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I. Természeti földrajz 

 

1. A térkép domborzatábrázolási módszerei, felismerése segédanyagok alapján. az egyes módszereknek 

jellemzői, előnyei, hátrányai, alkalmazásai.  

2. A Földünk mozgásai és azok következményei (mellékelt ábrák alapján). A forgástengely ferdesége és az 

évszakok kialakulása közötti összefüggés. 

3. Kőzetek felismerése és jellemzése keletkezésük szerint, hasznosításuk! Keletkezésük körülményeit és hazai 

előfordulásait! 

4. A földtörténet korbeosztásának nagy egységei, az óidő lényeges eseményei, képződményei példákon 

keresztül. 

5. Magmatizmus és vulkánosság: Vulkáni formák kialakulási módjai és következményeit! 

6. Hegységképződés feltételei, helyei, formái. A különböző típusok (gyűrt, rög) bemutatása, felismerése 

képeken, példákkal. 

7. A tavak: Mutassa be a tómedencék keletkezési típusait példákon keresztül! Ismertesse a tavak pusztulásának 

okait és szakaszait a mellékelt fényképek segítségével! 

8. A tengervíz mozgásai: A tengeráramlások kialakulásának okai, elhelyezkedésük törvényszerűségei és 

következményei. Vázlatrajz az Atlanti-óceán áramlási rendszeréről! 

9. A légkör szerkezete, felépítése, illetve összetétele! A levegőburok jelentőséget az emberi társadalmak 

szempontjából! 

10. A trópusi és a mérsékelt övezeti monszunszél keletkezése. Ismertetni a szélrendszerek jellemzőit és 

kialakító tényezőit, szerepüket az éghajlat jellemzőinek alakításában. (ábraelemzéssel) 

11. Felhő- és csapadékképződés folyamata. (Összefüggés a levegő hőmérséklete, viszonylagos (relatív) 

páratartalma és a csapadékképződés folyamata között.) 

12. A forró övezet – Átmeneti öv: mellékelt képek alapján és a földrajzi atlasz segítségével bemutatni a trópusi 

átmeneti öv jellemzői, és azok magyarázata. 

13. Meleg-mérsékelt öv: Jellemezni a meleg-mérsékelt öv éghajlatainak fő jellemvonásait! Összefüggéseket 

értelmezni éghajlati diagramok alapján! 

14. A hideg övezet – A sarkköri és sarkvidéki éghajlatok kialakulási feltételei, éghajlati tényezőinek jellemzői. 

15. Európa nagyszerkezeti egységei. A domborzat éghajlat-módosító szerepe! Összefüggése az európai országok 

ásványkincsekkel való ellátottságával. 

16. Az amerikai kontinens nagyszerkezeti egységei és éghajlati övei, valamint ez utóbbit módosító tényezők. A 

terület függőleges és vízszintes földrajzi övezetessége. 

17. Hazánk éghajlata – Ábrák segítségével bemutatni hazánk éghajlatát, annak jellemzőit és a medencejelleg 

érvényesülését! 

18. Hazánk vízrajza – Magyarország vízrajzi adottságai atlasz térképeinek segítségével. Hazánk vizeinek 

állapota. 

19. Az Alföld – Bemutatni hazánk legnagyobb tájegységének tájait, felszínét alkotó anyagait, erőforrásait, külön 

bemutatni a Nyírség! 

20. A hegy- és dombvidékek Magyarországon. Bemutatni a tájegységének tájait, felszínét alkotó anyagait, 

erőforrásait. 

 

II. Társadalomföldrajz, és regionális földrajz 

1. A népesség számbeli alakulása, összetétele - Ismertesse a népességrobbanás mentét és következményeit! Mi 

jellemzi a különböző ciklusokat és hol tartanak ma a világ országai. A népesedési ciklus szakaszainak 

jellemzői, példákkal. 

2. Nagyvárosi szerkezet bemutatása. A nagyvárosi élettel járó problémák általában és Nyíregyházán. Javaslatok 

a problémák megoldására! 

3. Centrum és perifériatérségek helye, gazdasági-társadalmi jellemzői. A periféria területek világgazdasági 

hatásai. 

4. Integrációk kialakító tényezői, szintjei, és azok jellemzői példákkal. 



5. Pénzügyi fogalmak és folyamatok jellemzői. Hitelfelvétel kockázatai. 

6. Magyarország 20. sz. és jelenkori népesedési folyamatainak bemutatása, jellemzése. 

7. Magyarország iparának adottságai, szerkezetváltása, húzóágazatai. 

8. Magyarország idegenforgalmi adottságai, jellemzői, főbb területei. Hungarikumok. 

9. Magyarországi régiók összehasonlítása: természeti, kulturális, társadalmi, gazdasági szempontok alapján. A 

különbségek okai. 

10. Magyarország külkereskedelme: szerepe, partnerei, összetétele, gazdasági jelentősége. Határainkon átnyúló 

együttműködések, eurorégiók. 

11. Németország. 

12. Ausztria. 

13. Olaszország. 

14. Románia. 

15. Kína. 

16. USA. 

17. Afrika fejlettségbeli különbségek, okai, megszüntetésének lehetőségei. Gazdasági fejlődést nehezítő tényezők. 

Fejlett és elmaradott térségek, és termékeik. 

18. Élelmezési válság. 

19. Hulladékgazdálkodás. 

20. Globális környezeti és természeti problémák. A környezet és természetvédelem szerepe, nemzetközi 

szervezetei, és azok tevékenységei. Főbb nemzetközi egyezmények. 


