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A. Kontinensünk számokban

Területe: 10,5 millió km2

1. Hányadik Európa a kontinensek területének 
„rangsorában”? 
2. Mutassátok be a kontinensek területének 
egymáshoz viszonyított arányát! Mely országok 
területe hasonló Európáéhoz?

1. a) Alakítsatok  
csoportokat! Válasz- 
szon ki minden cso - 
port a leckéből egy-
egy részt! 
b) Válaszoljatok a kér-
désekre a meg adott 
információk (adatok, 
ábrák), az atlasz te ma- 
tikus térképei, vala-
mint az előző évben 
tanultak felhasználá-
sával!

2. a) A feladatok 
elvégzését követően 
egyeztessenek az A, B  
és C, illetve a D, E és F  
témával dolgozó cso - 
portok! 
b) Foglaljátok össze 
rövid vázlatban a fel - 
dolgozott részek leg-
fontosabb tényeit!

1.2. Europé királylány elrablása

1.1. Európa helyzete a Földön

A napnyugta földje: Európa

Európa fekvése és tájai

1.
Európa neve – az általánosan elfogadott nézet szerint – az asszír„ereb” szóból származik. Napnyugtát jelent, 
azaz arra a területre utal, amelynek irányában a„névadók” tapasztalata szerint le szokott nyugodni a Nap.  
Emlékszel még, melyik kontinens neve ered az asszír„aszu” (napkelte) szóból?

Európa partvonalának hossza: 37 200 km

3. Hasonlítsátok össze Európa és Afrika területé-
nek és parvonala hosszának az arányát (Európa 
10,5 millió km2, 37 200 km, Afrika 30,3 millió km2, 
30 490 km)! Következtessetek az adatokból: 
tagolt vagy tagolatlan kontinensünk partvonala!

Népessége: 739,2 millió fő (2017)

4. Az emberiségnek megközelítőleg hány száza-
léka él Európában (Oroszországgal együtt)?  
Várhatóan hogyan változik ez az arány a követ-
kező évtizedekben? (A válaszadáshoz gondolja-
tok az Afrika és Ázsia népességéről tanultakra!)
5. Számítsátok ki Európa átlagos népsűrűségét!  
Mely térségekben térhet el jelentősen a nép-
sűrűség az átlagostól? (A válaszadáshoz a föld - 
rajzi övezetességről tanultakat és az atlaszt is 
segítségül hívhatjátok.) Indokoljátok meg  
a feltételezéseteket!

Sokan tartják úgy, hogy kontinensünket 
Agenór türoszi király lányáról, a szépséges 
Européról nevezték el. A gyönyörű király-
lányra szemet ve tett a görög főisten, Zeusz. 
Azért, hogy féltékeny felesége (Héra) ne fog-
jon gyanút és hogy Europé ne ijedjen meg 
tőle, Zeusz egy aranyszőke, sely mes szőrű 
bika alakjában jelent meg a királylány előtt. 
Homlokán fehér folt ragyogott, szarva a Hold 
ezüstös sarlójához hasonlított. Letérdelve,  
fejét lehajtva jelezte a tengerparton sétáló 
Europénak, hogy nyugodtan felülhet a há-
tára. Amikor a lány megközelítette, a bika 
hirtelen felug rott, s a lányt magával ragadva  
a tenger felé iramodott. Meg sem állt vele  
Kréta szigetéig. 
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B. Az Urálon innen

1. Jellemezzétek Európa földrajzi helyzetét!
2. Mely nevezetes szélességi körök haladnak át a földrészen?
3. Mekkora földrészünk nyugat-keleti kiterjedése (fokban és 
kilométerben kifejezve)?
4. Mely országokban van Európa legészakabbi, illetve leg-
délebbi pontja?
5. Mekkora a kontinens észak–déli kiterjedése?
6. Számítsátokki, hogy hányad része a kontinens területe  
a szárazföldek összterületének!
7. Hasonlítsátok össze Európa és Ázsia kiterjedését!

1.5. A szépséges Korzika tagolt partvidéke
Mely híres történelmi személy született Korzikán?

1.3. „Héraklész egyik oszlopa” a Földközi-tenger bejáratánál, 
a Gibraltári-szorosnál

Mely híres történelmi személy született Korzikán?

1.4. Éjféli nap az Északi-foknál

1.6. Az Adriai-tenger olaszországi partszakasza strandok 
sokaságával csábítja a fürdőzés szerelmeseit

Milyen munkát végez a tenger a képen látható partszakaszon? 
Olvasd le a a térképről az Adriai-tenger jelentősebb olasz 
városait! 

C. Európa határai, partvonala

1. Ismerkedjetek meg a kontinenssel a megszokott módon! 
Olvassátok le az atlasz térképéről a határait! Mi választja el 
Európát a szomszédos kontinensektől? Mely területeken nem 
húzható meg egyértelműen a földrajzi határvonal?
2. Mely óceánok, tengerek, öblök mossák a kontinens partjait?
3. Melyek Európa nagy szigetei és félszigetei? Mutassátok 
meg a térképen!
4. Figyeljétek meg a kontinens partvonalát! Keressetek pél-
dákat tagolt és tagolatlan partszakaszokra!

Nordkinn vagy Nordkapp? 
Európa testén a Nordkinn-fok a legészakabbi pont (é. sz. 71º 
08 ̛). Az emberek többsége földrészünk legészakabbi pontja-
ként mégis a norvégiai Nordkappot, magyarul Északi-fokot 
(é.sz. 71º 10 ̛) nevezi meg. Csakhogy az Északi-fok egy szi-
geten van, így nem tartozik a szoros értelemben vett föld-
részhez. A döntést ugyanakkor nehezíti, hogy a szigetre egy 
6875 méter hosszú alagút vezet (aminek legmélyebb pontja 
212 méterrel van a tenger szintje alatt) így mesterségesen 
ugyan, de mégiscsak összeköttetésben áll a szárazfölddel.
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1.7. Európa egyszerűsített földtani szerkezete

1.8. Európa legmagasabb tűzhányója, az Etna 
izzó lávaszökőkútja

Olvasd le a térképről a vulkán magasságát!

1.9. Európa az utolsó eljegesedés idején

1.10. A jégkorszak során a jégkörnyéki területe-
ken keletkezett üledékes kőzetbe gyakran 
mélyítenek pincéket

Milyen veszély leselkedhet egy ilyen falnál?

kaledóniai

Hegységképződések

variszkuszi alpiősidei

3. Modellezzétek 
homokasztalon, 
hogyan alakult ki 
Európa mai felszíne!

D. Európai mozaik

1. Mely kőzetlemezen helyezkedik el Európa? 
Mely kőzetlemezekkel határos nyugaton és dé-
len? Hogyan mozognak egymáshoz viszonyítva 
ezek a kőzetlemezek?
2. Az alábbi meghatározások melyik földtani egy - 
ség(ek)hez tartoznak (1.7.)?
– Az ősi földkéreg és az ős- és előidőben keletke zett 
hegységek gyökerükig lepusztult maradványai.
– Az óidőben keletkezett hegységek rögösödött 
maradványai.
– A harmadidőszakban felgyűrődött hegységek.
3. A négy nagy földtani egységhez csak három 
meghatározás tartozik. Mi ennek az oka?
4. Mely óidei földtörténeti folyamat során kapcso - 
lódott össze Ős-Európa és Ős-Észak-Amerika, il let - 
   ve Ős-Ázsia? Mi a neve az így létrejött hatalmas 
kontinensnek?

4. Tanulmányoz-
zátok Európa földtani 
térképét (1.7.) ! Fogal-
mazzatok meg arról 
igaz állításokat!

5. a) Tanulmányoz - 
zátok a térképet, ami 
az utolsó eljegesedés 
kiterjedését mutatja 
(1.9.)!
b) Mely mai nagyvá-
rosok területét érte el 
az egykori jégtakaró? 
Mondjatok néhány 
példát!

5. Mely kőzetlemezek üközése során gyűrődött 
Alpi-Európa? Mely (a kőzetlemez-mozgásokat kí-
sérő) jelenségek bizonyítják, hogy ez a folyamat 
még nem ért véget?

E. Európa nagytájai

1. Figyeljétek meg az atlaszban Európa domborza-
ti térképét! Melyik szín „foglalja el” a leg nagyobb 
területet? Viszonyítsátok Európa átlagos tenger-
szint feletti magasságát a többi kontinenséhez!
2. Figyeljétek meg Európa nagytájainak elhelyez-
kedését! Mi jellemzi az északi, a nyugati, illetve  
a keleti területeket? (Melyik egyhangú, melyik mo-
zaikszerűen tagolt, melyikre jellemző kettősség?)
3. Azonosítsátok az atlasz térképeinek segítségé - 
vel az egyes földtani egységeket (1.7.) Európa nagy- 
tájaival! (Pl. az Ősidei-Európát a Balti-ősföld, a Ke - 
let-európai-síkság és a Germán–Lengyel-alföld fedi.)
4. Mely nagytájakon „osztozik” Európa és Ázsia?
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Európa fekvése és tájai

1. Tervezd meg Európa mint természetföldrajzi egység névjegykártyá-
ját! Milyen lenne a háttere? Mely adatokat tüntetnéd fel rajta?

2. Mutasd be Európa földrajzi helyzetét minél többféleképpen!
3. Foglald össze az alábbi kifejezések felhasználásával Európa földtani 

fejlődését!
– legősibb, Balti-ősföld, jég által legyalult 
– fedetlen, üledékkel borított, fedett, óidei hegységképződés, hozzágyűrődés 
– összekapcsolódás, rögökre darabolódás, külső erők, lealacsonyodott, 
déli perem, gyűrődött, harmadidőszaki hegységek, Eurázsiai-hegységrendszer

4. Hasonlítsd össze Európa északi és déli részének domborzati képét! 
Adj magyarázatot a különbségekre!

5. Hasonlítsd össze Európa nyugati és keleti részének szerkezeti felépí-
tését! Mi a különbségek oka?

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak
tagolt és tagolatlan part • tengerszoros • 
gyűrthegység • ősföld • rögvidék • belföldi jég-
takaró • Skandináv-félsziget • Brit-szigetek • 
Pireneusi-félsziget • Appennini-félsziget • Bal-
kán-félsziget • Jeges-óceán • Atlanti-óceán • 
Balti-tenger • Északi-tenger • La Manche • Gib-
raltári-szoros • Földközi-tenger • Boszporusz • 
Fekete-tenger • Balti-ősföld, Skandináv-hegy-
ség • Pennine • Francia-középhegység • Né-
met-középhegység • Urál, Pireneusok • Alpok 
• Appenninek • Dinári-hegység • Kárpátok • 
Balkán-hegység • Kelet-európai-síkság • Ger-
mán–Lengyel-alföld • Pó-alföld • Alföld

F. A síkvidékek formálói

1. Olvassátok le az atlaszban található Európa domborzata 
térképről kontinensünk legkiterjedtebb síkságait! Következ-
tessetek a kialakulásukra a fekvésükből! (A válaszadásban 
segít, ha visszagondoltok az Amerikáról tanultakra.)
2. Mely területeket tölthették fel hordalékukkal a folyók?

Ősidei-Európa északi részén a jég pusz-
tító munkája érvényesült. Ennek ered-
ményeként a kristályos, magmás kő-
zetek találhatók a felszínen. A terület 
mélyedéseiben tavak ezrei alakultak ki 
(pl. Finn-tóvidék).

A Skandináv-hegység Kaledóniai-Európa része. 
Az óidőben Ős-Európa és Ős-Amerika kőzetleme-
zének ütközésekor gyűrődött fel. Az évmilliók 
során a külső erők által lepusztított hegység 
rögökre darabolódott. A felszínének formálásában 
a jégnek volt a legnagyobb szerepe.

Az alföldek egy ré - 
szét (pl. Alföld, Pó- 
alföld) a folyók töl-
tötték fel. Felszí nü-
ket homok, kavics, 
illetve a szél által 
szállított lösz fedi.

A visszahúzódó jégta-
karó által lerakott mo-
rénahalmok területén 
hullámos síkságok jöt- 
 tek létre, ilyen pl. a Ger - 
mán–Lengyel-alföld.

Variszkuszi-Európa terü-
lete (pl. Francia–Belga-rög-
vidék, Közép-európai-rög - 
vidék, Urál) az óidőben  
gyűrődött a Balti-ősföld- 
höz nyugatról és keletről.  
Ezzel Európa is a Pangea ré- 
szévé vált. E hegys gek mára 
rögökre darabolódtak. Ősidei-Európa déli te-

rületét (pl. Kelet-euró-
pai-síkság) vastag üle-
déktakaró (leginkább 
lösz) fedi. Rajta kiváló 
minőségű mezőségi ta - 
laj keletkezett.

A kontinens legmagasabb térsége, Alpi- 
Európa az Eurázsiai-hegységrendszer 
része. A hegység a középidő végén és  
a harmadidőszakban az Afrikai- és az 
Eurá zsiai-kőzetlemez ütközésekor gyű-
rődött és emelkedett ki. Éles, csipkézett 
gerinceit örök hó borítja.

3. Mely terület kialakulásában játszott szerepet az előre nyomu-
ló belföldi jégtakaró pusztító munkája? Milyen terület alakult ki 
a jégtakaró visszahúzódása után?
4. Mely kőzet illik a logikai lánc végére? fagy okozta aprózódás 
→ kőzettörmelék → szél → leülepedés →?
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Tényleg enyhe a mérsékelt övezet?

Földrajzi övezetesség Európában

2.
Perzselő napsütés és dermesztő fagyok, pusztító szárazság és hatalmas árvizek: egyre több hír szól arról, hogy 
Európa éghajlata egyre szélsőségesebbé válik. Kis kontinensünkön változatos a növény- és állatvilág, eltérő  
jellegűek a folyók, talajok, és a felszín formálását is különböző külső erők végzik. Vajon hol terem a mazsola  
és megeszi-e a rénszarvas? Hol számíthatunk fehér karácsonyra és hol árvízre? Mi lehet az oka e változatosságnak?

1. Mely földrajzi 
övezetekről tanultál 
tavaly? Mely szélessé-
gi körök jelölik ki a ha - 
táraikat? Közülük me-
lyik halad át Euró pán?

2. Mondj példákat 
arra, hogy a földrajzi fek- 
 vés befolyásolja a tár sa-
dalom életmódját!

3. Hogyan határoz-
zák meg az éghajlatot 
alakító tényező a kon-
tinensek éghajlatát?

4. a) Értelmezd  
a 2.1. ábrát! Mivel ma- 
gyarázható, hogy a 
Finn-öböl befagyott, 
míg az észa kabbra fek - 
vő norvég kikötők nem?
b) Mi ennek a jelentő-
sége a halászatban 
vagy a közlekedésben?

5. Készíts magad-
nak tengeráramlást! 
a) Tölts meg egy vízi - 
pisztolyt meleg, fes -
tett vízzel! Tedd egy 
edény hideg vízbe, és 
süsd el! 
b) Figyeld meg a kü-
lön böző hőmérsékle-
tű víz keveredését! 
c) Ismételd meg a vizs  - 
gálatot úgy, hogy a ví - 
zipisztolyba hi deg, szí-
nezett vizet töl tesz!

Európa területének legnagyobb része a mér-
sékelt övezetbe tartozik. Csak kisebb, északi 
területei nyúlnak túl az Északi sarkkörön, 
ezek a hideg övezetben fekszenek.

Mi határozza meg  
az éghajlatot?
Az Európa éghajlatát alakító tényezők 
közül a napsugarak beesési szögét és így a 
felmelegedést is elsősorban az Egyenlítőtől 
való távolság határozza meg. Mivel a Föld 
gömb alakja miatt a napsugarak beesési 
szöge észak felé egyre kisebb, ezt követve 
az évi középhőmérséklet délről észak felé 
csökken.

Az óceántól való távolság hatása kettős 
az éghajlatban. Egyrészt a nagy víztömeg 
hőmérsékletet kiegyenlítő (hűtő-fűtő) 
hatása miatt annak közelében kisebb az 
évi közepes hőingás. Értéke Európában 
nyugatról kelet felé nő. Másrészt a víz erős 
párolgása miatt az óceán közelében több  
a csapadék, mint a partoktól távol. Az óceán 
felett kialakuló ciklonok időjárási frontjai 
a nyugatias szelek segítségével juttatják el  
a csapadékot keletre. A csapadék mennyisé-
ge tehát nyugatról kelet felé csökken.

Kontinensünk éghajlatát jelentősen mó-
dosítják az Atlanti-óceán tengeráramlásai. 
Az Amerika trópusi területeiről meleg vizet 
szállító Golf-áramlás (Európa partjainál 
már Észak-atlanti-áramlás a neve) jelentős 
hőmennyiséget hoz. Ezért az évi közép-
hőmérséklet jóval magasabb (a nyugati 
partoknál akár 12 °C-kal!), mint Amerika 
vagy Ázsia azonos szélességi körön fekvő 
területeié. A meleg tengeráramlás miatt 
Európa atlanti-parti kikötői az Északi sark-
körig egész évben jégmentesek.

2.1. A Balti-tenger befagyása 2010-11 telén  
A fehér terület a befagyott, a kék a jégmentes 
tengerrészeket jelöli.

A meleg tengeráramlást leginkább úgy lehet 
elképzelni, mint egy a környezeténél mele-
gebb vizet szállító folyót. Több száz km szé-
lességben, 1000 m körüli mélységig lassan 
hömpölyög a víz a tengerben. (Áramlási se-
bessége mindössze 1-2 km/óra.)

Éghajlati szélsőségek Európában
Európa legmelegebb területe Dél-Spanyol-
országban van. Sevillában 48,8 °C-ot is 
mértek már, az évi középhőmérséklet pedig  
19,2 °C. Az Urál északi részén fekvő Uszty- 
Scsugor faluban van a leghidegebb konti-
nensünkön, itt mértek már –58,1 °C-ot is.  
Az eddigi legtöbb csapadékot a monteneg-
rói Ckvice faluban mérték, itt évi átlagban 
közel 4600 mm csapadék hullik. A Volga 
torkolatánál fekvő Asztrahány közelében 
viszont évente átlagosan mindössze 163 mm 
csapadékot észleltek, ez földrészünk legszá-
razabb területe. 

Magyarázd meg a szélsőségeket az éghajla-
tot alakító tényezők segítségével!
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Európa éghajlatában kisebb a domborzat 
szerepe, mint a többi kontinensen. Nin-
csenek ugyanis magas, a tengerpartokkal 
párhuzamosan futó hegyláncai, mint Ame-
rikának vagy Ausztráliának, sem több ezer 
méter magas hegyekkel közrezárt medencéi, 
mint Ázsiának. A kontinens nyitottsága 
az éghajlat szeszélyességét is okozza:  
a különböző hőmérsékletű vagy csapa-
déktartalmú légtömegek ugyanis gyorsan 
nagy területeken száguldhatnak keresztül. 
A domborzat mégis jelentősen beleszól az 
egyes medencék, például a Kárpát-medence 
vagy a Cseh-medence éghajlatába.

Földrajzi övezetesség Európában

Már tudod, hogy a mérsékelt övezet- 
ben mindenhol négy évszak van. Az év- 
szakok időjárásában jelentős eltérések 
vannak, ahogy a növényzet, a talaj és a fo-
lyók vízjárása is eltérő Európa különböző 
területein. 

A. Az éghajlat övezetessége

Bence külföldi barátait kérdezte arról, hogy ná-
luk milyen volt az iidőjárás karácsonykor.
1. Nálunk minden évben fehér a karácsony. 
Idén is már december elején sok hó esett, kará-
csonyra pedig 25 cm volt az udvarunkon. Kora 
délután –12 °C-ot mértünk, éjszakára állítólag 
lement –22 °C-ra. Aznap nem is láttuk a Napot, 
egyébként is korán sötétedik, de a felhők miatt 
napközben is borult volt az ég.
2. Nagyon bíztunk benne, hogy fehér karácso-
nyunk lesz, ugyanis már három éve volt utoljára 
ilyenkor hó. De most sem esett. 23-án már kezd-
tünk reménykedni. 

6. a) Mely földrajzi 
övekben, területeken  
fekszenek a 2.1. táb-
lázat városai? Olvasd 
le a 2.2. ábrá ról!
b) Mi okozza a hő - 
mérsékleti különbsé-
geket? 
c) Számítsd ki a vá-
ro sok évi hőingado-
zását!
d) Magyarázd meg 
a csapadékértékek 
eltérését!

7. Ismételd át  
a földrajzi övezetes-
ségről korábban ta - 
nultakat a következő 
feladatok segítségé-
vel!
a) Jellemezd az egyes 
éghajlatokat a diagra-
mok alapján (2.3.)!
b) Értékeld az évi kö-
zéphőmérséklet és az 
évi közepes hőingás 
nagyságát! 
c) Mutasd be a csapa-
dék mennyiségének 
és eloszlásának jel-
leg zetességeit! 
d) Jellemezd az egyes 
évszakokat!

Középhőmér - 
séklet (oC)

Évi köze - 
pes hőin-
gadozás 

(oC)

Évi csapa-
dékmeny-

nyiség  
(mm)januári júliusi

Galway 6 16,1 1156

Hamburg 1,7 18,7   793

Minszk –4,5 18,5   690

Szamara –10,1 21,4   557

2.1. táblázat. Néhány európai város éghajlati 
adatai. A városok mindegyike az é. sz. 53–54° 
között találhatók.

Narjan-Mar

Tampere

Rotterdam

Győr

Volgográd

Athén

sarkköri
öv

hideg
mérsékelt

öv

óceáni
terület

mérsékelten
szárazföldi

terület

szárazföldi
terület

szélsőségesen
szárazföldi

terület

mediterrán
terület

magassággal
változó

övezetesség

2.2. Európa földrajzi övei és területei

Narjan-Mar
-3,6 °C
445 mm

sarkköri öv hideg mérsékelt öv

óceáni terület

szárazföldi terület mediterrán terület

mérsékelten szárazföldi terület

J F M Á M J J A Sz O N D

Tampere
3,7 °C
576 mm

J F M Á M J J A Sz O N D
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Rotterdam
9,6 °C
782 mm

J F M Á M J J A Sz O N D

Győr
10,2 °C
595 mm
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Volgográd
8,3 °C
380 mm

J F M Á M J J A Sz O N D

Athén
18,1 °C
397 mm
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2.3. Európai éghajlati diagramok

De mivel napközben +3-4 °C volt ez még aznap 
elolvadt. Aztán 30-án esett néhány cm hó, az új 
évet már hógolyózással is köszöntöttük.
3. +5-10 °C volt egész decemberben és nagyon 
sokat esett az eső. Nem is vártuk, hogy hó legyen 
karácsonyra. Aznap majdnem egész nap felhős 
volt az ég, fújt a szél és esett az eső, de maradt  
a +4 °C. Ez a tél is elmúlik hó nélkül.
4. Az idei karácsony még a szokásosnál is napo-
sabb és melegebb volt. Decemberben sokat esett 
az eső, de aztán 22-étől eltűntek a felhők, és na-
ponta 5-6 órán át sütött a nap. A hőmérséklet is  
emelkedett, 24-én például 17 °C-ot mértem (2.3.).
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B. A növényzet és a vízjárás a talaj 
övezetessége

Európa sűrű vízhálózata fiatal, a legtöbb fo-
lyó csak a jégkori jégtakaró visszahúzódása 
után alakult ki. Leghosszabb folyója a Volga, 
ami a Kelet-európai-síkságon végighöm-
pölyögve hatalmas deltatorkolattal éri el a 
Kaszpi-tengert. Mivel a Volga vízrendszere 
nem áll kapcsolatban a világtengerrel, víz-
gyűjtő területe belső lefolyású. 

2.5. Növényzetek Európából

2.6. Vízjárástípusok Európában

8. a) Párosítsd a 
karácsonyi időjárási 
beszámolókat a ba - 
rá tok lakóhelyével: 
London, Athén, 
Stockholm, Prága!
b) Fogalmazz meg  
hasonló beszámo-
lókat Bence egyes 
barátainál tett nyara-
lásáról! Segítenek  
az éghajlati diagra-
mok (2.3.).

10. a) Milyen torko-
lattípusokat ismersz? 
b)Mi a különbség 
akialakulásuk és ha-
józhatóságuk között?

11. a) Jellemezd a 
bemutatott vízjáráso-
kat (2.6.) a következő 
kifejezések valame-
lyikével: egyenletes, 
ingadozó, erősen 
ingadozó! 
b) Keress példákat 
az egyes vízjárás 
típusokú folyókra az 
atlaszban! 

12. Kövesd Európa 
második leghosszabb 
folyójának, a Duná-
nak az útját a dom-
borzati térképen!  
Milyen éghajlatú tája-
kon halad keresztül? 

13. a) Mutasd be a 
Rajna útját a Nyu  gati-
Alpoktól a torkolatig! 
b) Milyen lehet a víz-
járása? Következtess 
a tájak éghajlatából!

9. a) Nevezd meg a 2.5. ábra segítségével  
a mérsékelt övezet öveinek, területeinek termé-
szetes növényzetét!
b) Kapcsold a növényzethez a következő tala-
jokat: szürke erdőtalaj, mezőségi talaj, barna 
erdőtalaj, vörösföld!

2.4. A Duna-delta
Hány fő ágra bomlik a folyó a torkolat előtt? 
Nézd meg a térképen!

A Rajna egyik mellékfolyóját, a Majnát mes-
terséges csatorna köti össze a Dunával.  
Az így kialakult Rajna–Majna–Duna vízi út 
közel 3500 km-es hosszával az Északi- és  
a Fekete-tenger között létesít kapcsolatot.
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Földrajzi övezetesség Európában
Európa tavainak többségét a jég hozta 
létre. Az Észak-Európában található 
sziklás tómedencéket a jég csiszoló, kop-
tató munkája alakította ki. Így jött létre  
Európa legnagyobb tava, a Ladoga-tó is.  
A magashegységek tavai főleg a glecs-
cserek által szállított hordalék, a moréna 
felhalmozása miatt alakultak ki. A moréna 
ugyanis elgátolta a gleccservölgyet, ezért 
az olvadó jég vize nem tudott elfolyni. Így 
alakultak ki az Alpok nagy gleccsertavai, 
például a Genfi-tó. Gyakoriak a törésvona-
lak mentén lesüllyedt, medencéket kitöltő 
tavak is. Közép-Európa legnagyobb tava,  
a Balaton is hasonlóan jött létre.

C. Az övezetesség következményei az 
életmódban

14. Melyik  földrajzi 
övhöz vagy terület-
hez kapcsolódhatnak 
a  következő  ter-
mékek: kecskesajt, 
fenyőfa polc, tölgyfa 
szekrény, szotyola, 
mazsola, búzaliszt, 
tehéntej, olívabogyó, 
burgonyaszirom? 
Gondolj arra, hogy 
mely éghajlaton 
termesztik azokat!

15. Melyik övhöz 
vagy területhez kap-
csolódnak a követke-
ző tárgyak: esernyő, 
napszemüveg, 
széldzseki, prémes 
sapka, prémes kabát, 
kutyaszán, fürdőru-
ha, esőkabát, naptej? 
Gondolj az éghajlati 
kapcsolatukra!

16. Fogalmazd 
meg a 2.2. táblázat 
segítségével, hogy 
hogyan alkalmazko-
dott az építészet az 
éghajlati adottságok-
hoz!

17. Mely gazdasági 
tevékenység vezethe-
tett az erdő irtáshoz?

2.7. Tundra és tavak Lappföldön
Hogyan jöttek létre a képen látható tavak me-
dencéi?

2.2. táblázat. Építkezés Európa mediterrán  
és a hideg vidékein

szempont mediterrán 
lakóház

észak- 
európai 
lakóház

tető alakja

lapos (kevés 
nyári csapa-
dék összegyű-
jtése)

meredek  
(csapadék 
nem gyűlik 
össze)

ablakok
kis ablakok, 
szimpla 
üvegezés

kis ablakok, 
dupla üvege-
zés

falak színe világos színek
sötétebb 
színek

napsugárzás 
elleni 

védelem

falakat 
árnyékoló 
árkádok

falakat érő 
napsütés

2.8. A mediterrán tájon a kiirtott erdők helyét 
gyakran elvadult, tüskés növényzet foglalja el, 
vagy kopár marad a hegyoldal

1. Mely tényezők alakítják Európa éghajlatát?
2. Mely földrajzi övezetek és övek találhatóak kontinensünkön? Rajzold 

be az elhelyezkedésüket egy kontúrtékrépre!
3. Mutasd be az évszakok jellegzetességeit az egyes éghajlatokon!
4. Hogyan függ össze a folyók vízjárása a csapadék eloszlásával?
5. Mutasd be a gazdasági élet  övezetességét példákon keresztül!
6. Készíts összefoglaló táblázatot a földrajzi övezetességről Európá-

ban! Az alábbi oszlopok legyenek benne: övezet, öv, terület, éghajlat, 
természetes növénytakaró, vízjárás, jellegzetes termény, társadalmi 
jellegzetesség!

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak
hideg övezet • mérsékelt övezet • hideg mér-
sékelt öv • valódi mérsékelt öv • meleg mér-
sékelt öv • óceáni terület • mediterrán terület 
• mérsékelten szárazföldi terület • szárazföldi 
terület • szélsőségesen szárazföldi terület • 
tengeráramlás • függőleges övezetesség • jég-
vájta tó • gleccsertó 

Finnország, a (sok)ezer tó országa
A finnek is a jégnek köszönhetik tavaik kiala-
kulását. A jégkorszakban előrenyomuló jég-
takaró ugyanis magával sodorta a kőzeteket, 
ezzel mélyedéseket alakított ki a felszínen. 
E mélyedésekben gyűlt össze a jégkorszak 
végén elolvadó jég vize és a csapadékvíz.  
Az ország tavainak számát pontosan lehetet-
len megállapítani, de legalább 180 000, és te-
rületének egytized részét foglalják el.
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Európa alkonya vagy új hajnala?

Európa társadalmi és gazdasági képe

3.
20. század elején Európa uralta a világot. Gyorsan növekvő, fiatal népessége néhány nagy állam területén élt, amelyek közül  
többen óriási gyarmatbirodalmat tartottak fenn. A gazdaság gyorsan fejlődött, az elmaradottabb területekről pedig milliók  
vándoroltak az Újvilágba. Ezek a jellemzők a 21. század elejére teljesen megváltoztak.

Csökkenő népességszám

Európa lélekszáma a világátlagnál jóval 
lassabban, évente kb. félmillió fővel nö-
vekszik (3.1.). A növekedést a bevándorlás 
okozza, enélkül ugyanennyivel csökkenne 
a népességszám. A lassú népességnöveke-
dés következménye, hogy míg a 20. század 
elején a Föld lakosságának egynegyed 
része, addig a 21. század elején mindössze 
egytizede lakik Európában. Sokáig Európa 
a legsűrűbben lakott kontinens volt, ám 
Ázsia mögött már csak a második. Átlagos 
népsűrűsége 73 fő/km2, de területenként 
nagyok az eltérések, aminek gazdasági és 
történelmi okai is vannak. Nyugat-Európa 
atlanti területe már ötszáz évvel ezelőtt a 
kontinens gazdasági központja volt, míg a 
keleti területek gazdasága lassan fejlődött. 

Multikulturális társadalom

Kontinensünk népessége az europid nagy-
rasszhoz tartozik. Jellemzője a többi népcso-
portnál nagyobb testmagasság, világosbarna 
bőrszín, keskeny orr és egyenes szálú haj.  
A kontinens északi területeinek lakóira 
inkább a világosabb bőr-, haj- és szemszín, 
míg a déli területeken élőkre a sötétebb 
árnyalatok jellemzőek (3.3.).

Európa népei hosszú történelmi folyamat 
eredményeként külö- nültek el egymástól. 
A nagyobb népcsoportok a 19-20. század 
folyamán saját nemzetállamokat hoztak 
létre, amelyekben a névadó nép alkotta  
a lakosság döntő többségét. Más államok 
többnemzetiségűek: a többségi  nemzet  
mellett jelentős  létszámú nemzeti kisebb- 
ség él a területükön. Közöttük találunk 
olyanokat, ahol a különböző nemzetiségű 

3.1. Európa népességének aránya a világ  
népességéből

3.3. Egy norvég lány és egy spanyol fiú
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3.2. Népek kavalkádja

1. Hány fő él 
Európában? Viszo-
nyíts a többi földrész 
népességéhez!

2. a) Mely időszak-
ban növekedett jelen-
tősen  földrészünk 
népességszáma (3.1.)
b) Mi lehet az oka 
annak, hogy 1900-ig 
nőtt Európa népessé-
gének aránya?

3. a) Keress az 
atlasz népsűrűségi 
térképén sűrűn és 
ritkán lakott terüle-
teket! 
b) Magyarázd meg  
a népsűrűség terüle ti 
különbségeit a dom - 
borzatról és az éghaj - 
latról tanultak alapján!

4. Keresd meg  
a 3.2. ábrán az euró-
paiakat! Mely ismer-
tetőjegyek alapján 
találtad meg őket?

5. Hasonlítsd 
össze Észak- és Dél- 
Európa lakosságának 
jellemző külső tulaj-
donságait a 3.3. ábra 
alapján!
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népcsoportok hosszú ideje békében élnek 
egymás mellett (pl. Svájc). Vannak azonban 
olyanok is, ahol a kisebbségi népcsoport egy 
része szeretne elszakadni és önálló államot 
létrehozni (pl. békés úton Spanyolországban 
a katalánok vagy az Egyesült Királyságban 
a skótok, fegyveres úton Kelet-Ukrajnában 
az oroszok. A 21. századra a bevándorlás 
a korábbi nemzetállamok lakosságát sok-
színűvé tette. Európa népességének egyik 
fő jellemzője a különböző népcsoportok 
(kultúrájuk, nyelvük, vallásuk, szokásai) 
többé-kevésbé békés együttélése, vagyis  
a multikulturális jelleg.

Kultúrák és vallások sokfélesége

Európában 286 nyelvet beszélnek, melyek 
többsége az indoeurópai nyelvek közé 
tartozik. Ezek közül a szláv, a germán és 

6. a) Mely térsé-
gekből és útvonalon 
érkeznek Európába  
a menekültek (3.4.)?
b) Mely útvonalakat 
használják? Keress rá 
magyarázatot!

7. a) Keress ger-
mán, szláv és újlatin 
nyelvű országokat az 
atlasz nyelvi térké-
pén!
b) Mely nyelvcsalá-
dokba tartoznak a 
legelterjedtebb nyel-
vek (3.2. táblázat)? 

8. a) A 3.5. ábrán  
a kereszténység há-
rom fő irányzatának 
egy-egy jel legzetes 
épületét látod. 
a) Európa mely terü-
letein terjedtek el az 
egyes irányzatok? 
b) Fogalmazz meg 
eltéréseket a három 
irányzat között törté-
nelmi tanulmányaid 
alapján!
c) Hazánkban mely 
vallás jellemző? 
Mutasd be a jellegze-
tességeiket!

9. a) Keress az at-
lasz vallási térképén 
olyan országokat, 
amelyekben elterjedt 
az iszlám vallás!
b) Milyen történelmi 
okai vannak?

3.5. A kereszténység

A Vatikán a római katolikus egyház köz pontja

Helsinki protestáns (evangélikus) katedrális

A Szent Vazul székesegyház   
Moszkvában, az orosz orto-
dox egyház egyik központja,

3.4. Menekültek útvonalai Európában (2014–15)

3.2. táblázat. A legelterjedtebb nyelvek  
Euró pában.

Mely nyelvcsaládokba tartoznak a legelterjed-
tebb nyelvek?

Nyelv millió  
fő Nyelv millió  

fő

1. orosz 116 9. román 23,4

2. német 91,6 10. holland 21,4

3. francia 77 11. görög 13,4

4. olasz 63,8 12. magyar 12,6

5. angol 60,1 13. török 10,9

6. spanyol 38,8 14. portugál 10,8

7. lengyel 38,7 15. cseh 10,6

8. ukrán 34,9 16. svéd  9,6

Szíria

Nigéria

Niger

Elefánt-
csont-
part

Guinea

Ghána

Burkina
Faso

Mali

Marokkó
Algéria Líbia

Mauritánia

Szenegál

Szomália

Eritrea

Etiópia

Szudán

Dél-
Szudán

Irak

a menekültek
fő útvonalai
kibocsátó
országok
Európai Unió

az újlatin nyelvcsalád a legelterjedtebb.  
A nem indoeurópai nyelvek közül a finn- 
ugor nyelvcsaládba tartozó magyar, finn  
és észt nyelveket beszélik a legtöbben. 

Földrészünk legelterjedtebb vallása a 
kereszténység, amit a lakosság háromne - 
gyed része vall magáénak. Az Afrikából  
vagy Ázsiából érkezett bevándorlók vallá-
sukat is megtartották, így főleg Nyugat- 
Európa nagyvárosaiban jelent meg az  
iszlám, a hinduizmus vagy a buddhizmus. 
A 21. század elejére visszaszorult a vallá- 
sos lakosság aránya, a felmérések szerint 
Európa népességének közel egyötöd része 
nem tartja magát egyetlen vallás hívének sem.
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Hanyatló gazdasági jelentőség

A 15. századtól induló földrajzi felfedezések 
során az európaiak először megismerték  
a távoli földrészeket, majd a gyarmatosítás fo-
lyamán népeiket fennhatóságuk alá hajtották. 
Európában kezdődött az ipari forradalom, 
ami a gépek használatának elterjedésével az 
egész világgazdaságot átalakította, tovább 
erősítve ezzel Európa uralmát a többi konti-
nens felett. A 20. században a gyarmatok füg-
getlenné váltak. A század elején az Amerikai 
Egyesült Államok, a század végén pedig Japán 
fejlettsége érte utol, majd előzte meg Európát. 
Ma a világgazdaság három nagy központja 

Öregszik Európa

A 20. század második felében Európa fejlett 
gazdaságú országaiban jelentősen megnőtt 
a népesség várható élettartama és csökkent 
a születések száma. Ennek következtében 
az országok népessége elöregedett (3.6.).

Az elöregedő népességű országok kezdet-
ben támogatták a bevándorlók befogadását. 
Eleinte a fejletlenebb Dél-Európából, majd 
egyre inkább Afrikából és Ázsiából érkez-
tek olyan vendégmunkások, akik munkája 
segítette a gazdaság fejlődését. Gyermeke-
ik, unokáik már az új hazájukban, annak 
állampolgáraként születtek és nőttek fel. 
A 2000-es években a kelet-közép-európai 
országok uniós csatlakozásával megnőtt az 
innen Nyugat-Európába vándorlók száma 
is. Ma Európa lakosságának közel 10%-a, 
vagyis 70 millió ember bevándorló (3.2. 
táblázat). Nagy részük asszimilálódott, 
vagyis beolvadt a többségi társadalomba.

A jobb munkalehetőségek, a magasabb 
életszínvonal reményében útnak induló 
bevándorlókon kívül több millió menekült 
is érkezett Európába (3.5.). Őket természeti 
katasztrófák vagy nemzetiségük, vallásuk, 
politikai meggyőződésük miatt üldözték 
el otthonukból. A legkiszolgáltatottabb 
helyzetben azok vannak, akik okmányok 
nélkül, törvénytelenül, embercsempészek 
segítségével, életveszélyes körülmények 
között próbálnak bejutni Európába.3.6. Európa korfája
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Őszülő Európa – felkészülés a kihívásra
Egy európai uniós jelentés szerint 2060-ban az 
Európai Unió lakosságából minden harmadik 
ember 65 éves vagy annál idősebb lesz. A né-
pesség öregedéséről készült jelentés szerint a 
lakosság korösszetétele a következő évtizedek-
ben számottevően megváltozik. A lélekszám 
2060-ban alig lesz nagyobb a jelenleginél, az 
idősek aránya viszont jóval magasabb lesz (az 
európaiak 30%-a 65 éves vagy annál idősebb 
lesz). Az emberek manapság hosszabb ideig 
élnek, mint korábban, ám ez kihívásokat is je-
lent az országok gazdasága szempontjából. Az 
aktív népesség létszáma kisebb lesz, a 15–64 
évesek aránya 67%-ról 56%-ra csökken. Ez azt 
jelenti, hogy minden nyugdíjasra a mostani 4 
helyett csupán 2 munkaképes korú fog jutni. 
Ezek a változások komoly következmények-
kel  járnak a gazdaságra nézve. A nyugdíjra, az 
idősek egészségügyi ellátására és gondozásá-
ra fordított kiadások a GDP 25%-áról 29%-ára 
emelkenek. A jelentés megerősíti azt, hogy 
határozott lépésekre van szükség ahhoz, hogy 
az EU megbirkózhasson a népesség öregedése 
miatt felmerülő nehézségekkel.

10. a) Mutasd be  
a korfák (3.6.) segítsé-
gével, hogyan válto-
zott Európa népessé-
gének korösszetétele! 
b) Várhatóan milyen 
lesz a korösszetétel  
a 21. század közepén?

11. a) Hogyan fog 
megváltozni az Euró-
pai Unió népességé-
nek korösszetétele?
Válaszolj a szemel-
vény alapján!
b) Milyen gazdasági 
következményei van - 
nak az elöregedésnek? 
c) Mit tehetnek az or - 
szágok a probléma 
kezelése érdekében?

Ország % Ország %

Luxemburg 43,3 Egyesült Királyság 12,4

Svájc 28,7 Németország 11,9

Írország 15,9 Hollandia 11,7

Svédország 15,9 Franciaország 11,6

Ausztria 15,7 Belgium 10,4

Norvégia 13,8 Olaszország 9,4

Spanyolország 13,8

3.3. táblázat A bevándorlók aránya néhány európai or szág ban (2013) 
Milyen összefüggés van a bevándorlók aránya és az ország gazdasági 
fejlettsége között?
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Európa társadalmi és gazdasági képe
közül Európa csak a harmadik helyet foglalja 
el az észak-amerikai és a kelet-ázsiai erőtér 
mögött. A gazdaság a 2010-es években lassan 
növekszik, aminek további leszakadás lesz  
a következménye. Kontinensünk számos 
(főleg dél-európai) országának fejlődését 
nagymértékű eladósodás és magas mun-
kanélküliség hátráltatja.

Európa gazdasági rendszere a piac-
gazdaság. Legfontosabb jellemzői, hogy  
a termeléshez szükséges eszközök (bányák, 
gyárak, termőföldek, gépek, járművek) ma-
gántulajdonban vannak. Azt, hogy miből 
mennyit termelnek és mit milyen áron lehet 
eladni, a piac törvényei, vagyis a kereslet 
és a kínálat határozzák meg. Ezek szabá-
lyozzák a munkaerő árát, vagyis az egyes 
munkakörökben elérhető fizetés nagyságát 
is. A gyorsan változó piaci igényekhez a ter-
melésnek alkalmazkodnia kell. Ha valami 
már nem adható el a gyártó számára kedvező 
áron, annak gyártását csökkenteni fogja, 
akár meg is szünteti. Akik eddig ilyen ter-
mékeket gyártottak, rövidebb-hosszabb ideig 
munkanélkülivé válhatnak. A vállalatok 
célja, hogy megtérüljön a befektetett pénzük, 
tehát profitra tegyenek szert. Mivel egyféle 
terméket több cég is gyárt, így egymással 
versenyezni kényszerülnek. A versenyt az 
nyeri, aki képes a termékét alacsonyabb (de 
még megtérülő) áron eladni, vagy újabb, fej-
lettebb terméket gyárt, mint a versenytársai. 
Ezért a vállalatok érdekeltek a technológiai 
fejlesztésekben, ezzel elősegítik a gazdaság 
színvonalának növekedését. A gazdaság fej-
lődéséhez jól működő háttérintézményekre 
(közlekedési és kereskedelmi hálózatra, 
gyors kommunikációs lehetőségekre, pénz-
ügyi intézményekre) is szükség van, így az 
infrastruktúra fejlesztése is elkerülhetetlen.

12. a) Keress ösz sze - 
függéseket a GDP vá l- 
tozása és a munka nél - 
küliségi ráta kö zött  
(MF. fel adat)!
b) Milyen szerepe van  
a ke reslet-kínálatnak 
egy termék árának 
alakulásában?

13. a) Földrészünk 
mely részén találhatóak 
a legfejlettebb orszá-
gok? Mivel magyarázod?
b) Hol vannak kontinen-
sünk legkevésbé fejlett 
térségei?

14. Európa mely te - 
rületén fekszenek a 
leginkább eladósodott 
államok (3.8.)?

15. Tanulmányozd 
az atlaszban Európa 
közlekedési hálózatát! 
Hol a legsűrűbb a vasút- 
és a közúthálózat? Mik 
az okai?

3.7. Válságban az európai gazdaság
Mutasd be a karikatúra segítségével, hogy mi-
lyen mértékben érinti a gazdasági válság  
az európai országokat!

3.8. A legnagyobb 
államadósságú  
európai or szágok  
(a GDP %-ában)

Európa keleti országaiban a 20. század máso-
dik felében piacgazdaság helyett tervgazdál-
kodást folytattak. A termeléshez szükséges 
eszközök az állam tulajdonában voltak. A vál-
lalatokat az állam irányította, így egymással 
nem versenyeztek, a technológiai fejlesztések-
ben nem voltak érdekeltek. Az állam határozta 
meg a termékek árát és az emberek fizetését is.  
Az állam teljes foglalkoztatásra törekedett: min - 
denkinek volt munkája, így a munka hatékony- 
sága romlott, mert gyakran a veszteséget ter-
melő üzemeket is fenntartották, hogy megma-
radjanak a munkahelyek. Nagy volt a lemaradás  
az infrastruktúra terén is. A szolgáltatások ala-
csony színvonalon maradtak, alig épültek autó-
pályák, vezetékes telefon csak a lakosság egy 
részéhez jutott. Ezek az országok korábban is 
fejletlenebbek voltak, mint Nyugat-Európa álla-
mai, de a tervgazdálkodás évtizedei tovább nö-
velték a leszakadásukat. A kelet-európai orszá-
gok 1989–90-ben kezdték el a rendszerváltást,  
vagyis gazdaságukat a tervgazdaságról a piac - 
gaz daságra állították át. Ez a hosszú ideig el-
húzódó folyamat mindenhol zökkenőkkel járt: 
megjelent a munkanélküliség, megnőtt az álla-
madóság, a vállalatok pedig főleg külföldi be-
fektetők tulajdonába kerültek.

1. A társadalmi-gazdasági élet mely területein veszített Európa korábbi 
vezető pozíciójából? Mi az oka?

2. Milyen problémákat vet fel a népesség elöregedése?
3. Miért jelent a bevándorlóknak vonzó célpontot Európa?
4. Milyen előnyei és hátrányai lehetnek a bevándorlásnak?

Összefoglaló kérdések, feladatok
Fogalmak
népességfogyás • elöregedő társadalom • 
europid, nemzetállam • többnemzetiségű ál-
lam • nemzeti kisebbség • bevándorlás • asszi-
miláció • nyelvcsalád • eladósodás • munka-
nélküliség •  piacgazdaság • tervgazdálkodás 
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Egység a sokféleségben

Az Európai Unió földrajza

4.
A kontinensünk fejlett országai által létrehozott, folyamatosan bővülő közösség válságai és belső ellentétei dacára is a világ 
egyik vezető gazdasági erőtere. „Egység a sokféleségben” – hirdeti a közösség mottója. Vajon hogyan képes 28 különböző  
érdekű nemzetállam együttműködni?.

1. Tanulmányozd 
a 4.1. ábrát! Vesd 
össze az atlasz Euró-
pa-térképével!
a) Fogalmazd meg az 
egyes részek termé-
szetes határait!
b) Sorold fel hogy 
mely országok 
tartoznak az egyes 
részekhez!

2. Elevenítsd fel, 
mivel foglalkoznak  
a következő nem-
zetközi szervezetek: 
ENSZ, WHO, UNESCO, 
WWF!

3. Miért érdemes 
együttműködniük   
a különböző termé-
szeti erőforrásokkal 
rendelkező országok-
nak? 

4. Mi a nagy meny-
nyiségben történő 
gyártás előnye?

5. Sorolj fel példá-
kat az integrációhoz 
vezető egyes okokra 
(4.2.)!

6. Milyen előnye 
van az együttműkö-
désnek a kutatás- 
fejlesztés és a kör-
nyezetvédelem terén? 

Miért adnak fel önállóságuk-
ból az országok?
Európa egységének gondolata már több év-
századdal ezelőtt felbukkant. A történelem 
során több állam is kísérletet tett a konti-
nens erőszakos, saját irányítása alatt történő 
egyesítésére. Az egyesítés békés módja, az 
államok közötti együttműködés, a nézet-
eltérések tárgyalásos rendezésének igénye  
a 20. század második felében vált időszerűvé. 
A háborúk elkerülése mellett gazdasági okai 
is voltak (4.2.). 4.1. Európa felosztása

Nyugat-
Európa

Közép-
Európa

Délkelet-
EurópaDél-Európa

Kelet-
Európa

Észak-
Európa

4.2. Az integráció okai

A kontinens egyes országainak különböző 
természeti erőforrásai vannak. 
A vaskohászat nyersanyagai közül Németor-
szág jelentős feketekőszén-készletekkel ren-
delkezett, de nem volt vasérce. Franciaország 
viszont épp feketekőszénből szenvedett hi-
ányt, és vasércből nagyobb készletei voltak. 
Ha a két ország egymástól szerzi be a hiányzó 
alapanyagot, a vámok miatt mindketten csak 
magasabb áron tudnak azokhoz hozzájutni. 
Ha azonban kölcsönösen csökkentik vagy 
megszüntetik egymás között az ásványkin-
csek vámját, akkor olcsóbban működtethe-
tik a kohászatukat. A vámok eltörlésével el - 
ér ték, hogy egyre inkább csak egymástól sze - 
reztek be termékeket, vagyis nőtt az egymás 
közötti kereskedelmük. Így gazdaságuk egyre 
erősebben összefonódott.
A gyárak, gépek beszerzése, felszerelése csak - 
nem ugyanannyiba kerül, ha a gyárban elő-
állított termékek száma a többszörösére nő. 
Azonban ha túl sokat termelnek, akkor a ter-
mékek már nem adhatóak el a hazai piacon, 
külföldön pedig a vámok miatt csak drágáb-
ban értékesíthetők. Ekkor célszerű megszün-
tetni a vámokat. A termék előállítását több 
ország közösen végezheti az egyik területén, 
majd ugyanolyan feltételekkel és áron adhat-
ja el a másik országban, mint odahaza. 

Az országok közötti munkamegosztás 
gazdasági kapcsolataik erősödésével jár. Ha 
több ország közösen fedezi a tudományos 
kutatások, új technolgiák kifejlesztésének  
költségeit, majd az eredményeket megoszt-
ják egymással, jelentős összegeket tudnak 
megtakarítani. E gazdasági előnyöket felis-
merve hat nyugat-európai ország 1957-ben 
Rómában létrehozta az Európai Gazdasági 
Közösséget (EGK). Megszüntették az egy-
más közötti vámokat, szabaddá tették az 
áruk, szolgáltatások, személyek és a tőke 
áramlását (4.6.), gazdaságukat egyre na-
gyobb mértékben kapcsolták össze közös 
tervezéssel és beruházásokkal.

foldrajz8_I_fejezet.indd   20 2017. 11. 24.   11:54



21

4.6. A „négy szabadság elvének” megvalósítása 
az integ ráció egyik legfontosabb célja

4.4. Az Európai Unió részesedése Európában
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43% 32%
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78%

Terület Népesség GDP Terület Népesség GDP

4.5. Az európai integráció folyamata

4.7. Az egy főre jutó GDP a három gazdasági 
nagyhatalomnál
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8. Hogyan va-
lósultak meg mára 
a szabadság elvek 
(4.6.)?

9. Válaszd ki a 
helyes kifejezéseket!
a) Az Európai Unió 
népsűrűsége a kon ti- 
 nens átlagához képest:  
kisebb, nagyobb, vele 
megegyező. 
b) Az egy főre jutó 
GDP (4.7.) az Európai 
Unióban a kontinens 
átlagá hoz képest: 
kisebb, nagyobb, vele 
megegyező.
c) Mire következtetsz 
abból, hogy nagyobb 
a részesedése a GDP-
ből, mint a népesség 
számból?

10. a) Olvass a 4.7. 
ábráról! Mennyivel 
magasabb az USA 
egy főre jutó GDP ér-
téke vetélytársainál? 
b) A munkafüzet 
Függelékében sze-
replő táblázatból 
keress olyan európai 
országokat, amelyek 
egy főre jutó GDP-je 
meghaladja az USA-
ét! Közülük melyek 
tagjai az Európai 
Uniónak? 

7. a) Azonosítsd az országokat zászlójuk 
alapján (4.3.)!
b) Mely országok törölték el az Unióval szembeni  
vámokat? Mely országok hoztak létre szabadke-
reskedelmi övezetet az EU tagjaival?
c) Mely országok szüntették meg az uniós tagok-
kal szembeni határellenőrzést?

Az együttműködéshez mind több ország 
csatlakozott, majd a szervezet 1993 óta az 
integráció (összefonódás) nagyobb mértékét 
kifejező Európai Unió (EU) nevet használja. 
2013-tól a szervezetnek 28 tagja van (4.3.). 
Ma az Európai Unió tagállamai adják a kon-
tinens GDP-jének több mint a háromnegyed 
részét (4.4.). Az egy főre jutó GDP értékében 
azonban az EU elmarad két vetélytársa, 
az észak-amerikai és a kelet-ázsiai térség 
mögött. (4.7.).

4.3. Az Európai Unió és más szervezetek kap csolata
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