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1.feladat 2.feladat

1. A térkép [A] A népesség kor szerinti eloszlása [i]

2. A Föld és mozgásai [B] Urbanizáció [i]

3. A Föld gömbhéjas szerkezetének
jellemzői [C]

A gazdasági szerkezetváltás [j]

4. A kőzetlemezek és mozgásaik
következményei [C]

Integrációs folyamatok [j]

5. Röghegységek [C] A globalizáció [j]

6. Gyűrthegységek [C] A magyarság társadalmi jellemzői [k]

7. A tengervíz mozgásai [D] Magyarország ipara [k]

8. A tavak [D] Magyarország közlekedése [k]

9. A légkör anyaga és szerkezete [E] A központi régió [k]

10. Felhő- és csapadékképződés [E] Magyarország természeti, kulturális és
történelmi értékeinek védelme [k]

11. Az időjárás és az éghajlat [E] Az Európai Unió [l]

12. Egyenlítői öv [F] Németország [l]

13. Mediterrán terület [F] Csehország [l]

14. Mérsékelten szárazföldi terület [F] Románia [l]

15. Európa általános természetföldrajza [G] Kína [m]

16. Amerika általános természetföldrajza
[G]

Délkelet-Ázsia iparosodott és iparosodó
országai [m]

17. A Kárpát-medence vízrajza [H] Az Egyesült Államok ipara [m]

18. Az Alföld természetföldrajzi képe [H] A globális környezetszennyezés és
következményei [n]

19. Az Északi-középhegység
természetföldrajzi képe [H]

A demográfiai és urbanizációs válság
[n]

20. Magyarország környezeti állapota [H] A környezet- és a természetvédelem
feladatai [n]
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Témakör [Jele] Témák (ajánlott) száma

Térképi ismeretek A (1) 1

Kozmikus környezetünk B (1) 1

A geoszférák földrajza CDE (9) 9

A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai C (4) 4

A vízburok földrajza D (2) 2

A légkör földrajza E (3) 3

Földrajzi övezetesség F (3) 3

A kontinensek természetföldrajza G (2) 2

Magyarország és tájainak természetföldrajza H (4) 4

Összesen (20) 20

Témakör [Jele] Témák (ajánlott) száma

Társadalmi folyamatok a 21. század elején i (2) 2

A világgazdaság jellemző folyamatai j (3) 3

Magyarország földrajza. Helyünk a
Kárpát-medencében és Európában

k (5) 5

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális
különbségei Európában

l (4) 4

Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok
társadalmi, gazdasági jellemzői

m (3) 3

Globális kihívások - a fenntarthatóság kérdőjelei n (3) 3

Összesen (20) 20
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