A SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK (ÉS TÉMÁK) FÖLDRAJZBÓL
Szent II. János-Pál IKP 2021. május-június
1. tétel
A: A térkép fogalma, részei, jelrendszere, használata (1.1)
B: Amerika regionális földrajza: Az Amerikai Egyesült Államok (9.6.2)
2. tétel
A: A Nap és kísérői: Központi csillagunk szerkezete és környezete (2.2)
B: Afrika regionális földrajza: A Dél-Afrikai Köztársaság (9.5.2)
3. tétel
A: Földtörténet: Kéreg, légkör és életfejlődés a prekambriumban és a fanerozoikumban (3.1.1)
B: Ázsia országai: Kína, Japán vagy India (9.2.2)
4. tétel
A: A Föld gömbhéjas szerkezetének jellemzői: A belső szférák fizikai, kémiai tulajdonságai (3.1.2)
B: Kelet-Európa: Oroszország vagy Ukrajna (8.5)
5. tétel
A: A kőzetlemezek elhelyezkedése, szerkezete és mozgásai (3.1.3)
B: Hazánk szomszédsága: Kelet-Közép és Délkelet-Európa rendszerváltó országai (8.4.4)
6. tétel
A: A litoszféra építőkövei: Kristályok, ásványok, kőzetek, bányakincsek (3.1.5)
B: Az Alpok országai Európa közepén: Ausztria és Svájc (8.4.2)
7. tétel
A: A légkör kialakulása, anyagai, szerkezete (3.2.1)
B: Az Európai Unió magterületei: Németország, a Benelux-államok vagy Franciaország (8.4.1)
8. tétel
A: A levegő felmelegedése: A napsugárzás és a hőmérséklet (3.2.2)
B: Magyarország határon túli kapcsolatai: Közlekedés, kereskedelem, magyarság, regionalitás (7.9)
9. tétel
A: A levegő mozgásai: Konvekció, advekció, szelek, légörvények (3.2.3)
B: Kulturális és történelmi értékeink védelme: Néprajzi csoportok, hungarikumok (7.7.2)
10. tétel
A: A vízburok kialakulása, tulajdonságai, tagolódása és mozgásai (3.3.1)
B: A magyarországi régiók társadalomföldrajzi jellemzői: Népesség, települések, gazdaság (7.6.2)

11. tétel
A: A kontinensek vizei és felszínalakító hatásuk: Folyók, tavak, felszín alatti vizek (3.3.2)
B: A magyar gazdaság ágazatai: A mezőgazdaság, ipar, szolgáltatások főbb jellemvonásai (7.4)
12. tétel
A: A szoláris és valós éghajlati övek kialakulásának, működésének tér- és időrendje, okai (4.1)
B: Magyarország társadalmi jellemzői: Népesség vagy településföldrajz (7.3)
13. tétel
A: A forró övezet: Egyenlítői, átmeneti, térítői vagy monszunklímái (4.3.1)
B: A népesség száma, eloszlása, megoszlása és változásai a Földön (5.1)
14. tétel
A: A mérsékelt övezet meleg, valós vagy hideg klímaterületei (4.3.2)
B: Bolygónk településtípusai és urbanizációs folyamatai (5.2)
15. tétel
A: Európa vagy Ázsia természetföldrajzi képe: Földszerkezete, tájai, éghajlata, vizei, élővilága (8.1)
B: A nemzetgazdaságok és a világgazdaság fogalma, ágazatai, fejlettségi mutatói (6.1)
16. tétel
A: Az Európán kívüli kontinensek természetföldrajza: Amerika, Ausztrália vagy az Antarktisz (9.1)
B: . A túltermelés, fogyasztás, gazdasági növekedés gondjai és a fenntartható fejlődés esélyei (10.4)
17. tétel
A: A Kárpát-medence természetföldrajzi sajátosságai: Földszerkezet, domborzat, éghajlat (7.1.1)
B: A Föld élelmezési válsága: Éhezés, alul és túltápláltság, megoldási lehetőségek (10.3)
18. tétel
A: Magyarország természeti adottságai: Vízrajz, élővilág, talajok (7.2)
B: A földrajzi környezet globális károsításának veszélyei és megóvásának lehetőségei (10.1 és 10.5)
19. tétel
A: Hazánk tájtípusai és nagytájai: Eurázsiai láncok, belső rögök, medencék, alföldek (7.5.1)
B: A monetáris világ: A tőke és a pénz fogalma, típusai, funkciói, mozgásai (6.4)
20. tétel
A: A magyarországi régiók természeti erőforrásai: Bányakincsek, energia, tájpotenciál (7.6.1)
B: A globalizáció fogalma, folyamata, üdvös és káros hatásai (6.3)
Az írásbeli érettségi vizsga II. feladatlapjának megoldásához és a szóbeli tételekhez Középiskolai földrajzi atlasz használható. Az
atlaszokat az írásbeli vizsgára a vizsgázónak kell hoznia, a szóbeli vizsgára az iskola biztosítja. A vizsgán kizárólag olyan atlasz
használható, amelyben nincs külső bejegyzés.
A 100/1997 (VI.13.) kormányrendelet és a 40/2002. (V.24.) OM rendelet előírásai és tematikus számozása alapján a tételsort
összeállította:

Nagy István
(tanár)

