- Tudják megnevezni és a térképen elhelyezni a tanult európai és Európán kívüli
országokat, országcsoportokat, fontosabb városokat.
- Ismerjék az országok, országcsoportok meghatározó jelentőségű társadalmigazdasági folyamatait, termékekeit, cégeit;
- Ismerjék a földrajzi övezetesség (vízszintes, függőleges) elrendeződését
- Ismerjék a forró, a mérsékelt és a hideg övezet törvényszerűségei és jellemzői;

- Ismerjék a függőleges övezetesség kialakulásának összefüggései;
- Tudjanak éghajlati diagramról információkat leolvasni.
- Ismerjék a mindennapi életben jelen lévő pénzügyi tevékenységeket, szolgáltatásokat;
- Tudjanak példát megnevezni az energiahatékony, energia- és nyersanyag-takarékos,
gazdálkodásra és életvitelre;
- A tanuló tudjon a saját életében is alkalmazható egyszerű költségvetést készíteni.

