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Földrajz az általános iskolák 7–8. évfolyama számára 

A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, tár-

sadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való 

tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának kö-

zéppontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, azok 

kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak. A földrajz tantárgy a 

természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos földtudo-

mányágat 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.  

7–8. évfolyam 

A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolko-

dása, 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. Az oknyomozó 

tudásszerzés elvéből kiindulva a tananyag feldolgozása során a tanulók minden tényt, jelensé-

get és folyamatot elsődlegesen térbeli, emellett időbeli változásában, fejlődésében ismernek 

meg, megláttatva azok okait és lehetséges következményeit is. Így fokozatosan kialakulhat 

felelős magatartásuk a szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt. A 

helyi és a regionális gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével és a globá-

lis folyamatok érzékelésével lehetővé válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész 

bolygónkra kiterjedő tevékenységét, valamint az ebből fakadó, szintén világméretű természe-

ti, 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 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. Az állandóság és a változás látszólagos 

ellentmondásosságát, a rendszerek törvényszerűségeit, a struktúra és a funkció összefüggéseit, 

az anyag, az energia, az információ különböző formáit regionális megjelenésükben vizsgálja. 

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 tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény felébresztése, 

valamint az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a világ társadalom-

földrajzi jellemzőinek bemutatásával a tantárgy elősegíti a szociális és állampolgári kompe-

tenciák fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak megismertetése nagymérték-

ben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, 

rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá válhassanak. A tantárgy komplex ismeretanyaga 

révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a munka világában, illetve felkészíti őket 

a szakirányú középfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy az általános iskolából kilépő 

diákok képesek legyenek felelős döntéshozatalra az állampolgári szerepek gyakorlása során.  

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 topográfiai 

követelmények esetében – mivel a 7–8. osztályos tananyag megjelenik az érettségi 

vizsgakövetelmények között – figyelembe vesszük az érettségi vizsgaszabályzatban 

foglaltakat is. Ezeket a tanterv végén mellékeltem. 



Javasolt taneszközök 

Iskolai tanulói kísérleti eszközök, tanári demonstrációs eszközök, interaktív tábla, számítógép, 

projektor stb. 

 

ÓRATERV 

Témakörök 

Az órák felhasználása 

Új ismere-

tek 

Ismétlés, ösz-

szefoglalás, 

mérés-

értékelés 

Összes óraszám 

helyi tanterv 

javaslat 

7. évfolyam 

I. A szilárd Föld anyagi és fo-

lyamatai 

7 2 9 

II. A földrajzi övezetesség alap-

jai 

5 2 7 

III. Gazdasági alapismeretek 3 2 5 

IV. Afrika és Amerika földrajza 12 2 14 

V. Ázsia földrajza 9 2 11 

VI. Ausztrália, a sarkvidékek és 

az óceánok földrajza 

3 1 4 

Év végi összefoglalás
****

   4 4 

Összesen   39 15 54 

 

  



7. évfolyam 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
A szilárd Föld anyagai és folyamatai 

Órakeret 

9 óra 

Az órakeret felhaszná-

lása 

Új ismeretek Gyakorlat 
Ismétlés, 

mérés 

Összes óra-

szám 

7 0 2 9 

Előzetes tudás 

Szemléleti kép a Föld belső gömbhéjairól. Megfigyelések és vizs-

gálódások alapján szerzett tapasztalatok a szűk környezetben talál-

ható szilárd anyagokról. A belső és külső erők, hatásaik felismeré-

se, modellezése. A talajképződés lényege hazai talajtípusok vizsgá-

lata alapján. Emberi és természetföldrajzi időléptékek, időtartamok 

érzékelése. Konkrét, lakóhelyhez közeli példák ismerete környe-

zetalakító tevékenységre, természeti értékek védelmére. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térszemlélet fejlesztése az ember által tapasztalható méretek (pl. he-

gyek) és a Föld méretviszonyainak összehasonlítása révén. 

Az időfogalom, az időbeli tájékozódás fejlesztése az ember által tapasz-

talható időtartamok és a földtörténeti időegységek arányainak érzékelte-

tésével. 

A felfedeztető tanulási stratégia alkalmazása (megfigyelések, vizsgálódá-

sok, mérések megadott szempont alapján tanári irányítással), a baleset-

mentes és biztonságos eszközhasználat gyakoroltatása, a tapasztalatrögzí-

tés önállóságának fokozatos növelése.  

Az oksági gondolkodás erősítése, mélyítése több ok együttes hatására 

bekövetkező jelenségek vizsgálata során. 

A szükségletek kielégítése és a fenntarthatóság közötti egyensúly lehető-

ségének bemutatása, a környezettudatos gondolkodás, a fenntarthatóság 

iránti elkötelezettség megalapozása. 

A természet mint megbecsülendő és védendő érték beláttatása a talaj 

példáján. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Környezetünk anyagainak vizsgálata I-II. 

Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges 

anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos 

vizsgálódással. A legfontosabb bio- és ércásványok, kőzetalkotó 

ásványok, drágakövek, magmás, üledékes és átalakult kőzetek (vas- 

és rézérc, bauxit, agyag, márvány) tulajdonságainak megfigyelése, 

mérése, vizsgálata; csoportosításuk. (gyakorlat) 

Kémia: Szerves és szervet-

len anyag, keverék, szilárd 

anyag, egyes ásványok és 

kőzetek összetétele. 

Halmazállapotok. 

 

Biológia-egészségtan: élő 

anyag. 



A talaj anyagainak és szerkezetének megismerése különböző talajtí-

pusok vizsgálata, összehasonlítása során. A talajkeletkezési folya-

mat és a talaj tulajdonságainak összekapcsolása.  

 

A földtani képződmények védelmének megismerése környékbeli pél-

dákon közvetlen tapasztalatszerzéssel. (gyakorlat) 

 

A folyamatosan változó bolygó és környezet I-III. 

A földövek és méreteik, a kőzetöv és a kőzetlemezek felépítésének 

megismerése. A földtani és a természetföldrajzi kontinensfogalom 

összekapcsolása. 

Geológiai (belső) erők megnyilvánulásainak megértése a kőzetleme-

zek mozgásának és következményeinek összekapcsolásával (hegy-

láncok felgyűrődése, gyűrődés; mélytengeri árkok és óceáni hátsá-

gok keletkezése; vulkánosság és földrengés; emelkedés és süllyedés, 

vetődés, rögösödés; magmás, átalakult kőzetek keletkezése). 

A földrajzi (külső) erők felismerése folyamatokban (aprózódás és 

mállás; lepusztulás és felhalmozódás, feltöltődés; üledékképződés, 

üledékes kőzetek keletkezése). A geológiai erők és a földrajzi erők 

harcának értelmezése. 

A kontinensek területét gyarapító és fogyasztó folyamatok megkü-

lönböztetése. A szárazföldek és a tengerek mindenkori földgömbi 

helyzete természetföldrajzi és környezeti következményeinek felis-

merése a mai földrészek kialakulásához vezető állapotok példái 

alapján. 

 

Tájékozódás a földtörténeti időben 

Tájékozódás a geológiai mozgások, változások időskáláján egyes 

események időpontjának, folyamatok időtartamának elhelyezésével, 

idővonalzó készítésével. 

 

Matematika: Képzeleti 

mozgatás, szétvágások. Idő-

egységek, időtartammérés, 

számok a számegyenesen.  

 

Fizika: úszás, sűrűség, erő-

hatások, szilárd testek fizi-

kai változása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kőzetöv; ásvány, kőzet, érc; magmás, üledékes és átalakult kőzet; ősma-

radvány; építőanyag, nyersanyag, energiahordozó Geológiai (belső) és 

földrajzi (külső) erő. Óceáni és kontinentális lemez, magma, vulkán, láva, 

földrengés. Szilárdhulladék-lerakó, földtani természetvédelem. Geológiai 

idő, földtörténeti időegységek.  
 

  



Tematikai egy-

ség/ Fejlesztési 

cél 

A földrajzi övezetesség alapjai 
Órakeret  

7 óra 

Az órakeret 

felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat 
Ismétlés, 

mérés 
Összes óraszám 

5  1+1 7 

Előzetes tudás 

Időjárási elemek, jelenségek. A besugárzás és a felmelegedés, a víz kör-

forgása és halmazállapot-változásai, a felhő- és csapadékképződés jelen-

ségek felismerése. Példák hozatala az időjárási elemek térbeli és időbeli 

változásaira, az éghajlat-módosító tényezők megnyilvánulására. A nedves 

és a száraz kontinentális éghajlat jellemzése, társadalmi-gazdasági hatása-

inak felismerése hazai példákon. A Föld gömb alakjának és az éghajlati 

övezetek kialakulásának összekapcsolása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A modellszemlélet alapozása a földrajzi övezetességi rendszer elemeinek 

példáival a regionális földrajzi tanulmányok előtt. A földrajzi és az éghaj-

lati övezetesség különbségének megértetése. A földrajzi övezetesség ele-

meinek összeillesztése különböző típusú összefüggéseket mutató ábrák 

(diagramok, modellek, magyarázó ábrák) elemzése során.  

A kutatásos stratégia alkalmazása (természeti adottságok értékelése a tár-

sadalom szempontjából, társadalmi-gazdasági hatásaik, környezeti követ-

kezményeik meglátása példákban).  

Az övezetek, övek bemutatási szempontjainak és a tipikus tájak jellemzési 

algoritmusának megismertetése.  
Szociális nevelés a környezet és az életmód kapcsolatának felfedezésével.  

Családi életre nevelés a más kultúrákban jellemző családi életmódok bemutatá-

sával.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Éghajlati alapismeretek 

Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők érvé-

nyesülésének felismerése, magyarázata; az éghajlat övezetességét 

kialakító tényezők értelmezése; éghajlati diagram olvasása. 

 

A forró övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása 

Esőerdővidék (a felszálló légáramlás következménye, jellemzői, 

erdőirtás és termőföld-erózió); szavannavidék (az évszakos esőzés 

következményei, legelőváltó gazdálkodás, az elsivatagosodás 

folyamata); sivatag (a leszálló légáramlás uralma, jellemzői, 

napenergia-készlet).  

 

Fizika: fény, hullám, hő-

mérséklet, halmazállapot, 

csapadék. 

 

Matematika: modellek és 

diagramok megértése, 

adatleolvasás. 

 

Biológia-egészségtan: élet-

feltételek, életközösségek, 

biomok, ökológiai kapcso-

latrendszerek.  

 

Informatika: adatgyűjtés 

az internetről, időjárási 

térképek, előrejelző rend-



A mérsékelt övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok értelmezése 

A mediterrán táj és a mediterrán gazdálkodás jellemzése; a természet-

földrajzi jellemzők a földrészek belseje felé való változásának felis-

merése a valódi mérsékelt övben, a füves területek és a vegyes szántó-

földi gazdálkodás összefüggéseinek bemutatása; a tajgavidék és az 

erdőgazdálkodás jellemzése. 

 

A hideg övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása 

A megvilágítás évszakos különbsége következményének felismerése 

a szélsőséges természeti viszonyokban.  

 

A függőleges földrajzi övezetesség 

A természetföldrajzi adottságok függőleges változásának és a hegység 

éghajlat- és vízválasztó szerepének felismerése; a magashegységi táj 

jellemzése; a vízenergia-hasznosítás modellszerű értelmezése; helyes 

magatartás lavinaveszélykor. 

 

Éghajlati diagram olvasása. (gyakorlat) 

szerek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vízszintes és függőleges földrajzi övezetesség, földrajzi övezet és öv. 

Szélrendszer (passzát, nyugatias, sarki); éghajlat (egyenlítői, szavanna-, 

forró övezeti sivatagi, mediterrán, óceáni, tajga); éghajlat- és vízválasztó 

hegység; vízjárás. Sivatagi váztalaj, szürke erdei talaj. Elsivatagosodás, 

hóhatár, gleccser. Vízenergia, napenergia.  

Tipikus táj (esőerdő-, szavanna- és tajgavidék, sivatag, mediterrán és ma-

gashegységi táj).  

Gazdálkodás (erdő-, vegyes szántóföldi és legelőváltó gazdálkodás).  
 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gazdasági alapismeretek 

Órakeret  

5 óra 

Az órakeret felhasz-

nálása 

Új ismeretek Gyakorlat 
Ismétlés, mé-

rés 

Összes óra-

szám 

3 0 2 5 

Előzetes tudás 

A gazdaság természeti feltételeinek, a gazdasági ágazatok tevé-

kenységeinek felismerése példákban. A családi bevétel és kiadás 

példáinak ismerete. 

Tantárgyi  

fejlesztési célok 

Közgazdasági szemlélet alapozása az üzletekben vásárolható termékeket 

előállító gazdasági ágazatok tevékenysége közötti szoros kapcsolat és az 

egyes termékek árát befolyásoló sokféle tényező felismertetésével.  



A kreatív gondolkodás fejlesztése a piac működési alapelvének, a kereslet 

és a kínálat szerepének köznapi gyakorlati példákon keresztül történő 

megértetése során.  

Gazdasági és pénzügyi nevelés, a felelős gazdálkodás megalapozása a 

családi gazdaság működésének helyzetgyakorlatokban való bemutatásá-

val. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gazdaság értelmezése  

A gazdasági ágazatok feladatának, szerepének megismerése egy 

ország életében; a szolgáltatás és a mindennapi élet kapcsolatának 

meglátása (lakóhelyen és a világhálón igénybe vehető szolgáltatá-

sok); az országok és a gazdasági fejlettség alapadatainak megisme-

rése. 

 

Pénzügyi alapismeretek I-II. 

Egy termék árát befolyásoló tényezők (ráfordítások, kereslet, kíná-

lat) és kapcsolatuk megértése. A pénz és szerepe, típusai, fizetési 

módok megismerése. 
*
Nemzeti és közös valuták, árfolyam egyszerű 

értelmezése, a valutaváltás eljárásának megismerése helyzetgyakor-

latokban. (gyakorlat) 

A piac működési alapelvének, a kiadás-bevétel rendszer megértése 

egyszerű köznapi példákban. A kölcsön veszélyeinek felismerése. A 

takarékosodás és a megtakarítások lényege.  

 

Nemzetközi együttműködések 

A nemzetközi együttműködések szükségességének felismerése kü-

lönböző típusú szervezetek példáin (EU, ENSZ, WHO, UNESCO, 

WWF, regionális és civil szervezetek). 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a gazdasági 

ágak történelmi kiala-

kulása; nemzetközi 

együttműködések. 

 

Matematika: mennyi-

ségek összehasonlítá-

sa, százalékszámítás, 

egyenes arányosság. 

 

Informatika: adat- és 

ténygyűjtés az inter-

netről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági ágazat és ág, gazdasági szerkezet.  

Kereskedelem, vám. Pénz, kiadás, bevétel, kölcsön, megtakarítás. Valuta, 

árfolyam. 
 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Afrika és Amerika földrajza 

Órakeret  

14 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

11 1 2 14 

Előzetes tudás 

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a 

földtörténeti időben. 

A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek 



főbb természeti adottságainak és környezeti problémáinak összefüggé-

sei. A földrajzi övek és a tipikus tájak földrajzi jellemzési algoritmu-

sának használata. A földrészek és az óceánok megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Átfogó kép kialakítása Afrika és Amerika természetföldrajzi jellemzőiről a 

Föld fejlődéséről és a földrajzi övezetességi rendszerről való tudás alkalma-

zásával.  

Térszemlélet fejlesztése az ábrázolt térben való tájékozódással. A va-

lós térbeli viszonyok megismertetése térkép alapján, a szemléleti tér-

képolvasás képességének fejlesztése.  

A kritikai gondolkodás fejlesztése a földrészek társadalmi-gazdasági 

jellemzői és a természeti adottságok, a történelmi események, a világ-

ban zajló gazdasági folyamatok elemzésével, illetve a földrajzi ténye-

zők életmódot meghatározó szerepének, a gazdasági fejlettség területi 

különbségeinek, okainak, társadalmi és környezeti következményeinek 

megláttatásával. Az országjellemzés algoritmusának alkalmaztatása. 

A környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdasági és 

környezeti problémák világméretűvé válásának érzékeltetésével, az 

emberiség közös felelősségének megértetésével a környezet állapotá-

ban, valamint a hosszú távú természeti, környezeti folyamatok példák-

ban való felismertetésével.  

Családi életre nevelés a más kultúrákban lévő életmódok megismerte-

tésével. 
A kommunikációs képességek fejlesztése a szövegbeli speciális jelrendszerek 

működésének megfigyelésével, valamint különböző jellegű információs 

anyagokban való célszerű kereséssel, tabló-összeállítással és beszámoló-

készítéssel (országcsoportok, országok bemutatása). 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Afrika természetföldrajza 

Afrika domborzatának és tájainak megismerése.  

Erőforrások: a földtani szerkezet és az övezetesség következményeinek, 

valamint az ásványkincs- és energiahordozó-készletek területi és gazdasá-

gi ellentmondásosságának értelmezése. 

 

Afrika társadalomföldrajza I-III. 

Emberfajták, népek és kultúrák találkozása. A népességrobbanás, a fiatal 

népesség és következményeinek összekapcsolása esetleírásokban (etnikai 

feszültségek, országok közötti és polgárháborúk). 

A trópusi mezőgazdaság változatos formái (talajváltó, ültetvényes, oázis- 

és legeltető gazdálkodás) és az azokhoz kötődő életmódok különbségeinek 

feltárása. Száhel, az éhezés és a szegénység földje: a természeti, társadal-

mi, egészségügyi veszélyhelyzetek (pl. menekültek, járványok, túllegelte-

tés), ökológiai katasztrófa okozati megismerése, nemzetközi segítségnyúj-

Biológia-egészségtan: 

A forró övezet élővilá-

ga. Városi ökosziszté-

ma. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Gyarmato-

sítás, ókori öntözéses 

kultúrák. Amerika 

meghódítása. Urbani-

záció, technológiai 

fejlődés. 

 

Erkölcstan: lokális 

cselekvések és globális 

problémák.  



tás szükségességének felismerése. 

Egyiptom: az ősi kultúra és a globális világ ellentmondásainak megértése. 

 

Amerika természetföldrajza I-II. 

A földrész szerkezeti tagolódásának, a szerkezetfejlődési múlt gazdaságot 

és életmódot meghatározó szerepének megismerése.  

Észak-, dél- és közép-amerikai tájtípusok összehasonlító elemzése. 

A természetföldrajzi övezetesség, az É-D-i nyitottság és K-Ny-i zártság 

következményeinek, veszélyhelyzeteinek felismerése. Az aszimmetrikus 

vízgyűjtő terület következményeinek megismerése, a vízrendszer-

hasznosítás modellezése. 

 

Amerika társadalomföldrajza I-II. 

A földrész népességföldrajzi tagolódásának megismerése; a népességke-

veredésből fakadó társadalmi-gazdasági előnyök, hátrányok felismerése 

példákban. A népességkoncentrációk, a városodás és a városiasodás, a 

település-együttesek, az agglomerációs zóna kialakulási folyamatának 

értelmezése példákban. 

A farmgazdálkodás modellezése, a mezőgazdasági övezetesség átalakulá-

sának értelmezése (pl. elmetérképezéssel). Az erőforrás-gazdálkodástól a 

tudásalapú társadalomig való fejlődési út értelmezése; a technológiai öve-

zet jellemzése.  

 

Amerika országföldrajza I-III. 

Eltérő szerepű országok (világgazdasági nagyhatalom, felzárkózó erőte-

rek, banánköztársaságok) földrajzi összehasonlítása.  

Amerikai Egyesült Államok mint világgazdasági vezető hatalom; Brazília 

mint gyorsan fejlődő ország.  

 

Gyakorlat 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tagolatlan és tagolt partvidék; gyűrt- és röghegységrendszer, szárazföldi 

árokrendszer. Hurrikán, tornádó; vízesés, időszakos folyó, artézi kút, tó-

vidék, sivatagtípus.  

Emberfajta, bennszülött. Túlnépesedés, éhségövezet, menekült, járvány, 

túllegeltetés, ökológiai katasztrófa. Gyűjtögetés, talajváltó, ültetvényes és 

oázisgazdálkodás, vándorló és istállózó állattartás, monokultúra, vadfog-

lalás, farmgazdaság. Egyoldalú gazdaság, banánköztársaság, gazdasági 

befolyás, bérmunka, világcég, tudásalapú társadalom, világgazdasági 

nagyhatalom. Tipikus táj (ültetvény, farm, rezervátum, menekülttábor, 

technológiai övezet, urbanizáció, városövek, városövezet, agglomerációs 

zóna).  



Topográfiai is-

meretek 

Afrikai- és Kanadai-ősföld, Atlasz, Andok, Appalache, Sziklás-hegység, 

Dél- és Kelet-afrikai- magasföld, Brazil-felföld, Mexikói-fennsík, Ama-

zonas- és Kongó-medence, Szahara, Szudán; Mississippi- és Paraná-

alföld, Préri, Floridai- és Kaliforniai-félsziget; Száhel. Amerika részei. 

Vörös-tenger, Guineai- és Mexikói-öböl, Amazonas, Kongó, Mississippi, 

Nílus, Orinoco, Paraná; asszuáni Nagy-gát; Nagy-tavak, Panama-

csatorna.  

Egyiptom, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Mexikó, Venezuela; 

Alexandria, Atlanta, Brazíliaváros, Chicago, Houston, Kairó, Los Ange-

les, New Orleans, New York, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, 

Szilícium-völgy, Washington. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ázsia földrajza 

Órakeret  

11 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

9 0 2 11 

Előzetes tudás 

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a 

földtörténeti időben. 

A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek 

főbb természeti adottságaival és környezeti problémáinak összefüggé-

sei.  

A sivatag, a tajgavidék, a magashegység, az agglomeráció és a techno-

lógiai park tipikus tájak jellemzői, az országok jellemzési algoritmusá-

nak használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Oksági gondolkodás fejlesztése Ázsia természetföldrajzi jellemzőinek okai-

val, társadalmi-gazdasági következményeivel és a világ gazdasági folyamata-

ival való összefüggésekben történő feldolgozásával. A földrajzi tényezők 

életmód-meghatározó szerepének felismertetése. 

Prognosztikus szemlélet fejlesztése az ázsiai gazdasági fejlettség területi 

különbségeinek és okainak megláttatásával, a társadalmi és környezeti kö-

vetkezményeik elképzeltetésével.  

Környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdaság, környezeti 

problémák világméretűvé válásának példákban való érzékeltetésével, az 

egészséges környezet megőrzésében a társadalmi felelősségének bemutatásá-

val.  

Az időbeli tájékozódás fejlesztése a rövidebb időtartamú társadalmi és kör-

nyezeti folyamatok példákban való felismertetésével. 

A szemléleti térképolvasás fejlesztése különböző tartalmú térképeken való 

önállóan tájékozódással, az információk közötti összefüggések indoklásával.  

 

 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ázsia természetföldrajza I-III. 

A „legek” földrésze: óriástájak és szerkezeti egységek, változatos éghajlat 

és termőföldhiány, vízbőség és vízszegénység kontrasztjának, okainak 

megismerése. Természeti veszélyhelyzetek (földrengés, vulkánkitörés, 

cunami, tájfun) felismerése, a helyes magatartás megismerése.  

Belső-ázsiai sivatagok: kontinensbelseji zárt fekvés következményeinek 

megértése. 

Monszun vidék és terület: a kialakító okok összehasonlítása a forró és a 

mérsékelt övezetben, jellemzésük, az öntözéses monszungazdálkodás 

modellezése.  

 

Ázsia társadalomföldrajza I-II. 

Népek és kultúrák jellemzőinek, népességkoncentrációk kialakulási okai-

nak és következményeinek megismerése. Az ősi kultúrák, a világvallások 

társadalmat, gazdaságot, környezetet befolyásoló szerepének felismerése 

példákban. 

Területi fejlettségi különbségek felismerése. A világ új fejlődési és gazda-

sági pólusa, felgyorsult gazdasági növekedés, technológiaátvitel-folyamat 

értelmezése. 

 

Ázsia regionális földrajza I-IV. 

Eltérő szerepkörű országcsoportok: olajországok, mezőgazdasági alap-

anyag-termelők, összeszerelő-beszállítók, újonnan iparosodott országok, 

új gazdasági hatalmak megismerése.  

India: a hagyományos zárt társadalom és az informatikai társadalom el-

lentmondásai. 

Japán: a termőföld-, energia- és nyersanyagszegénység; a biotechnológián 

és elektronikán alapuló gazdasági hatalom; a természeti katasztrófahelyze-

tek földrajzi alapjai, életmódbeli és környezeti következményei. 

Kína: a világ meghatározó gazdasága; a tengerparti és a belső területek 

fejlettségkülönbségének természeti alapjai, életmódbeli és környezeti kö-

vetkezményei. 

 

Gyakorlat 

Matematika: ok-

okozati gondolkodás, 

modellezés. 

 

Fizika: légköri jelen-

ségek fizikai törvény-

szerűségei, természeti 

katasztrófák. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: ókori jelentős 

ázsiai kultúrák, napja-

ink gazdasági fejlődé-

se; a gazdasági hata-

lomváltás. 

 

Biológia-egészségtan: 

biotechnológiai forra-

dalom, életfeltételek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vulkáni szigetív. Kontinentalitás, szélsőségesen szárazföldi terület, mon-

szunvidék és monszunterület; mérsékelt övezeti sivatagi, forró és mérsé-

kelt övezeti monszun éghajlat, tájfun, cunami, talajpusztulás. Népesség-

robbanás, világvallás, zarándokhely. Öntözéses gazdálkodás, zöld forrada-

lom, technológia-átvitel, csúcstechnológia, informatikai társadalom. 



Topográfiai 

ismeretek 

Eurázsia, Ázsia részei, Közel- és Távol-Kelet; Arab-félsziget, Fülöp- és 

Japán-szigetek, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Dekkán- és Kö-

zép-szibériai-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Himalája, Pamír, Csomo-

lungma, Fuji, Góbi, Hindusztáni-, Kínai- és Nyugat-szibériai-alföld, Me-

zopotámia, Tajvan, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Urál; Fekete-, Japán- 

és Kaszpi-tenger, Perzsa-öböl, Aral- és Bajkál-tó, Boszporusz, Brahma-

putra, Indus, Jangce, Gangesz, Mekong, Ob, Sárga, Urál-folyó, Tigris.  

Dél-Korea, India, Japán, Kína, Kuvait, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökor-

szág; Hongkong, Kalkutta, Kanton, Mumbai, Peking, Sanghaj, Szingapúr, 

Szöul, Tokió, Újdelhi. 
 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza 

Órakeret  

4 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

3 0 1 4 

Előzetes tudás 

A szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények pél-

dái. Eligazodás a földtörténeti időben. A forró és a hideg övezet és 

öveik főbb természeti adottságainak, környezeti problémáinak ismere-

te. Az óceánok és a tengerek tulajdonságainak elkülönítése, a földré-

szek és az óceánok megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Átfogó kép alkotása Ausztrália és a sarkvidékek természetföldrajzi jellemzői-

ről, az okok és a jellemzők közötti összefüggések felismertetése a Föld fejlő-

déséről és az övezetességi rendszerről való tudás alkalmazásával.  

A környezetgazdálkodási szemlélet fejlesztése a tengeri erőforrások globális 

folyamatokban betöltött szerepének felismertetésével példákban, sérülékeny-

ségének és következményeinek megértetésével. A modellszerű gondolkodás 

fejlesztése elméleti modellalkotással a térség problémáiról. 

Az információszerző stratégia fejlesztése a tengert ábrázoló térképeken való 

tájékozódással, információleolvasással.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ausztrália, a kontinensnyi ország 

Elszigetelt fekvés, ellentmondásos természeti adottságok (sivatag és 

artézivíz-készlet, termékeny alföldek és hegyvidék) és következményeik 

ismerete. 
*
Szigetvilág az óceánban (Óceánia), a speciális fekvés gazdasá-

gi, társadalmi és környezeti következményeinek (hajózás, idegenforgalom 

stb.) megismerése. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: nagy földrajzi 

felfedezések; hajózás.  

 

Kémia: ózon; sósvíz és 

édesvíz; vízszennye-

zés. 



A sarkvidékek földrajza 

Az Északi- és a Déli-sarkvidék összehasonlító földrajzi jellemzése; az 

ózonréteg-elvékonyodás okainak és következményeinek átlátása; a sark-

vidék mint speciális élettér értelmezése; az Antarktika szerepének, a kuta-

tóállomások jelentőségének megismerése. 

 

A világtenger földrajza 

Az óceánok és tengerek földrajzi jellemzőinek, a tengeráramlások szere-

pének, a világtenger mint erőforrás (ásványkincsek, árapály-energia, halá-

szat) és mint veszélyforrás (szökőár) megismerése; a veszélyeztető folya-

matok (pl. vízszennyezés, túlhalászás) egyszerű értelmezése. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, a hideg 

övezet és a tengerek 

élővilága. 

 

Fizika: Felhajtóerő, 

hőszigetelés. A ten-

germozgások fizikai 

alapjai (hullámok víz-

felületen).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állandóan fagyos és tundraéghajlat, fahatár, belföldi jégtakaró, jéghegy, 

ózonréteg, korallzátony, jégsivatag. Világtenger; tengeráramlás; árapály-

energia, túlhalászás, kutatóállomás. Őslakos, bevándorló. 

Topográfiai 

ismeretek 

Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-Vízválasztó-hegység, 

Nyugat-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea, Grönland, Hawaii; Murray. Auszt-

rália, Új-Zéland; Melbourne, Perth, Sydney. Északi-sarkvidék, Déli-

sarkvidék (Antarktisz). 
 

  



8. évfolyam 
Évi óraszám: 55,5 

Heti óraszám: 1,5 

Javasolt óraterv 

 Az órák felhasználása 

Témakörök Új ismeretek  

elsajátítása 

Ismétlés, 

gyakorlás 

Helyi felhaszná-

lás, kiegészítő 

anyag, ellenőrzés 

Összes 

óraszám 

 I. Közép-Európa 11 2  13 

 II. Hazánk a Kárpát-medencében 7 2  9 

III. Fejlődésünk társadalmi alapjai 5 2  7 

IV. A hazai tájakon 10 2 1 13 

 V. A magyar gazdaság 7 2  9 

  Év eleji, év végi ismétlés – 4 – 4 

  Összesen: 40 14 1 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, tár-

sadalmi, 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 formálása: 

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

nek megismertetésével, 

  – a kontinensrész legfontosabb országainak, tipikus tájainak tárgyalásával, 

  – a különböző népek, nemzetiségek, társadalmi csoportok értékei, életmódja iránti érdeklődés, 

a másság tiszteletének kialakításával, 

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

ségeinek, nemzeti értékeinek, a világban elfoglalt helyének bemutatásával. 

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

ce és a haza környezeti értékeinek megismertetésével – a közösségeik, országuk, régiójuk problé-

máinak megoldásában való részvétel szándékának felébresztésével – és az aktív részvétel készsé-

geinek fejlesztésével. 

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. 

Az egyes tájak, országok természeti és társadalmi jellemzői-
nek, azok összefüggéseinek értelmezése. 
Annak felismertetése – példákon keresztül –, hogy az egyes 
népek természeti és gazdasági körülményei, hagyományai 
hogyan befolyásolhatják gazdasági fejlődésüket, gondolko-
dásmódjukat. 
A gazdasági élet jelenségeiben, folyamataiban megnyilvánuló 
kölcsönhatások felismertetése, egyszerű értelmezése. 
A társadalmi-gazdasági különbségek vizsgálata tematikus 
térképek, diagramok, adatok, adatsorok elemzésével. Gazda-
sági mutatók összehasonlítása. 
Gyűjtőmunka az emberi tevékenységek által okozott környe-
zetkárosító folyamatokról. 



Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A Kárpátok és országai: 
Szlovákia, 
Románia. 

Tájékozódás a környezetkárosító hatások elhárítására irányuló 
nemzetközi erőfeszítésekről. 
A topográfiai fogalmak elhelyezése körvonalas munkatérké-
peken. 

II. Témakör: Hazánk a Kárpát-medencében 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Magyarország helyzete Európában 

és a Kárpát-medencében. 

A földtörténeti múlt eseményei hazánk 

földjén. 

 

 

Átmeneti jellegű éghajlat. 

 

 

 

Vizek a mélyben és a felszínen. 

Küzdelem a vizek ellen, harc a vizekért. 

 

Erdős pusztából kultúrtáj. 

 

Környezetünk állapota és védelme. 

Magyarország földjének részletes megismertetése, kitekintés-

sel a Kárpát-medence egészére. 

Eligazodás a földtörténeti múltban és magyarországi képződ-

ményeiben folyamatábrák, táblázatok, tematikus térképek 

felhasználásával. 

Az időjárás és éghajlat elemeinek tanulmányozása tematikus 

térképeken, éghajlati diagramokon. Időjárási előrejelzések 

elemzése, következtetések. 

A folyók jellemzőinek összevetése a domborzati térképekkel, 

a vízgyűjtő területek éghajlati adottságaival. 

Gyűjtőmunka a vízgazdálkodással kapcsolatos tervekről, léte-

sítményekről. 

Környezetvédelmi felhívás, plakát készítése a környezetben 

található növény- és állatritkaságokról. Vizsgálatok, kísérletek 

végzése a talajalkotók kimutatására. 

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

nak felderítése, kiselőadás összeállítása a gyűjtött anyagból. 

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 informá-

ciós 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 infor-

mációk értelmezése és feldolgozása tanári irányítással, egyéni-

leg és csoportosan: 

– a lényeg kiemelése szövegből, összehasonlítások, az infor-

mációk 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 értékeinek 

megismerése, bemutatása. 



Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Riport készítése egy nemzeti parkról. 

A hazához való kötődés érzelmeinek alakítása. 

V. Témakör: A magyar gazdaság 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A magyar nemzetgazdaság az Európai 

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 megnyilvánuló 

kölcsönhatások felismerése, egyszerű értelmezése. 

A magyar gazdaság helyének, kapcsolatrendszerének megis-

merése, bemutatása. 

Statisztikai adatok feldolgozása a gazdasági élet jellemzőinek, 

változási tendenciáinak előrejelzése. 

A hazai társadalmi-gazdasági élet földrajzi jellegzetességeinek 

felismerése tanári irányítással aktualitások alapján. 

Gazdasági adatok ábrázolása diagramokon, grafikonokon. 

Az egyes hazai országrészek – régiók – hasonló és eltérő föld-

rajzi jellemzőinek érzékeltetése, azok okainak megkeresése. 

A magyarországi védett természeti, kulturális, néprajzi, gazda-

ságtörténeti értékek megismerése, bemutatása tablókon. 

Környezetünk problémáinak, hazai és regionális kapcsolatai-

nak feltárása: szemelvények, adatok elemzésével, tömegkom-

munikációs 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, Raj-

na–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, Katowice, 

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, Salz-

burg. 

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

Svájc: Bern, Genf. 

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

zsony, 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, Székelyföld, 

Székelyudvarhely, Temesvár. 

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

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

Margit-sziget, Maros, Mohácsi-sziget, Mura, Nyugati-főcsatorna, Rába, Sajó, Sió, Szamos, Szentend-

rei-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, Hortobágy, 

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, Hódmezővásár-

hely, Jászberény, Kaba, Kalocsa, Karcag, Kecskemét, Makó, Mohács, Nyíregyháza, Martfű, Orosháza, 

Paks, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Tiszaújváros, Százhalombatta, Törökszentmiklós. 

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, Pan-

nonhalma, Petőháza, Répcelak. 

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

hg., Zalai-dombság, Zala. 

Balf, Bük, Kőszeg, Nagykanizsa, Sárvár, Sopron, Szentgotthárd, Szombathely, Zalaegerszeg. 

Dunántúli-dombság, Tolnai-dombság, Somogyi-dombság, Külső-Somogy, Belső-Somogy, Szekszár-

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

Beremend, Kaposvár, Komló, Nagyatád, Nagykanizsa, Pécs, Siófok, Szekszárd, Szigetvár, Zalakaros, 

Őrségi N. P. 

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

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

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

nya, 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, Visonta, 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 Magyaror-

szág fő természeti-társadalmi-gazdasági jellemzőit, jelenségeit, folyamatait és összefüggéseit, 

 – tudja értelmezni és példákkal alátámasztani a kontinensrész sajátos gazdasági fejlődésének megha-

tározó összetevőit; a történelmi és a politikai változások, a történelmi hagyományok szerepét a tár-

sadalmi-gazdasági életben, 

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

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 példákat 

mondani a megelőzés, az elhárítás lehetőségeire, 

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

példákkal sokoldalú kapcsolataikat, kötődésüket, egymásra utaltságukat társadalmi-gazdasági-

környezetvédelmi kérdésekben, 

 – ismerje a régió népeinek, nemzetiségeinek, különféle társadalmi csoportjainak jellegzetességeit, 

értékeit, hagyományait, 

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

közi kapcsolatait, 

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

nyek, adatok elemzésére, megfigyelésekre, következtetések levonására, önálló vélemény megfo-

galmazására, 

 – használja a térképet információszerzésre a szemléleti és a logikai térképolvasás szintjén egyaránt, 

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

hozzájuk a jellemző földrajzi tartalmakat, 

 – ábrázolja ismereteit rajzokkal, térképvázlatok kiegészítésével, készítésével. 



Kimeneti követelmények a 8. évfolyam végén 
 – Ismerje a tanuló a földi képződményeket, az alapvető természeti és társadalmi jelenségeket, fo-

lyamatokat, összefüggéseket. 

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

fejlődését. 

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

zőinek kölcsönhatásait, összefüggéseit. 

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

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

dolkodásmódjukat, gazdasági helyzetüket, világszemléletüket. 

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

 – A hazai tájakhoz való kötődés érdekében ismerje természeti és társadalmi értékeinket, valamint a 

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

sében, hagyományaiban, településeiben és gazdasági életében. 

 – Ismerje az emberi tevékenységek okozta környezetkárosító folyamatok példáit és megelőzésük, 

elhárításuk lehetőségeit. 

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

jezésekor legyen képes az önálló szemléleti és – tanári segítséggel – az okfejtő térképolvasásra, a 

különböző méretarányú és tartalmú térképeken. Ismerje az eligazodáshoz nélkülözhetetlen topog-

ráfiai 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. 

 

 


