
OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES 

KÖVETELMÉNYEI 

 

Földrajz 

 

A vizsga jellege: írásbeli és szóbeli vizsga  

A tanulmányok alatti vizsga az adott félév, illetve tanév helyi tantervben előírt tananyagára 

épül. 

A vizsga részei: 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Arány az értékelésnél 50% 50% 

 

Mindkét részben az adott résznek legalább 20%-át teljesíteni kell a sikeres vizsgához. 

A vizsga értékelése: 

 %-os határok 

Jeles (5) 81%-tól 

Jó (4) 66%-80% 

Közepes (3) 51%-65% 

Elégséges (2) 26%-50% 

Elégtelen (1) 0%-25% 

 

Az alábbiakban évfolyamonkénti bontásban közöljük az elvárt tananyagot, de célszerű a vizsga 

előtt egyeztetni a vizsgáztató tanárral is.  

9-10. évfolyamokon a 2020-as NAT alapján, míg a 11-12. évfolyamon a 2012-es NAT-nak 

megfelelően vannak a témakörök megadva.  

 

 

 

 

 

 



 

 

9. évfolyam 

 

I. félév: 

1. A Naprendszer  

2.  A Föld belső szerkezete 

3. A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység  

4. A kőzetlemezek és a földrengések  

5. A kőzetburok „építőkövei”: a kőzetek  

6. A földtörténet eseményei  

7. A légkör anyaga és szerkezete  

8. A levegő felmelegedése és az üvegházhatás  

9. Ciklonok – anticiklonok  

II. félév: 

10. Az óceánok, tengerek  

11. Tavak  

12. Folyók  

13. A forró övezet  

14. A mérsékelt övezet  

15. A hideg övezet  

16. A világnépesség növekedése, összetétele, eloszlása  

17. Településformák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. évfolyam 

 

I.félév: 

1. A gazdasági termelés jellemzői, gazdasági élet szerkezete  

2. A gazdasági növekedés és fejlődés mérőszámai, GDP, GNP, HDI  

3. Gazdasági rendszerek: tradicionális gazdaság, tervgazdaság, piacgazdaság  

4.A fejlett és fejlődő országok mezőgazdasága  

5.A világ energiatermelése, energiafelhasználása  

6.Napjaink vezető ágazata: az elektronika  

7. Szárazföldi, vízi, légi közlekedés és idegenforgalom  

8. Globalizáció, globális világgazdaság  

9.  Világgazdaság földrajzi szerkezete, fejlett és fejlődő világ  

 

II. félév: 

1. A nemzetközi kereskedelem és fő tendenciái  

2. A transznacionális vállalatok  

3.  A működő tőke és a pénz világa, tőzsde, értékpapírok  

4. A világnépesség növekedése, a Föld népességszáma 

5. A világnépesség nemek és korcsoportok szerinti összetétele, korfa  

6. Migráció, a világnépesség területi eloszlása, népsűrűség  

7. Településföldrajz: urbanizáció, városok kialakulásának főbb szakaszai 

8.  Japán és az újonnan iparosodó délkelet-ázsiai országok  

9.  Kína, az ébredő óriás  

10. Amerikai Egyesült Államok  

11. Európai Unió kialakulása, alappillérei, jellemzői, szervezetei  

12.   EU ipara és külgazdasági kapcsolatai  

13. Magyarország a 21. században  

14. Magyarország természeti erőforrásai  

15. A magyar gazdaság átalakulása a rendszerváltás óta  

 


