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FÖLDRAJZ  

 

7. osztály 

 A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és annak kisebb-

nagyobb egységeiről (a földrészekről és a világtengerről, a kontinensek karakteres 

nagytájairól és tipikus tájairól, valamint a világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű ország 

csoportjairól, országairól). 

 Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggéseket és 

törvényszerűségeket. 

 Legyenek képesek alapvető összefüggések, tendenciák felismerésére és megfogalmazására 

az egyes földrészekre vagy ország csoportokra, tájakra jellemző természeti jelenségekkel, 

társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatban, ismerjék fel az egyes országok, ország 

csoportok helyét a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban. 

 Érzékeljék az egyes térségek, országok társadalmi-gazdasági adottságai jelentőségének 

időbeli változásait. 

 Ismerjék fel a globalizáció érvényesülését regionális példákban. 

 Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító hatását, 

a lokális problémák globális következmények elvének érvényesülését. 

 Legyenek tisztában a Földet fenyegető veszélyekkel, értsék a fenntarthatóság lényegét 

példák alapján, ismerjék fel, hogy a Föld sorsa a saját magatartásukon is múlik. 

 Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a 

számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről. 

 Tudjanak nagy vonalakban tájékozódni a földtörténeti időben. 

 Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi megfigyelések 

végzésére, a különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból földrajzi 

tartalmú információk gyűjtésére, összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. Ezek során 

alkalmazzák digitális ismereteiket. 

 Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni földrajzi öveket, földrészeket, 

országokat és tipikus tájakat. 

 Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni, szerezzék meg a 

logikai térképolvasás képességét. 

 

  

 Témakörök: 

 Kőzetetek típusai, jellemzői, a földkéreg gömbhéjas szerkezete, vetődés, 

vulkanizmus, lemeztektonika, földtörténet eseményei 

 Világtenger, Afrika kialakulása, tájai, éghajlata, természetföldrajzi és 

gazdaságföldrajzi jellemzői, mezőgazdasága, ipara 

 Ausztrália és Óceánia, Sarkvidékek jellemzése 

 Amerika természetföldrajza és gazdaságföldrajza, USA, Mexikó, Brazília 

 Ázsia természetföldrajza, gazdaságföldrajza, India, Kína,Japán 
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8. évfolyam 
 

 Legyen átfogó ismeretük földrészünk, azon belül a meghatározó és a hazánkkal szomszédos 

országok természet- és társadalom-földrajzi sajátosságairól, lássak azok térbeli és 

történelmi összefüggéseit, érzékeljék a földrajzi tényezők életmódot meghatározó szerepét. 

 Birtokoljanak reális ismereteket a Kárpát-medencében fekvő hazánk földrajzi jellemzőiről, 

erőforrásairól és az ország gazdasági lehetőségeiről az Európai Unió keretében. 

 Legyenek tisztában az Európai Unió meghatározó szerepével, jelentőségével. 

 Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit összefüggésben a természeti 

erőforrásokkal. 

 Értsék, hogy a hazai gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok világméretű vagy 

regionális folyamatokkal függenek össze. 

 Topográfiai tudásuk alapján a tanulók biztonsággal tájékozódjanak a köznapi életben, a 

földrajzi térben, illetve a térképeken, és alkalmazzák topográfiai tudásukat más tantárgyak 

tanulása során is. 

 A topográfiai ismereteikhez tudjanak földrajzi-környezeti tartalmakat kapcsolni. 

 Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. 

 Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi életük folyamán önállóan tovább 

gyarapítsák  

  

Témakörök: 

Magyarország: helyünk Európában, Kárpát-medence természeti viszonyai 

Nagy tájaink és azok természetföldrajzi jellemzése, gazdasági élete 

Szűkebb lakóhelyünk jellemzése 

Szomszédos országok jellemzése, Közép-Európa országainak természeti és gazdasági 

jellemzése (Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, 

Németország, Románia, Ukrajna,) 

Észak-Európa, Nyugat-Európa, Dél-Európa országainak jellemzése (Svédország, 

Finnország, Norvégia, Dánia, Hollandia, Nagy-Britannia, Franciaország, Svájc, 

Spanyolország, Portugália, Olaszország, Görögország, Szerbia, Bulgária,) 

 

 

 

 

 

mailto:igazgato.paszto@ekif-vac.hu

