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Bevezető
Kedves Diákok! 

A földrajz a szűkebb-tágabb környezetünk jelenségeit legösszetettebben értelmező tantárgy, amely igényli, hogy 
a földrajzot tanulók és tanítók nyitottak legyenek a világ folyamataira és jelenségeire. Tanulás során a különböző 
tudományágak, megfigyelések és a mindennapi tapasztalatok során kialakított vélemények együttesen segítik 
munkátokat. 

A munkafüzetet a tankönyv szerves részének, azt kiegészítő egységének szánjuk, amely ismeretanyagával, fe-
ladataival kiegészíti a tankönyvet. Segítheti az érettségire való felkészülést, de más tantárgyak tanulásához is 
kapcsolódik (történelem, matematika).

A feladatok sokszínűségére, az érdeklődésetek felkeltésére törekedtünk. Egyes földrajzi jelenségek megértését 
próbáltuk a mindennapokból hozott példákkal segíteni.

Olyan kérdés- és feladattípusokkal is bővítheted ismereteidet, amelyek értelmeznek, gondolkodtatnak, motivál-
nak, az összefüggések feltárására késztetnek. Sokszor lesz szükség az előzetes tudásodra, amelyet vagy általános 
iskolában tanultál, vagy a mindennapi tapasztalataid során szerezted. Több feladat késztet kisebb kutatató 
munkára, önálló megfigyelésre, információgyűjtésre, az internet alkalmazására. Talán a legfontosabb az önálló 
vélemény kialakítása, a vitakészség fejlesztése. A feladatok egy része alkalmas arra, hogy aktualizáld a világról, 
szűkebb környezetedről és a hazádról szerzett ismereteidet. 

Próbáljátok ki a projektmódszert, dolgozzatok párban, csoportban. Merjétek megfogalmazni gondolataitokat, 
érveiteket a feladatok elvégzésekor.

Kollégáink számára pedig olyan feladatok sorát képzeltük el, amelyek az órai feldolgozást, a diákokkal való 
közös munkálkodást segítik elő. Reméljük, hogy munkánkkal sikerült ezt elérni.

Jó munkát kívánunk! 
A szerzők
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6

Földünk népessége
1. Több mint 7 milliárdan vagyunk

Földünk népességszáma
Minden pillanatban tudni szeretnéd a Föld népességszámát?  

A Föld népességszáma 201............................ n ........................................ fő.

Népszámlálás
Nézz utána, hogy mikor volt első népszámlálás a magyar történelemben, és ki rendelte el! 

.................................................................................................................................................................................................. .

Népsűrűség – népességtömörülés

A) A népességgóc magvát az ókori öntözéses gazdálkodás kezdte kialakítani.
B) Kialakulásában szerepet játszott a tengerparti fekvése.
C) A bevándorlás folyamatosan hozzájárult a népességszám növekedéséhez.
D) Az ipari forradalom és az azt követő dinamikus fejlődés fontos szerepet töltött be a létrejöttében.
E) A népességtömörülésnek vannak olyan részei, ahol a 21. századi iparosodás okozta a népességszám növekedését.
F) A 17. században kezdődött a benépesülése.
G) Ma már a hagyományos két népességgóchoz kisebb tömörülések kapcsolódnak.

a) Egy San Franciscó-i étteremben mindenki bejelölheti, hogy
honnan érkezett. Nézd meg a térképet! 
Milyen érdekességet látsz?

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

b) Keresd meg az atlaszban a Föld nagy népességtömörüléseit! Írd a táblázatba a nevüket és a földrajzi helyüket!
Kapcsold a felsorolt megállapításokat az egyes gócokhoz! Írd be a betűjeleket a táblázatba!

Népességtömörülés Földrajzi helye Betűjelek
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Vándorló emberek
Dolgozzatok párban!

c) Számítsd ki a megadott országok népsűrűségét és százalékos részesedésüket a Föld népességéből!
A Föld és országainak népességszáma 2015. május 17-én (forrás: www.wikipedia.hu)

c) Készítsetek rendszerező vázlatot (gondolattérképet) a népességmozgások okairól! Írjatok minden okhoz 
példákat is a világból!

a) Járj utána! Miért ingáznak a rokonaid, ismerőseid?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

b) A híradásokban nap mint nap hallhatunk, láthatunk menekültekről 
szóló híreket. Nézzetek utána, hogy hol alakultak ki válsággócok 
a Földön, amelyeknek a népessége Európa irányába menekül!

 .................................................................................................................

 .................................................................................................................

 .................................................................................................................

 .................................................................................................................

d) Mely népességi mutatók alapján számítják ki a tényleges népességszámot a statisztikusok? Írd az ábrába!

Népesség (fő) Terület (km2) A Föld népességének %-a Népsűrűség (fő/km2)

A Föld népessége 7 243 824 000

Oroszország    146 270 033

India 1 271 310 000

Banglades    158 346 000

népesség

születések száma

4
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Földünk népessége

A) ...................................................... B) ...................................................... C) ......................................................

Demográfiai átmenet
Írd a táblázatba a demográfiai átmenet szakaszainak jellemzőit a szempontok szerint! Mit jelölnek a nagybetűk?

5

b) Szerinted miért kérdőjel jelöli az utolsó oszlopot (szakaszt)?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Foglald össze, hogy mi a demográfiai átmenet modell lényege!

Példa

Születési
arányszám

Halálozási
arányszám

Természetes 
szaporodás

A születési 
arányszám okai

A halálozási 
arányszám okai

Születési és 
halálozási
arányszám
(fő/1000 fő)

0

40

20

10

30

I. II. III. IV. ??

A

B

C
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A népesség összetétele
2.

A népesség és keveredése
a) A képen a Benetton 1996-ban készített fotóját láthatod. 

Beszéljétek meg, hogy milyen célból készülhetett a fotó!
b) Népességföldrajzi szempontból a kép hibás.

     Melyik rassz hiányzik?  ......................................................
c) Az emberfajták közötti megkülönböztetés egyik példája 

az apartheidpolitika.

Melyik kontinensen, mely országokban volt jellemző a 20. században?

 ..............................................................................................................................................................................................

Keresd meg az értelmező kéziszótárban vagy az interneten a szó jelentését!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

d) A földrajzi felfedezések és a különböző népességmozgások (rabszolga-kereskedelem, bevándorlás) a népcso-
portok keveredését okozták az amerikai kontinensen. Írd a halmazok metszetébe az europid, a negrid és az 
indián népesség keveredésével létrejövő csoportokat!

A népesség csoportosítása
Milyen szempontok alapján csoportosíthatjuk a népességet?

negrideuropid

indián

a népesség
csoportosítása

nyelv

Ahányan, annyi félék vagyunk
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A népesség összetétele
Korfaelemzés

a) Alkossatok csoportokat! Készítsétek elő a munkátokat! Először közösen állítsátok össze az elemzés szempont-
jait, és beszéljétek meg! Feladat: a  2060-ra előre jelzett korfa elemzése.

b) Rendezzetek vitát arról, hogy milyen társadalmi és 
gazdasági problémákra tudtok következtetni a korfa 
elemzéséből!

c) Érdeklődj lakóhelyeden a népesedési folyamatokról!
Milyen következményei vannak a korszerkezet áta- 
lakulásának?

 ..........................................................................................

 ..........................................................................................

A munkanélküliség 

A gyerekszám változása
a) Mérd fel, hogyan változott a gyerekszám a családod különböző generációiban! Tegyél X-et a megfelelő rovatokba! 

b) Az adatokat ábrázold a grafikonon!

c) Milyen okai vannak az alacsony gyerekszámnak?  ........................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Az Európai Bizottság készített egy a fiatalok munkanél-
küliségéről szóló jelentést. Ebből származik a diagram. 
Te milyen lépéseket tartanál fontosnak a fiatalok mun- 
kanélküliségének a csökkentésére?

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

A gyerekek száma

Generációk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gyerek

Szülő

Nagyszülő

Dédszülő

A megkérdezettek száma

Ifjúsági munkanélküliség (25 év alatt) (%)
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Népesedési problémák
3. A fiatalodó és elöregedő társadalmak 

problémái
Öregedő Föld?

a) Mi a társadalom elöregedésének két fő oka?

 .............................................................................. , ..................................................................................

b) A két grafikon a várható élettartam és a születésszám alakulását mutatja az 1841–1994 közötti időszakban. 
Rajzold le és nevezd meg, hogy milyen alakú korfa felel meg az időszakoknak!

c) Elemezd a diagramokat!
Miért van erős nyomás a pirossal jelölt 
országokban?

 ....................................................................

 ....................................................................

 ....................................................................

 ....................................................................

 ....................................................................

 ....................................................................

............................................................................... ...............................................................................

Kína
Görögország
Spanyolország
Japán
Magyarország
Ausztria
Bulgária
Olaszország
Franciaország
Horvátország
Németország
Egyesült Államok
Tajvan
Nagy-Britannia
Svájc
Hollandia
Hong Kong
Svédország
Ausztrália

alacsony reformnyomás magas
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f) A társadalmunk öregedő. Nézz utána, hogy az öngondoskodásnak mely formái segíthetik az idős társadalom  
tagjainak éveit!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

d) Az ábra egy, a mai kor társadalmának jelenségét mutatja. 
Gyűjtsd össze a szülők és leginkább a nők késői gyer-
mekvállalásának okait!

 .................................................................................................

 .................................................................................................

 .................................................................................................

 .................................................................................................

 .................................................................................................

 .................................................................................................

 .................................................................................................

e) Elemezd a grafikonokat!
Milyen demográfiai és társadalmi következményei vannak a születések és a halálozások egymáshoz viszonyí-
tott alakulásának?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Népesedési problémák
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Élelmiszerválság
4. Mindenkinek van mit enni?

Az emberiség élelmezési helyzete
„Valami nagyon elromlott” – mondta Margaret Chan, a FAO igazgatója a II. Táplálkozásügyi 
Világkonferencián 2014 novemberében. Nézzetek meg egy rövidfilmet az Euronews híradásából!
(https://www.youtube.com/watch?v=yc6N4J79sU8)

Jegyzetelj! Milyen problémákra és milyen cselekvési lehetőségekre hívta fel a figyelmet a FAO igazgatója? 
Probléma

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Cselekvés

 ........................................................................................

 ........................................................................................

 ........................................................................................

 ........................................................................................

 ........................................................................................

 ........................................................................................

Minden vagy semmi
a) Készíts gondolattérképet az éhezés és a túltápláltság okairól és következményeiről!

b) Határozd meg az éhezés két formájának fogalmát!

Mennyiségi éhezés:  ...........................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Minőségi éhezés:  ...............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

c) Mit nevezünk az ENSZ meghatározása alapján szegénységi küszöbnek?

 ..............................................................................................................................................................................................

éhezés túltápláltság

éhezés és túltápláltság
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Élelmiszerválság
d) Elemezd az adatokat!

a) Feltételezhetően melyik kontinensen készült a fénykép?

 ............................................................................................................

b) Nevezd meg azt a tipikus területet (övet) a Földön, ahol az em- 
beri tevékenység és az éghajlat jellemzőinek szeszélyes ingado-
zása egyszerre vezetett a szóban forgó jelenséghez!

 ............................................................................................................

c) Indokold meg, hogy miért nevezhető globális problémának a 
jelenség!

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

Következtetéseim:  ........................

 .........................................................

 .........................................................

 .........................................................

 .........................................................

 .........................................................

 .........................................................

 .........................................................

 .........................................................

 .........................................................

 .........................................................

 .........................................................

 .........................................................

 .........................................................

 .........................................................

 .........................................................

Naponta 20 000-en halnak meg
Ezzel a címmel az alábbi cikk jelent meg az ausztráliai The Sydney Morning Herald című folyóirat címoldalán.

d) Milyen népesedéspolitikai intézkedéssel javíthat a problémán egy adott ország vezetése?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................
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a) Értelmezd az összefüggéseket az élelmiszerárak emelkedése, a globális felmelegedés, a népességnövekedés és az 
éhezés között!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

b) A hazai gyógyszertárak kínálata széles a túltápláltság (elhízás) megszüntetését segítő készítményekből. Vesd 
össze e tényt a 3. feladat fényképén bemutatott jelenséggel! Mely alapvető aránytalanság miatt hal meg naponta 
20 000 kisgyermek?

 ........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................

Mi az aránytalanság alapvető oka?  ............................................................................................

 ........................................................................................................................................................

Milyen civilizációs betegségeket ismersz, amelyek ennek a problémának a következményei?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

GMO

Túltápláltság

Látogass el a http://www.gmoterkep.hu/ internetes oldalra!
a) Mi a GMO?

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Melyek a legszélesebb körben alkalmazott ilyen irányú beavatkozások?

 ..............................................................................................................................................................................................

c) Mi az Európai Unió álláspontja az ilyen termények kérdésében?

 ..............................................................................................................................................................................................

d) Milyen GMO-k termeszthetők az Európai Unióban?

 ..............................................................................................................................................................................................

e) Kutass! Sorolj fel érveket a génmódosított növények termesztése és fogyasztása mellett és ellen!

Nem értesz egyet? Kérdésed van? Örömmel fogadják az észrevételeidet a gmo@vm.gov.hu e-mail-címen!
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Egészséges táplálkozás
a) Mi a bio- vagy ökogazdálkodás?

 .....................................................................................................................................

b) Lakóhelyeden vagy környéketeken működik-e biopiac?  ....................................

Milyen termékeket kínálnak?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Vásárláskor milyen szempontok alapján (az ár és a minőség mellett) döntesz egy élelmezési áru mellett? 

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Jegyezd fel, hogy mely mezőgazdasági termékeket fogyasztottad el tegnap! 

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Közülük melyeket lehet vagy lehetett volna Magyarországon is megtermelni?

...................................................................................................................................................................................................

Táplálkozási válság
Megoldható-e a Föld élelmezési problémája? Gyűjtsétek össze közösen az „igen” és a „nem” válasz érveit!

Igen, megoldható, mert... Nem, nem oldható meg, mert...

Élelmiszerválság
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Átalakuló tanyák, fejlődő falvak
5. A legősibb települések

Határozd meg a település fogalmát!

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Ideiglenes település
A National Geographic tv-csatorna filmet beharangozó szövegéből vettünk egy rövid részletet. A szöveg alapján 
töltsd ki a táblázatot!

Hazen Audel kalandor a világ legősibb életmódot folytató népcsoportjainál élt, hogy megtudja, hogyan képesek élet-
ben maradni szélsőséges körülmények között a bennszülöttek.

A szanok Namíbia forró és száraz Kalahári-sivatagában élő szan busmanok, Afrika egyik legősibb népcsoportja. Vadá-
szataik során hatalmas területeket járnak be zsákmány után kutatva, lövedékeiket pedig levélbogárfélék lárváiból nyert 
méreganyaggal teszik halálossá.

A szamburuk Kenya nyílt szavannáin élő félnomád, a maszájokkal rokon törzs, lélekszámát mintegy 200 ezerre becsülik. 
A szamburuk folyamatosan a szavannát járják teheneikkel és kecskéikkel, friss legelők után kutatva. Életük folyamatos 
küzdelem, mert Afrika legveszélyesebb állataival – elefántokkal, oroszlánokkal és leopárdokkal-osztoznak a szavannán.

A kazahok Mongóliában az Altáj hegység lejtőin legeltetik nyájaikat, mintegy 45 százalékuk ma is nomád pásztorko-
dásból tartja fenn magát. Jellemzően tradicionális hordozható hajlékban, úgynevezett gerben laknak, és szirti sasok 
segítségével farkasokra és rókákra is vadásznak. Élőhelyükön dermesztő hideg uralkodik, így az ivóvizet jégtömbök 
formájában gyűjtik a folyókból.

(http://www.ng.hu/Channel/2014/09/a_vilag_legelzartabban_elo_torzsei)

Népcsoport Kontinens Táj Életmód
Természetföldrajzi 

körülmények

FI-506011002-1_Foldrajz_10_MF_tördelt2.indd   17 2017.11.14.   14:17:15



18

Átalakuló tanyák, fejlődő falvak

ELEMZÉS

Kedvező adottságok – erősségek
(adottságok, amelyeknek a hatékonyabb felhasználása

a tanya fejlődését eredményezheti)

Kedvezőtlen adottságok – gyengeségek
(a fejlődést gátló tényezők, rendszerint külső

körülmények, amelyeken nem tudsz változtatni)

Lehetőségek
(kihasználatlan adottságok, amelyek
a tanya fejlődését eredményezhetik)

Veszélyek
(a fejlesztés, a beruházás sikerét veszélyeztető

kockázati tényezők, körülmények)

Falunézőben
a) A térképvázlaton egy falu területét látod. Próbáld megrajzolni a látképét a füzetedben!
b) Adj magyarázatot a falu szerkezetére!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Intézmény Funkció

1.

2.

3.

4.
t

5.

6.

c) „Telepíts” a faluba olyan intézményeket, amelyek a lakosság 
számára alapszolgáltatásokat nyújtanak! Jelöld a helyüket 
számokkal a térképvázlatban!

d) Milyen fejlődési lehetőségei vannak ennek a falunak? Nevezd meg a lehetőségeket, és indokold meg, hogy 
miből gondolod!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

103

102

10
2

102

„a legközelebbi város”

101

102

101 101

Gazdálkodás a tanyán
Fiatal vállalkozóként egy kiskunsági tanyán szeretnél gazdálkodni. Ezért pályázatot kívánsz benyújtani vidékfej-
lesztési támogatásra. Vizsgáld meg, hogy  vállalkozásodnak milyen az esélye!
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A városfejlődés folyamata
6. Irány a város!

Növekvő városok, sokasodó városlakók

A városfejlődés ellentmondásai

A város kialakulását alakító tényezők
Párosítsd a városalapításban szerepet játszó tele-
pítő tényezőket a megfelelő városokkal (egy té-
nyezőhöz csak egy város tartozik)! Segít az atla-
szod és a képek.

Párokban dolgozzatok! A városfejlődés árnyoldalával kapcsolatos cikkrészletet olvashattok, amely a világ szinte 
minden nagyvárosára jellemző. 

1. Folyókanyar
2. Folyami sziget
3. Partközeli sziget
4. Félsziget
5. Tengeröböl
6. Dombtető
7. Folyótorkolat
8. Hídfő, átkelőhely

A) Rio de Janeiro
B) Velence
C) San Francisco
D) Párizs
E) Passau
F) New Orleans
G) Frankfurt
H) Salzburg

Velence

Rio de Janeiro

Nem minden slum gettó, de minden gettó slum
Egy friss ENSZ-kutatás szerint a Föld lakosságának egyhatoda, mintegy egymilliárd ember nyomornegyedekben, slu-
mokban él. A tanulmány szerint – amelyet a BBC idéz – ha nem történik valamilyen változás, ez a szám megtöbbszöröződ-
het a következő 30 éven belül. Az ENSZ úgy véli, hogy 2050-ben 3,5 milliárdra növekedhet a nyomornegyedekben lakók 
száma, ami az akkori teljes városi népesség hatmilliárdos létszámához képest megdöbbentően magas arány lesz majd. 
A nemzetközi szervezet véleménye szerint a nyomornegyedek fennmaradása „szégyen az emberiség számára”. A je-
lenlegi adatok azt mutatják, hogy Európában a nyomornegyedek lakossága mindössze 6,2 százalékot tesz ki a városi 
népesség körében. Fekete-Afrikában ugyanakkor ez az arány meghaladja a 70 százalékot.

Azonosítsd az ábrán a városok fejlődésének szakaszait!
a) Mi történik?

A)  ..............................................................................................

B)  ..............................................................................................

C)  ..............................................................................................

D)  ..............................................................................................

b) Mi a folyamat neve?

A)  ..............................................................................................

B)  ..............................................................................................

C)  ..............................................................................................

D)  ..............................................................................................

A

B C

D

FI-506011002-1_Foldrajz_10_MF_tördelt2.indd   19 2017.11.14.   14:17:20



20

A városfejlődés folyamata
a) Alkossátok meg a fogalmak definícióját, és írjátok a táblázatba!

b) Milyen lépéseket javasolnátok a képeken látható városok vezetésének a meglévő problémák kezelésére és meg-
oldására? Írjátok fel a táblára!

b) Több magyarországi város bekapcsolódott a mozga-
lomba. Nézd meg Budapest értékelését a figyelembe 
vett nyolc szempont alapján! Írd le a javaslataidat a vá-
ros vezetése és az urbanisztikai szakemberek számára, 
hogyan lehetne javítani a mutatókon!

 .............................................................................................

 .............................................................................................

 .............................................................................................

 .............................................................................................

 .............................................................................................

 .............................................................................................

 .............................................................................................

 .............................................................................................

a) Nézz utána, hogy Budapest hányadik 

az európai városok sorában!  .................
(http://www.siemens.com/entry/cc/en/
greencityindex.htm)

Gettó Slum

Élhető város
A Siemens cég minden évben elkészíti az élhető város vizsgálatát bemutató Green City Indexet.

CO2

Környezetvédelmi irányítás

Levegőminőség

Hulladék- és területhasznosítás

Víz

Közlekedés

Épületek

Energia

0

2

4

66

8

2

10

Budapest
Legjobb város
Átlag
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A városok típusai
7. Miért különböznek a városok?

Mitől város egy város?
a) Nézz utána, hogy mennyi a lakosságszáma Magyarország legkisebb városának!  .........
b) Határozd meg a vonzáskörzet fogalmát!

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

c) Funkció szerint a városok életében fontos szerepe van a fesztiváloknak. Írd össze, 
hogy mely magyar városokba kellene elutaznod, hogy a legnépszerűbb, fiataloknak  
megrendezett zenei fesztiválon részt vehess!

Város Fesztivál

Megalopolisz Városai

Boston – New York – Philadelphia – Baltimore – Washington

CHIPPITS Chicago – Gary – Detroit – Cleveland – Pittsburgh

SANSAN

Agglomeráció 
Az Amerikai Egyesült Államokban határozták meg elő-
ször statisztikailag az agglomeráció fogalmát 1930-ban. 
2014 júliusában az adatok szerint 318 892 103 fő volt az 
USA népességszáma, és ebből 82,4% városlakó. 

a) Számítsd ki, hogy hány millió ember él az amerikai 
városokban!  ......................................................................

b) Az USA-ban található a Föld három legismertebb urba-
nizációs övezete. A táblázatunk hiányos. Megadtuk az 
egyik megalopolisz nagyvárosait. Alkosd meg a felso-
rolt városnevekből az első megalopolisz nevét! Melyik 
két nyugati parti város lehet a harmadik megalopolisz 
két meghatározó városa?

Írd be a neveket a táblázatba, és jelöld a térképen!
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A városok típusai

a) Melyik ország területén alakult ki az agglomeráció?

 .........................................................................................................................

b) Miért nevezhetjük policentrikus agglomerációnak?

 .........................................................................................................................

 .........................................................................................................................

c) Milyen szerepet tölt be Európa gazdaságában a rotterdami kikötő?

 .........................................................................................................................

d) Vajon hol helyezkedik el az agglomeráció „zöld szíve”?

Rajzold a térképre! Mit takar az elnevezés?  ..............................................

Randstad – Patkóváros 
Európa legvárosiasodottabb térségének érdekes része a Patkóváros.

 ..............................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................. .

Rotterdam

Hága

Europoort

Leiden

Haarlem
IJmuiden

Hilversum

Almere

északi
szárny

déli
szárny

Utrecht
Amersfoort

Amszterdam

Rajna

A t l a n t i -
 ó c e á n

1 000 000 felett
   500 000  1 000 000
   100 000     500 000
   100 000 alatt

Lakosságszám (fő)

Patkóváros

–
–

Energiatermelő fák és bio-felhőkarcolók
Hogyan képzelitek el a jövő városát 2050-ben? – Projektfeladat

a) Alkossatok 4-6 fős csoportokat! Válasszatok olyan nevet a csoportnak, amely visszaadja a feladat lényegét! 
Készítsetek ehhez kapcsolódó csoport- vagy témalogót!

b) Döntsetek a téma feldolgozásának módszeréről, a bemutatás eszközeiről  és a csoport működéséről (vezető, a 
csoport belső értékelése)!

c) Tartsatok előkészítő megbeszélést gondolattérképpel vagy „ötletroham”-módszerrel!
d) A feladat elkészítésének időtartamáról döntsön az osztály!
e) Ne felejtsetek el munkanaplót vezetni!
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Urbanizációs problémák
8. Óriásivá duzzadó városok

Városi problémák

Sanghaj Kína legnagyobb városa, a 2000-es népszámlálások szerint lakóinak száma 16,738 millió fő volt, beleértve 3,871 
millió fő ideiglenes népességet. A gyönyörű városrészek és az elképesztő felhőkarcolók mellett azonban a nyomor egy-
re nagyobb méretekben van jelen a világvárosban. Mind több bevándorló kényszerül a nyomornegyedekbe, a hatalmas 
város nem képes felvenni az ide beözönlő munkaerőt. A manapság bevándorlók Kína minden területéről érkeznek.

a) Vitassátok meg, majd jegyezd le, hogy milyen gazdasági folyamatok állnak a kétféle városkép kialakulásában!

Nyomornegyed      City

 
b) Gyűjtsd össze a slum jellegzetességeit a kép alapján!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Milyen alapvető létfeltételeket nehezítő problémákkal kell megküzdeniük az itt és így élőknek?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Letüdőzött városok
a) Végezz kutatást! Látogass el az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapjára!

(http://www.met.hu/levegokornyezet/varosi_legszennyezettseg/)

b) Melyek a városokban a légszennyezettséget okozó főbb anyagok?

1.  ....................................................................................

2.  ....................................................................................

3.  ....................................................................................

4.  ....................................................................................
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c) Hol működnek a levegő háttérszennyezettségét mérő állomások Magyarországon?  ..............................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Mit mérnek ezek az állomások?  ......................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

d) A térképen ábrázolt városokat az 1980-as években "piszkos tizenkettő"-nek nevezték. Azóta már több város  
lekerült erről a listáról. Milyen környezetet romboló gazdasági tevékenység lehetett e városok életében, amely 
alapján ezek a legszennyezettebb levegőjű városok? Használd az atlaszt és a tudásodat!

e) Mi az autómentes nap?  .....................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Budapest

Komló

Ajka

Várpalota

Tatabánya

Dunaújváros

Százhalombatta

Miskolc

Salgótarján

Vác
Gyöngyös

Hatvan

Fényszennyezettség
a) Hogyan hat a fényszennyezettség az emberre és az 

állatvilágra?

 ...........................................................................................

 ...........................................................................................

 ...........................................................................................

 ...........................................................................................

b) Melyik a legfényszennyezettebb város Európában?

 ...........................................................................................

Urbanizációs problémák
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A gazdasági fejlettség mutatói
1. Mutasd az indexed!

A gazdasági növekedés

A Big Mac-index

Mindent bele?

Dönts és indokolj!  

Nevesincsország bruttó hazai terméke (GDP) 2012-ben 650 milliárd USD volt. 2014-ben ez az érték 980 milliárd 
USD-ra emelkedett. Hány százalék volt a GDP évi átlagos növekedési üteme, ha feltételezzük, hogy nem volt 
infláció? A számítást itt végezd el!

A The Economist című folyóirat 1986 óta alkalmazza az áru- és szolgáltatásárak összehason-
lító mércéjeként a világ sok országában árult McDonald’s-szendvics dollárra átszámolt helyi 
átlagárát, mivel e termékben mindenhol nagyjából ugyanazok az összetevők vannak.
a) Milyen összehasonlításra ad lehetőséget a Big Mac-index az aláhúzott szövegrész alapján?

 ............................................................................................................................................................

Dolgozzatok 4 fős csoportokban!
a) Készítsetek listát a lakosság által igénybe vett napi és tartós fogyasztási szolgáltatásokról,

amelyekre a családok, a fogyasztók rendszeresen költenek! Egyeztessétek a csoportok listá-
ját, és közösen töltsétek meg a fogyasztói kosarat!

b) Vessétek össze a kialakított listát a Központi Statisztikai Hivatal árindex-meghatározásával!

c) Miért készít a KSH külön a nyugdíjasok fogyasztói szokásait vizsgáló fogyasztóikosár-indexet?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................
d) Vessétek össze a kialakított listát a Központi Statisztikai Hivatal árindex-meghatározásával!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Hogyan változik az adott valuta vásárlóértéke, amikor a Big Mac dollárra átszámított ára csökken egy adott 
időszakban?

 ..............................................................................................................................................................................................

Egy magyar egyetemi professzor előadásokat tartott az USA több egyetemén, és ezért – szerződése alapján – díjazásban 
részesült. Tartalmazza-e az USA és Magyarország adott évi GDP/GNI-értéke a professzornak ezt a jövedelmét?

Húzd alá a megfelelőt! Igen  –         Nem

Indoklás:  .................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

A fogyasztói árindex a háztartások (lakosság) által a saját felhasználásra vásárolt termékek és szolgáltatások időben 
bekövetkező (átlagos) árváltozását méri.
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A gazdasági fejettség mutatói

A gazdasági szektorok
Írd a gazdasági szektorok nevét a megfelelő piktogramhoz!

a)  ..................................................  szektor b)  ..................................................  szektor

d)  ..................................................  szektorc)  ...................................................  szektor

Az indexek különbségei
a) Elemezd a táblázat adatait és a térképet! Milyen összefüggés van a HDI-érték és a gazdasági fejlettség között?

b) Rendezd a különböző gazdasági mutatók jellemzőit a táblázatban! Írd a felsorolt gazdasági és társadalmi  
elemek, tényezők betűjelét a megfelelő mutatóhoz!

GDP GNI HDI GNEI EIU

A) általános üzleti környezet,        B) várható élettartam,        C) K+F+I,        D) termékek és szolgáltatások összessége, 
E) tőkejövedelem (befektetés),           F) külföldön előállított jövedelem egy hazai vállalat által,           G) PPP, 
H) analfabéták száma,    I) kvalifikált munkaerő aránya,    J) termelékenység,    K) felnőttek iskolázottsági mutatói, 
L) internet-előfizetők száma,    M) csecsemőhalandóság

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Sor-
rend

Ország
HDI 

(0–1)
GDP/ fő

1. Norvégia 0,944 100 819
2. Ausztrália 0,933 67 468
3. Svájc 0,917 80 477
4. Hollandia 0,915 47 617
5. USA 0,914 53 143

43. Magyarország 0,818 13 134
184. Csád 0,372 1 046
185. Közép-afrikai Köztársaság 0,341 333

186. Kongói Demokratikus 
Köztásaság 0,338 454

187. Niger 0,337 413

GDP/fő, vásárlóerő-
paritáson (USD) – 2013 40000 25000 15000 5000 nincs adat

A mezőgazdaság ágai
a) Írd a halmazábrába a mezőgazdaság főbb ágait! 
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Ki keres, és ki talál?
Gondold át, hogy melyik gazdasági szektorban és annak melyik ágában foglalkoztatottak a családod tagjai!

Családtagok Gazdasági szektor Gazdasági ág

Apa

Anya

Nagymama

Nagypapa

Testvér

Rokonok
(pl. nagybácsi, unokatestvér )

b) Számos érvet tudnál felsorolni amellett, hogy a mezőgazdaság az emberiség egyik legfontosabb tevékenysége. 
Írj legalább hármat, és indokold!

Érv:  ......................................................................................................................................................................................

Indoklás:  .............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Érv:  ......................................................................................................................................................................................

Indoklás:  .............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Érv:  ......................................................................................................................................................................................

Indoklás:  .............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Foglalkozási szerkezet
Tanulmányozd az ábrákat, majd válaszolj a kérdésekre!

a) Milyen gazdasági fejlettségű országok csoportjára jellemzőek az egyes diagramok?

b) Milyen összefüggést látsz a foglalkozási szerkezet és a gazdaság fejlettsége között?

 ..............................................................................................................................................................................................

c) Melyik diagram hasonlít leginkább a magyar foglalkozási szerkezethez? ......................

A) .................................................. B) ................................................. C) ..................................................

Ipar
15%

Szolgáltatás
16%

Mezőgazdaság
69%

Ipar
29%

Szolgáltatás
42%

Mezőgazdaság
29%

Ipar
31%

Szolgáltatás
64%

Mezőgazdaság
5%

A. ábra B. ábra C. ábra

Ipar
15%

Szolgáltatás
16%

Mezőgazdaság
69%

Ipar
29%

Szolgáltatás
42%

Mezőgazdaság
29%

Ipar
31%

Szolgáltatás
64%

Mezőgazdaság
5%

A. ábra B. ábra C. ábra

Ipar
15%

Szolgáltatás
16%

Mezőgazdaság
69%

Ipar
29%

Szolgáltatás
42%

Mezőgazdaság
29%

Ipar
31%

Szolgáltatás
64%

Mezőgazdaság
5%

A. ábra B. ábra C. ábra
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Átértékelődő telepítő tényezők
2. Hol érdemes termelni?

A telepítő tényezők

Legoland

Csoportosítsd a gazdasági erőforrásokat és a telepítő tényezőket! Nevezd el a halmazokat, majd írd a felsorolt 
tényezők sorszámát a megfelelő halmazba!

1. vízrajzi adottságok,     2. felszín tagoltsága (domborzat),     3. szakképzett munkaerő,     4. az állam által nyújtott 
kedvezmények,      5. szállítási feltételek,       6. talaj,       7. környezetvédelmi feltételek,       8. kooperáció lehetősége, 
9. fogyasztópiac,       10. éghajlati feltételek,       11. infrastrukturális ellátottság,       12. kutatási és fejlesztési háttér, 
13. természetes növénytakaró,      14. nyersanyag

A nyíregyházi LEGO gyár átadásáról tudósító cikket olvashatsz. 

21. századi gyárkomplexum
Egy év alatt felépült a LEGO új nyíregyházi gyára, a játékgyártó jelentősen kibővült 
kapacitásai nagyrészt már átköltöztek az új helyszínre. A létesítmény megfelel a leg-
modernebb fenntarthatósági, biztonsági és kényelmi követelményeknek. Működését 
1500 munkavállalójára alapozza, akik jelentős részben a régióban élnek. A LEGO Manu- 
facturing Kft. 2008 óta üzemelteti nyíregyházi gyárát, ahonnan a világ összes tá-
jára szállítanak legójátékokat. Tavaly tavasszal új, jelentősen nagyobb gyár épí-

tését kezdték el a város egy másik pontján: a létesítményt március végén átadták. A 200 millió eurós, azaz mintegy  
60 milliárd forintos beruházás keretében megépült gyár területe eléri a 122 000 négyzetmétert.

Az új nyíregyházi gyár teljes mértékben ...................................................................... s-beruházásként jött létre, és mint ilyen 
összegzi a LEGO Csoport hatékonysági, biztonsági, fenntarthatósági tapasztalatait. Az új létesítmény megmutatja a 
LEGO vízióját a 21. század gyártóüzeméről, amely pozitívan hat a társadalomra és a környezetre egyaránt. A fenntart- 
hatóság szempontjai szerint automatizálták a villamos és világítási rendszereket, magas hőszigetelő épületelemekkel 
dolgoztak, és okosan irányítják vízfelhasználásukat is, az esővíz hasznosításával évi 65 000 m3-rel csökkentették a gyár 
vízigényét.

(http://www.profession.hu/cegbemutato/lego-manufacturing-kft/20448/atadtak-az-uj-nyiregyhazi-lego-gyarat/4148)

a) Írd be a szövegben kipontozott helyre, hogy milyen típusú beruházást hozott létre a LEGO vállalat! 

b) Melyik európai országban van a LEGO TNC központja?  ...........................................................................................

.......................................................................... ..........................................................................
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c) Melyek lehettek az üzem helyének kiválasztásakor a legfontosabb telepítő tényezők?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

d) Értékeld az üzem átadásának hatásait az alábbi szempontok alapján!

Foglalkoztatottság:  ............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

A helyi gazdaság fejlődése:.  ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................
e) Melyek a cég legfontosabb környezettudatos lépései?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

a) Egy tengerparti város képviselő-testülete és az Oil olajkiter-
melő cég vezetése együttműködési szerződést szeretne aláírni 
egy kőolajfinomító felépítéséről. A tengerpart menti self terüle-
tén fúrószigeteket alakít ki a cég a folyamatos nyersanyagellátás 
biztosításáért. A szerződés aláírása előtt a polgárok megvitatják 
a beruházást. Milyen érvekkel támasztanátok alá az ellenzők és 
a támogatók táborának az érveit? Dolgozzatok a füzetben!

b) A döntés előkészítésekor készült egy hatástanulmány és annak 
mellékleteként egy térkép is. Ha a megvalósítás mellett döntö-
tök, hol építenétek fel az üzemet? Vitassátok meg! Jelöljétek a 
térképen, és indokoljátok meg az elhelyezését!

Kell-e nekünk olajfinomító? 
Dolgozzatok csoportokban!

Mélyvíz

É

15

15

30

45

Természetvédelmi
terület

település

homok
szintvonal
méterben15

A mi ipari parkunk

Puhul a Mercedes

Nézz utána, hogy a környezetedben vagy a városodban működik-e ipari park! Sorold fel az itt működő cégek 
nevét és gazdasági tevékenységét! 

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Miért települtek ide?  .............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Keresd fel a magyarországi Mercedes gyár honlapját! (http://gyar.mercedes-benz.hu/fooldal)
Milyen információkat találsz a gyár honlapján a „puha” telepítő tényezőkkel kapcsolatban?

..............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................
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A piacgazdaság kialakulása és működése
3. Egyik zsebből a másikba

A hagyományos gazdaság
A tankönyved a gazdaság működésének több típusát mutatja be (38. oldal). Beszélhetünk-e a mai értelemben 
piacról a hagyományos önellátó gazdálkodásban? Válaszodat indokold is!

..............................................., mert  ........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Miért a fogyasztó a gazdaság hajtóereje?

 ..............................................................................................................................................................................................

Mely gazdasági szempontok alapján dönt egy termelő egy termék gyártásáról, piacra juttatásáról?

 ..............................................................................................................................................................................................

Mely szempontok alapján határozza meg a vállalkozó egy termék árát?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Bizonyítsd konkrét példákkal, hogy az állam a mai gazdaságban a piacon vevőként és eladóként is jelen van!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

A gazdaság szereplői
A gazdaság működésének a történelem során kialakult két jellemző modelljét látod. Írd az ábrák alá, hogy mely 
gazdasági rendszert ábrázolják! 

A piacgazdaság működése
a) Melyek a piacgazdasági rendszer alappillérei?

............................................................,          ...........................................................,       .....................................................

b) Értelmezd a piacgazdaság működésének egyszerű modelljét!

FOGYASZTÓ

SZÜKSÉGLET

TERMELŐ

TERMÉK

ÚJ SZÜKSÉGLET

SZÜKSÉGLET KIELÉGÍTÉSE

CSERE

háztartás vállalkozáspiac háztartás vállalkozáspiac

állam állam

háztartás vállalkozáspiac háztartás vállalkozáspiac

állam állam
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c) Minden kereskedelmi szereplő számára alapvető a kereslet élénkítése, 
a forgalom növelése. Gyűjtsd össze, hogy milyen keresletet növelő esz-
közökkel találkoztál a bevásárlóközpontban, plázában, kiskereskedelmi 
egységben!

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................  

Állampapírok
Olvasd el a hírt, és oldd meg a feladatokat!

Harmincmilliárd forinttal nőtt a lakossági állampapír-állomány

Októberben 30 milliárd forinttal nőtt a lakosságnak szánt állampapírok állománya, amely a hónap végén 2354 milliárd 
forintot tett ki — közölte az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) szerdán. A közhasznú szervezetek vásárlásai csaknem 
11 milliárd forintot tettek ki, 19 milliárd forintnyi növekedés pedig a lakossági vásárlásokhoz köthető. Októberben az 
inflációkövető Prémium Magyar Államkötvényekből fogyott a legtöbb, míg a lakossági kincstárjegyek állománya ösz- 
szességében csökkent. 

(http://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag) 2014. 11.22

a) Mi az állam célja a kötvények kibocsátásával?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................
b) Szerinted miért jó befektetési forma az állampapír?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

c) A családod államkötvényt szeretne vásárolni. Nézz utána az interneten, vagy érdeklődj egy pénzintézetben, 
hogy milyen előnyei vannak a kötvényvásárlásnak!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Adó
Az állam és az önkormányzatok legfőbb bevételi forrása az adórendszer.
a) Nézz utána, hogy a polgárok egykulcsos vagy többsávos adórendszer szerint fizetnek-e adót hazánkban!

 ..............................................................................................................................................................................................

Milyen százalékos kulcsok vannak jelenleg érvényben?

 ..............................................................................................................................................................................................

b) A településeteken milyen adókat fizet a lakosság?

 ..............................................................................................................................................................................................
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A kereskedelmi együttműködéstől a gazdasági unióig
5. Együtt könnyebb

Előnyök és hátrányok  
A Standard Eurobarometer 80 közvélemény-kutatást végzett 2013 őszén az európai uniós tagállamokban. A kér- 
dések az Európai Unió jövőjére és megítélésére vonatkoztak. Gondolatébresztőnek idézünk az értékelésből.

Alkossatok csoportokat! Elemezzétek az uniós tagság előnyeit vagy hátrányait az ország egészének, az egyes 
állampolgároknak és a gazdaság szereplőinek (pl. vállalkozó, fogyasztó, turista) a szempontjából! Osszátok fel  
a szempontokat a csoportok között!

Az összegyűjtött gondolatokat, véleményeket, szempontokat beszéljétek meg! Válasszatok magatok közül egy mo-
derátort, aki vezeti a vitát!

Az Európai Unió jövője

A hazai válaszadók az EU és a régió közvéleményének átlagnál is borúlátóbban ítélik meg az Európai Unió jövőjét, mi-
közben az Európai Unió bővítése mellett foglalnak állást. A magyarok, illetve az Unió lakosságának több mint négyötöd 
része is úgy látja, hogy a pénzügyi és gazdasági válság miatt a tagállamoknak szorosabban kellene együttműködniük. 
A magyarok többsége pedig egyetért azzal, hogy az Európai Unió inkább egy szorosabb államközi szövetséggé fej-
lődjön. Az unió válaszadóinak átlagához viszonyítva a magyarok egy igazságosabb és erősebb Európai Uniót várnak 
a jövőben.

Integrációs törekvések a világban 
Az európai emberek számára ma már természetes az integráció. A világ több térségében ma még csak a kezdeti 
lépéseket tették meg az országok. 

a) Melyik három észak-amerikai ország alkotja a NAFTA szervezetet?

 ...................................................................................................................................................

b) Az alapító okmányt aláíró országok szabadkereskedelmi egyezményt kötöttek, amely 1994-
ben lépett életbe. Mit jelent az országoknak a szabadkereskedelmi övezet megteremtése?

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

c) Az ASEAN a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége. A tagországok célja az 1991-es bővítést követően a szabad-
kereskedelmi övezet megteremtése. Jelöld a tagországokat a térképen!

A 4. leckéhez nincsenek 
munkafüzeti feladatok

5. Malajzia

6.Vietnám
7.Thaiföld

4.Laosz

3.Indonézia

1.Brunei

2. Kambodzsa

10.Mianmar

8.Szingapúr

9.Fülöp-
szigetek
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a) Színezd a térképvázlatban sárgával a 
schengeni övezetbe tartozó uniós tagál- 
lamok, kékkel pedig a nem uniós tagok  
területét!

b) Rajzold be egy kamion lehetséges útját 
Bukaresttől Londonig! 
Hol lép be a kamion a schengeni öve-
zetbe?  

 ....................................................................

 ....................................................................

Hol fogják még vámkezelni az árut? 

 ....................................................................

 ....................................................................

Indokold meg!

 ....................................................................

 ....................................................................

 ....................................................................

 ....................................................................

 ....................................................................

 ....................................................................

Schengeni övezet
A Moselle folyó partján elterülő dél-luxemburgi falucskának neve eggyé vált az Európán 
belüli belső határellenőrzések eltörlésének és a szabad mozgásnak a fogalmával. 

A schengeni térség tagállamai

1995 – Belgium; Franciaország;  Hollandia; Luxemburg; Németország; Portugália; Spanyolország;
1997 – Ausztria; Olaszország; 2000 – Görögország; 2001 – Dánia; Finnország; Svédország; 2007 – Csehország; Észtország; 
Lengyelország; Lettország; Litvánia; Magyarország; Málta; Szlovákia; Szlovénia

A schengeni térséghez tartozó nem uniós államok 
2001– Izland; Norvégia; 2008 – Svájc; 2011 – Liechtenstein 

c) Egy magyarországi vállalkozás Budapestről szállít 500 darabból álló bútorszállítmányt Berlinbe. Egy darab 
bútor előállítási költsége 5 euró. Korábban 10 eurócent vámot fizetett volna a bútorok után az útvonala során 
érintett államokba való belépéskor. Számítsd ki, hogy mennyit „spórolt” a vállalkozás a schengeni vámmentes-
ség után! A számítást itt végezd!
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A szakosodástól a nemzetközi munkamegosztásig
6. A világot vagy a központot szolgálják?

Munkamegosztás
Emlékezz! Történelemórán tanultad!
a) Milyen történelmi időszakban és miért alakult ki a termelés?

Időszak: ...............................................................................................................................................................................

Okok:   ................................................................................................................................................................................ .

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Melyek voltak az emberiség legelső foglalkozásai?

c) A termelés megjelenése létrehozta a munkamegosztást.
Írd a két meghatározás alá, hogy melyik típusára vonatkozik!

- Az emberek, embercsoportok olyan szétválása, amely differenciálja társadalmi helyzetüket, munkájukat.

 ..............................................................................................................................................................................................

- A hatékonyabb termelés érdekében a termelés specializálódik, térben elkülönül.

 ..............................................................................................................................................................................................

........................................................... ........................................................... ...........................................................

A világgazdaság fejlődése
Bontsd időszakokra a világ gazdaságának fejlődését a tankönyv 66. oldalának szövege alapján!

Időszak/szakasz Az adott időszak főbb eseményei, jellemzői

Ország Erőtér Félperiféria Periféria

Bulgária

Kuba

Indonézia

Brazília

Mianmar

Argentína

Oroszország

Erőközpontok
a) A tankönyv 10.5. ábrája és az atlaszod segítségével oldd meg a feladatot! Döntsd el, hogy melyik erőtérhez  

kapcsolódnak a felsorolt országok, és hogy a perifériához vagy a félperifériához tartoznak-e!
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b) Mely országokat nevezzük fejlődőknek?

 .................................................................................................................

 .................................................................................................................

c) Igazold a kördiagram alapján  az állítást, hogy a világgazdaság 
térszerkezete a 21. század elején több központúvá formálódik!

 .................................................................................................................

 .................................................................................................................

 .................................................................................................................

 .................................................................................................................

 .................................................................................................................

 .................................................................................................................

A világ működőtőke- (FDI) import-
jának megoszlása országcsoportonként 

1997–2008 (forrás: WTO)

Tőkeáramlás
a) Adj címet a karikatúrának!  .............................................................................................

b) Milyen pozitív és negatív hatását próbálja érzékeltetni a működőtőke-áramlásnak? 

 .............................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

b) Hozzatok létre elméletben egy webáruházat! Készítsetek egy üzleti tervet! 
(www.startuzlet.hu)

A kereskedelem
a) Dolgozzatok párban! A kereskedelmi tevékenységnek egy érdekes formája az alternatív (a hagyományostól 

eltérő) értékesítés, a bolt nélküli kereskedelem, amikor a „bolt házhoz jön”. Gyűjtsétek össze, hogy milyen árut 
vásárolhattok és milyen szolgáltatást vehettek igénybe ilyen módon!

c) Ábrázold kördiagramon a világ kávétermelésének megoszlását  a 2014-es évben!

Ország, térség
Világtermelésből 

részesedés (%)

Brazília 43,87

Közép-Amerika 15,44

Kolumbia 13,90

Mexikó 10,62

Afrikai országok 4,84

Délkelet-Ázsia 3,28

Egyéb 8,05

G7 - csoport
42%

Egyéb fejlődő
országok 15%

BRIC
 11%

Egyéb fejlett
országok 5%

Egyéb OECD
országok 27%
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Hogyan működik a globális világgazdaság
7. A világcégek hálójában

A globális világgazdaság kialakulása
Készíts gondolattérképet a globális világgazdaság kialakulásáról a tankönyv szövege (46–47. oldal) alapján! 
Folytasd!

Világtermékek körülöttünk
Gyűjtsétek össze az osztályban a világtermékeket! Készítsetek a nálatok lévő tárgyakról, eszközökről, ruhákról egy 
kimutatást! Töltsétek ki a táblázatot!

Termék Márka TNC neve és központja Made in...

Dolgozzatok párban, és döntsetek okosan!
Egy új kozmetikai termékcsomag kialakítását tervező TNC központjában dolgoztok, és a csúcsmenedzsment tag-
jaként részt vesztek egy új termék bevezetésének minél költségtakarékosabb előkészítésében. Hová telepítenétek 
a parfümöt előállító üzemet és a csomagolóüzemet? Mely szempontokat vennétek figyelembe a leányvállalatok 
kialakításánál? Milyen marketing- és reklámtevékenységet terveznétek a piacra kerülés előtt? (Ha a marketing szó 
ismeretlen, nézzetek utána a jelentésének!) Készítsetek jegyzetet, vázlatot a füzetetekbe!

Különböző termények, termékek közvetlen cseréje

A transznacionális vállalat leányvállalatai között zajló kereskedel-
mi tevékenység

Egy adott ország termékeinek forgalmazása más országokba

Pénzügyi, információs és egyéb szolgáltatások forgalmazása

Egy adott ország gazdaságán belül zajló kereskedelmi tevékenység

–  ...................................................................

–  ...................................................................

–  ...................................................................

–  ...................................................................

–  ...................................................................

Transznacionális vállalatok 
a) A kereskedelemi kapcsolatok új formáit hozták létre a transznacionális vállalatok. Összekevertük az újabb és 

a korábban használt fogalmakat. Melyekre gondoltunk?

b) A reklámok a világtermékek legfontosabb kísérői. Válassz ki egy tetszőleges tévécsatornát, és jegyezd fel a fü-
zetedbe, hogy mely termékeket és mennyi időben reklámozták az esti főműsoridőben!

áremelkedés

Kőolajár-robbanás 1973

kereslet visszaesés
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Cég
Anyavállalat központja

(ország/város) Tevékenység

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

c) Milyen szerepe van a termékek eladhatóságában a reklámot népszerűsítő hírességeknek, reklámarcoknak?
Hozz rá konkrét példákat is!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

A transznacionális vállalatok fejlett logisztikai rendszereket építenek ki. Határozd 
meg az ehhez kapcsolódó két fogalmat! Miben látod a gazdasági jelentőségüket?

Vonalkód: ..................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Depó (központi raktár):  ..........................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

b) Nézz utána, hogy mi a cégek fő gazdasági tevékenysége! 
c) Kutass egy kicsit! Volt-e már a legsikeresebb 500-ban magyar cég? (http://fortune.com/fortune500/)

Global 500
A Fortune amerikai gazdasági magazin minden évben elkészíti a világ 500 meghatározó cégének rangsorát.
a) Keress rá az oldalra! Nézd meg, hogy melyik 10 cég vezeti a világgazdasági rangsort 2015-ben!
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Előnyök és kérdőjelek
8. A globalizáció megjelenési formái

Jó-e nekünk a globális világgazdaság?
Alkossatok 4-6 fős csoportokat! Vizsgáljátok meg a globális világgazdaság létrejöt-
tének következményeit világ- és helyi szinten! 
Induljatok ki az ábrában elhelyezett megállapításokból! Gyűjtsétek össze gondolatai- 
tokat, és készítsetek egy összefoglaló vázlatot, amelyet ismertettek az osztállyal!
A szempontok összeállításánál törekedjetek a tömör megfogalmazásra! Az elkészí-
tett anyag legyen vitátok kiindulópontja!

gazdasági
és társadalmi  

előnyei a 
világban

globalizáció

gazdasági 
és társadalmi 

előnyei 
Magyarország 

számára

gazdasági 
és társadalmi 

hátrányai a 
világbangazdasági 

és társadalmi 
hátrányai 

Magyarország 
számára

hátrányok
a természeti 

környezet  
megóvásának 

érdekében 

előnyök 
a természeti 
 környezet 

megóvásának 
érdekében

Gazdasági döntések és hatások
Olvasd el a rövid hírt!

Microsoft: 18 ezer fős elbocsátás – bezár a komáromi Nokia 

Ahogy az várható volt, a redmondi mamutcég masszív leépítést jelentett be a mai napon. 
A Microsoft nemrégiben kinevezett új vezére, Satya Nadella bejelentette, hogy a közeljövő-
ben 18 000 fős munkaerő-leépítést hajtanak végre a vállalaton belül. Ennek a hatalmas al-
kalmazott mennyiségnek a nagy részét a Microsoft által nemrégiben bekebelezett Nokiától 

bocsátják majd el, innen várhatóan mintegy 12 500 embernek kell kényszerűen távoznia.
A Microsoft a dolgozóinak mintegy 14 százalékától válik meg, és a legszomorúbb, sajnos minket, magyarokat is komo-
lyan érintő tény, hogy még az idén, november végén be fog zárni a Nokia komáromi gyártóüzeme, aminek következté-
ben több mint 2000 munkahely fog megszűnni. A jövőben a telefonok fejlesztésével már csak és kizárólag Finnország-
ban fognak foglalkozni, a gyártás pedig teljes egészében átkerült a Távol-Keletre.

(http://www.technet.hu/hir/20140718/microsoft_18_ezer_fos_elbocsatas_-_bezar_a_komaromi_nokia/)

a) Milyen gazdasági okokkal magyarázhatják a cég vezetői a létszámleépítést?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Főbb gondolataink:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
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....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

................................................... .

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

b) Mely szempontok alapján dönthettek a gyár távol-keleti áttelepítéséről?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

c) Hogyan hat a döntés a Komárom környéki magyar és szlovák munkavállalókra?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Online?
Egyre terjed az e-kereskedelem, amely a globalizáció egyik fontos jellemzője. Gyűjtsd össze, 
hogy melyek ennek a vásárlási formának az előnyei és a hátrányai!

SMS-nyelv

Nézd meg a bevásárlókosarad tartalmát! Honnan érkeznek ezek a termékek?

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Járj utána, hogy hasonló minőségben kapnál-e a környékről származó árut! Ha igen, akkor miért nem ezeket 

vásárolják?  ..............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Milyen hatással van a mindennapi kommunikációra a technika fejlődése? Hogyan és milyen technikai eszközzel 
kommunikálsz osztálytársaiddal, szüleiddel, nagyszüleiddel?

XXI. sz.
onnek 1 uj
uzenete erkezett
nincsen benne
nagybetu es ekezet

de ettol meg
nagyon jol olvas6o
+erti ezt
az uj generacio

manapsag az
ekes beszed mar ciki
nem biztos, h
ertekelne Kazinczy

mosoly helyett
: es )
szo helyett a
röv. megfelel

ha vmi
nints hejesen leirva
no problem, mert
a Word majd kijavitja

ha elegpelsz
v 1-1 betut kihgysz
MSNen
meg az se szamit, igaz?

mert a korral
muszaj ugye haladni
akkoris, ha
elfelejtunk beszelni
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a valasz csak
ö ö ö és ...

(Zsíros Gabriella)

Előny

Hátrány
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Pénz és értékpapír
9. Megtakarítunk és befektetünk

A pénz szerepe
Olvasd el a szemelvényt, és válaszolj a kérdésekre!

A pénz eredete és értelme

Az idők során valószínűleg sokféle jószágot véltek alkalmasnak és használtak fel ténylegesen erre a célra. Úgy tudjuk, 
hogy a társadalom kezdetleges korszakában a barom volt a kereskedelmi forgalom elismert eszköze. Semmiképpen sem 
lehetett kényelmes eszköz, mégis azt látjuk, hogy a régi időkben gyakran értékelték a javakat aszerint, hogy hány barmot 
adtak értük cserébe. Diomenész fegyverzete, mondja Homérosz, csak kilenc ökörbe került, Glaukoszé azonban százba. 
Abesszíniában állítólag a só a kereskedelem és a csere általános eszköze, az indiai partvidék egyes helyein egy bizonyos 
kagylófajta, Új-Fundlandon a tőkehal, Virginiában a dohány, nyugat-indiai gyarmataink némelyikében a cukor, néhány 
más országban a prém és a kikészített bőr; Skóciában pedig még ma is van egy falu, ahol, úgy hallottam, mindennapos 
dolog, hogy a munkás pénz helyett vasszögeket visz a péknek vagy a sörházba. Végül is ellenállhatatlanul nyomós érvek 
minden országban arra késztették az embereket, hogy minden más jószággal szemben a fémek mellett döntsenek.

(Adam Smith: A nemzetek gazdagsága, 1776, részletek) 

a) Sorold fel a szöveg alapján, hogy mit használtak közvetítő áruként az egyes területeken a történelem során! 

 ..............................................................................................................................................................................................

b) A pénz mely formáit ismered fel a képeken?

...................................................... ........................................................... ...........................................................

A pénz funkciói
Egészítsd ki a táblázatot a tankönyvi szöveg (54–55. oldal) és tudásod alapján!

A pénz funkciója A funkció tartalma és példa

Az áruk cseréjét, adásvételét közvetíti
pl. a cipő könnyen farmernadrágra cserélhető pénz „közbeiktatásával”.

Értékmérő

Fizetési eszköz

A megtakarítás, a vagyontartás eszköze. A fogyasztás elhalasztásával jár
pl. telefonra, laptopra, utazásra spórolás esetén.

Nemzetközi pénz
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Banki szolgáltatások
Milyen banki szolgáltatásokat ismersz? Gyűjts hozzá banki reklámszöveget vagy szórólapot!

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................  

Az árfolyamváltozás hatásai
Az euró árfolyama 300 Ft-ról 310 Ft-ra nőtt. Válaszolj a kérdésekre!

Erősödött vagy gyengült a forint? ..................................... Erősödött vagy gyengült az euró?  ......................................

Az euróban eladósodott devizahitelesek jól vagy rosszul jártak az árfolyamváltozással? Miért?

...................................................................................................................................................................................................

Az exportőrök jól vagy rosszul jártak az árfolyamváltozással? Miért?

...................................................................................................................................................................................................

Az importőrök jól vagy rosszul jártak az árfolyamváltozással? Miért?

...................................................................................................................................................................................................

A külkereskedelmi mérleg egyenlege javult vagy romlott az árfolyamváltozás hatására? Miért?

...................................................................................................................................................................................................

Infláció
Az infláció kifejezés eredetileg orvosi műszó, latinul felfúvódást 
jelent. Mint közgazdasági fogalmat az amerikai polgárháborúban 
használták először. 
a) Mi válthat ki inflációt? Keresd ki a tankönyv szövegéből!

–  ...............................................................................................................

–  ...............................................................................................................
b) Mikor készülhetett a fotó Magyarországon? 

 ..................................................................................................................

c) Milyen inflációs jelenséget ábrázol?  ...................................................

 ..................................................................................................................
d) Milyen összefüggést látsz az infláció alakulása, az árindex és a gaz-

daság állapota között?

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

Tőzsdejáték
Alkossatok 6-8 fős csapatokat! A játék ideje két hét. A játék kezdetekor minden csapat kap virtuális 200 000 fo-
rintot, amit a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvényekre költhet, a tanóra időpontjában érvényes aktuális 
piaci árfolyamon. (Döntés alapján pénzben is hagyható összeg, de ez nem kamatozik.)
Minden héten a tanóra elején vagy végén szánjatok öt percet arra, hogy megnézitek, hogyan változott értékpapír-
jaitoknak az értéke! Ekkor döntést is hozhattok, az érvényes árfolyamok szerint adhattok-vehettek. A második hét 
lezárásakor hirdessetek eredményt!
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Nemzetközi tőkeáramlás
10. A befektetéstől az eladósodásig

A tőke
a) Határozd meg a tőke fogalmát!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Mi a különbség a pénztőke és a működő tőke között?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

c) Milyen típusai vannak a nemzetközi tőkeáramlásnak?

a) Milyen nagyságú működőtőke-befektetést tervez az Apollo Tyres?  ..........................................................................

..........................................................................................., ............................................................................................

Befektetés a tőzsdén
Hogyan fektethet be, illetve vehet részt tőzsdei kereskedésben egy magánember? Nézz utána, 
hogy milyen feltételeket kell teljesítenie a befektetőnek! 

Keresd meg a Tőzsdézzünk, de hogyan is? című oktatóanyagot a http://www.penziskola.hu/  inter- 
netes oldalon! Készíts róla rövid összegzést a füzetedbe!

Olvasd el a cikket, és válaszolj a kérdésekre!

Már egészen tuti: Magyarországon épít gyárat az Apollo Tyres 

Magyarországon építi fel az Apollo Tyres első európai zöldmezős beruházását – jelen-
tett be a cég az igazgatótanács döntését. Miután a cég igazgatótanácsa jóváhagyta 
egy Kelet-Európában létrehozandó, zöldmezős beruházás tervét, az Apollo Tyres ma 
bejelentette, hogy a projekt Magyarországon fog megvalósulni. Magyarországra kü-

lönböző tényezők mérlegelése után, néhány kelet-közép-európai és ázsiai országok helyett esett a választás.

Az Apollo Tyres a következő öt évben 475 millió eurós befektetéssel Gyöngyöshalász közelében építi fel első európai 
zöldmezős beruházását. Az új üzem évente 5,5 millió személyautó- és kisteherjármű-, valamint 675 000 darab teher-
gépjármű-abroncsot fog előállítani. Az Apollo Tyres meglévő, hollandiai üzemének termelését kiegészítő létesítmé-
nyében Apollo és Vredestein márkájú abroncsok is készülnek majd az Orosz- és Törökországot is magában foglaló 
európai piac számára.

A kiválasztott helyszín alig 100 km-re van az ország fővárosától, Budapesttől, és minden tekintetben megfelel az Apollo 
Tyres igényeinek – például a közelében található több OEM gyártó és a potenciális vevők egy része is. A vállalat hama-
rosan megindítja az építkezéshez szükséges engedélyezési eljárást, és megkezdi a környezetvédelmi hatástanulmány 
elkészítését is. A gyár alapkőletételére várhatóan 2015 tavaszán kerül sor, az első kész abroncs pedig 2017 elején gördül 
majd le a gyártósorokról. Az Apollo Tyres jelenleg négy gyártóüzemet működtet Indiában, hármat Dél-Afrikában és 
egyet Hollandiában. Ezeknek a teljes kapacitása meghaladja a napi 1700 tonnát.

(http://hvg.hu/kkv/20140917_)
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b) Elemezd a cég döntésének hátterét földrajzi, gazdasági, piaci szempontok alapján!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

c) Milyen hatással lehet az elkészülő üzem a környék gazdaságának fejlődésére? Gondold végig a befektetési és 
a munkalehetőségeket!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

d) Milyen gazdasági előnyt jelent a  helyi önkormányzat számára az új üzem létesítése?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

................................................

................................................

Adósság
a) Hol működnek a világ legnagyobb hitelminősítő cégei? 

c) Mit jelentenek az A-tól D-ig használt kódok?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

d) Mit jelent szerinted egy, a magyar  állam általi hitelfelvétel esetén a „bóvli”, illetve a „stabil” kifejezés?

Bóvli:  ...................................................................................................................................................................................

Stabil:  ..................................................................................................................................................................................

b) Nézz utána a Magyar Nemzeti Bank honlapján (http://www.mnb.hu/statisztika) a magyar ál-
lam jelenlegi hitelminősítésének! Írd be a kódokat a hitelminősítők alá az a) feladatba!
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Nemzetközi politikai, gazdasági és pénzügyi szervezetek
11. Világraszóló szervezetek

Az ENSZ
a) Nézzétek meg az ENSZ történetéről készült rövidfilmet, és válaszoljatok  a kérdésekre!

(http://youtu.be/ulzRwVhTZ2Q?list=UU5O114-PQNYkurlTg6hekZw)
A megfigyelés szempontjai:
Mely fontos történelmi esemény befejezésének évében jött létre a szervezet?

 ..............................................................................................................................................................................................

Gyűjts össze a film alapján minél több, az ENSZ által ellátott feladatot!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Töltsd ki az ENSZ szakosított szervezeteire vonatkozó táblázatot!

Milyen egyéb szakosított szervezetről hallottál?

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Húzd alá azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyeknek tagja Magyarország!

Teljes név Mozaikszó Központ Feladat

Kereskedelmi 
és Fejlesztési 
Konferencia

UNIDO

FAO

Párizs

Egészségügyi 
Világszervezet

A nemzetközi szervezetek rendszerezése
a) Rendezd a felsorolt nemzetközi szervezeteket! Írd a számukat a táblázat megfelelő helyére!

1. Vöröskereszt és Vörös Félhold, 2. OPEC, 3. Mercosur, 4. Nemzetközi Valutaalap, 5. Észak-atlanti Szerződés 
Szervezete (NATO), 6. Világbank, 7. Greenpeace, 8. Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezet, 9. NAFTA, 
10. ASEAN, 11. EFTA, 12. WTO, 13. UNICEF, 14. Európai Unió

Nemzetközi gazdasági szervezet
Nemzetközi politikai,

katonai szervezet
Humanitárius és

környezetvédelmi szervezetek
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Nemzetközi konfliktus, 
probléma

Az ebolajárvány 
megfékezése Afrikában

A nemzetközi olajkereskedelem 
biztonságának megőrzése

Nemzetközi adósságválság 
megoldásának segítése

A megoldásban 
részt vevő szervezetek

A nemzetközi szervezetek szerepe
A nemzetközi szervezetek fontos szerepet vállalnak a nemzetközi konfliktusok és problémák kezelésében. 
Írd a táblázatba azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyek az adott kérdést legjobban oldhatnák meg!

Nemzetközi gazdasági szervezetek
a) Írd a logók fölé a nemzetközi gazdasági szervezet nevét! Melyik városban van a központjuk?

b) Egy fejlődő ország hitelt szeretne felvenni közlekedési hálózatának a fejlesztésére. Gazdasági lehetőségei miatt 
azonban csak hosszú távon történő visszafizetésben gondolkodhat, nem szeretné a gazdaság átvilágítását és 
a gazdaságszerkezeti változásokat sem. Melyik szervezethez fordulhat?

Indokold a választásodat!  .................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Mit jelent a fair trade kifejezés?  ...........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

Nézd meg az élelmiszerüzletekben, mely áruk származnak a fair trade kereskedelemből! 
Ezek a termékek mely országokból származnak?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

FI-506011002-1_Foldrajz_10_MF_tördelt2.indd   45 2017.11.14.   14:18:09



46

Helyünk Európában és a világban
1. Mit jelent magyarnak lenni? 

Identitás
A magyarok hiányoznak erről a karikatúráról. Alkossatok 4 fős csoportokat, és rajzoljátok meg a ránk jellemző 
hiányzó rajzot a füzetetekben!

A magyarok jellemzői:

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

.......................................

.......................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

Az általános iskolában tanultak ismétlése

a) Határozd meg Magyarország földrajzi helyzetét! Jelöld és számozd a térképvázlaton az ország legészakabbi és 
a legdélebbi pontján áthaladó szélességi köröket! 

Számítsd ki az ország területének legnagyobb 
É-D-i szélességét! (1° földrajzi széleség-
különbség = 111 km)

 .............................................................................

 .............................................................................

 .............................................................................

b) Mérd meg az ország legnyugatabbi és legke-
letebbi települése közötti távolságot a vonalas 
mérték segítségével az atlaszban! 

Jelöld a  munkafüzet térképén a két települést!

 ......................................................................  km
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Országjárás
Az Országos Kéktúra útvonala Magyarország leghosszabb turistaútvonala Hollóháza és az Írott-kő csúcsa kö-
zött. Ezt láthatod a 2. feladat térképvázlatában. Ez 1 millió lépés. A turisták ezt egy kék körré tervezik kibővíteni 
(szaggatott vonallal a térképvázlaton). Ezt fogod virtuálisan bejárni. Információkat szerezhetsz a www.kektura.hu 
oldalon, le is töltheted a mobiltelefonodra az androidos programját.
Elevenítsd fel a korábban szerzett ismereteidet a magyarországi tájakról a megadott szempontok alapján! A ténye-
ket a füzetben rögzítsd! A bejárt nagytájakat nevezd meg a táblázatban, és jelöld a térképvázlatban! 

1. Budapest – a Duna-partok, a budai Várnegyed és az Andrássy út (1987)
2. Hollókő-Ófalu és környezete (1987)
3. Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai (1995)
4. Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete (1996)
5. Hortobágyi Nemzeti Park – a puszta (1999)
6. Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője (2000)
7. Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj (2001) 
8. A tokaji történelmi borvidék kultúrtáj (2002)

„Turistacsalogató”
a) Az imázs a latin imago szóból ered, jelentése kép, képmás. Nézz utána, hogy milyen országimázs eszközöket 

alkalmaz Magyarország az idegenforgalom fejlesztésére!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Külföldi turista számára kell világörökségi helyszíneket ajánlanod. Rendszerezd az ajánlataidat! Válaszd ki 
a  Magyarországon található világörökségi helyszínek közül a természeti és a kulturális helyszíneket! Írd be 
a sorszámukat!

Kulturális Természeti

Hegyvidék Dombság Alföldjeink Bemutatási szempontok

- földrajzi fekvés
- földtörténeti múlt
- felszínalkotó kőzetek
- természeti erőforrások
- vízrajzi érdekességek
- természetes növénytakaró
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Helyünk Európában és a világban
c) Keress példákat a lakóhelyed környékén a különböző védett értékekre a Természetvédelmi Információs Rendszer 

(http://geo.kvvm.hu/tir/) segítségével!

Nemzeti park:  ................................................................................................................................................................... .

 ..............................................................................................................................................................................................

Természetvédelmi terület:  ................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Tájvédelmi körzet:  ............................................................................................................................................................ .

 ..............................................................................................................................................................................................

Tanösvény:  .........................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................. .

UNESCO világörökségi helyszín:  ...................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Natura 2000 terület:  ..........................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Hungarikumok
a) Töltsd meg tartalommal a háromszöget! Írj példákat az örökségpiramisba!

b) Tegyél javaslatot szűkebb és tágabb környezetedből olyan képződményekre, programokra, látványosságokra, 
amelyek méltón képviselhetnék nemzeti értékeinket!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Magyar Nemzeti Örökség Piramis

Nemzeti Kincs

Hungarikum

Magyar Nemzeti Érték

Ágazati Nemzeti
Érték

Települési, Megyei
Nemzeti Érték

Határon túli
Nemzeti Érték
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A népesedési folyamatok hatása
2. Fogyunk és öregszünk – miért baj ez?

Népszámlálás
Magyarországon 2011-ben októberben tartották a 15. magyarországi népszámlálást.
(http://www.ksh.hu/nepszamlalas) Végezd el a népszámlálási adatokhoz kapcsolódó feladatokat! 

A mellékelt táblázat alapján válaszolj a kérdésekre!

Év
Népesség

(fő)
Népsűrűség

(fő/km2)
Természetes 
szaporodás

1980 10 709 463 115,1 3 318

1990 10 374 823 111,5 –19 981

2001 10 200 298 109,6 –35 136

2011 9 937 628   –40 746

2014 9 703 391 106,1 –34 600

c) Számítsd ki a 2011-es év népsűrűségi mutatóját! Írd be az eredményt a táblázatba! A számítást itt végezd el!

a) Hogyan alakult a népességszám 1980–2014 között? 

 .........................................................................................

 .........................................................................................

b) Milyen demográfiai folyamat rajzolódik ki?

 .........................................................................................

 .........................................................................................

A népesség korszerkezete
Dolgozzatok párban! Feladatotok a KSH statisztikai adatai alapján Magyarország korfájának elkészítése és elem-
zési szempontjainak összeállítása.
a) Válasszátok meg, hogy milyen módon készítitek el a korfát! Készíthetitek milliméterpapíron, négyzethálós 

lapon, de ha van rá lehetőség, Excel programban szerkesszétek!
b) Állítsatok össze elemző kérdéseket társaitok számára, amelyek alapján a korfa elemzését elvégezhetik! 

Kérdések

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

Korcsoport, 
éves

1980 1990 2001 2011 1980 1990 2001 2011
nő férfi

       –4 7,6 5,6 4,5 4,4 8,6 6,3 5,2 5,2
      5–9 6,8 6,0 5,3 4,5 7,7 6,7 6,1 5,3
10–14 6,2 7,8 5,7 4,6 7,0 8,8 6,6 5,3
15–19 5,7 6,9 6,1 5,5 6,5 7,9 7,0 6,4
20–24 7,2 6,2 7,4 5,8 8,0 7,0 8,5 6,7
25–29 8,0 5,7 7,2 5,8 8,7 6,3 8,3 6,6
30–34 6,8 7,2 6,5 7,3 7,3 7,8 7,3 8,2
35–39 6,6 7,9 5,7 7,7 6,9 8,5 6,3 8,7
40–44 6,1 6,7 6,7 6,8 6,0 7,1 7,2 7,6
45–49 6,4 6,4 7,9 5,8 6,4 6,6 8,2 6,3
50–54 6,6 5,9 6,9 6,6 6,4 5,6 6,9 6,7
55–59 6,6 6,1 6,2 8,0 5,9 5,6 5,8 7,7
60–64 3,8 6,0 5,7 6,9 3,3 5,2 4,7 6,2
65–69 5,6 5,7 5,4 5,8 4,6 4,4 4,2 4,7
70–74 4,4 3,0 5,0 5,0 3,3 2,1 3,5 3,5
75–79 3,0 3,7 4,1 4,1 2,1 2,3 2,4 2,5
80–84 1,7 2,1 2,0 3,1 1,0 1,2 1,0 1,6

         85– 0,8 1,2 1,7 2,3 0,4 0,5 0,7 0,9
Együtt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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A népesedési folyamatok hatása
A népesség várható korösszetétele

Elemezzétek a megadott statisztikai adatsort és a diagramokat! Rendszerezzétek a várható demográfiai, gazdasági 
és szociális következményeket a táblázatban!
Beszéljétek meg, hogy ez milyen hatással lesz a felnövekvő nemzedékre!

Demográfiai következmények Gazdasági következmények Szociális következmények

Hatásuk a felnövekvő nemzedékekre
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Az állam és a foglalkoztatás Magyarországon
3. Majd az állam segít?

Európai lakossági egészségfelmérés, 2014 

Az európai lakossági egészségfelmérés végrehajtására 2014 végén, második alkalommal 
került Magyarországon sor. Az Európai Unió valamennyi tagállamában kötelezően beve-
zetett kérdőív segítségével összehasonlítható adatok nyerhetők a lakosság egészségi ál-
lapotáról, az egészséget befolyásoló tényezőkről, az egészségügyi ellátórendszer igény-
bevételéről és az ezzel kapcsolatos elégedettségről. A felmérés során a lakosság jelentős 
része arról számolt be, hogy rendszeresen jár szűrővizsgálatokra, ellenőrizteti vérnyomását, 
vércukor- és koleszterinszintjét. A nők 60%-a vett részt mammográfiás vizsgálaton, 84%-a 

méhnyakrákszűrési célú citológiai vizsgálaton. A lakosság egészségi állapotát negatívan befolyásoló tényezők között 
az egészségtelen életmód – a felmérés eredményei szerint – jelentős rétegeket érint. Bár elvi szinten a megkérdezettek 
többsége tisztában van azzal, hogy saját maga is felelős az egészségéért, mégis a lakosság csaknem harmada (29%) 
dohányzik, több mint huszada (5,4%) önbevallás alapján is nagyivónak minősíthető, kétharmada (67%) nem sportol 
még napi 10 percet sem. A túlsúlyosak-elhízottak közé tartozik a felnőtt lakosság több mint fele (54%), a középkorú 
férfiaknak pedig a 71%-a.

(forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/elef14.pdf)

Egészségi állapotunk
Olvasd el a szöveget, majd készíts egy kampánytervet az egészségmegőrzés népszerűsítésére!
A füzetedben dolgozz! 

Foglalkoztatás

a) Elemezd a magyar foglalkoztatási adatokat az adott időszakban!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Készítsd el a 2013. év foglalkozási szerkezetét bemutató ábrát a füzetedben!
Válaszd a legszemléletesebb ábratípust!

A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági szektorok szerint (2008–2013)(ezer fő)

Év Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatás Összesen

2008 168,1 1 240,0 2 440,2 3 848,3

2009 174,9 1 167,4 2 405,6 3 747,8

2010 172,8 1 147,1 2 412,4 3 732,4

2011 184,6 1 161,2 2 413,2 3 759,0

2012 192,7 1 140,8 2 493,8 3 827,2

2013 184,6 1 165,1 2 543,1 3 892,8

2014

2015
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Az állam és a foglalkoztatás Magyarországon

a) Válassz ki egy céget a listáról! Nézz utána, mivel foglalkozik, és vajon mi állhatott sikerének a hátterében! 

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Mit nevezünk startup cégnek? 

 ..............................................................................................................................................................................................

Keress rá példákat!  ............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

c) Látogass el a a híradásban szereplő cégek honlapjára! Mivel foglalkoznak?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

d) A Szilícium-völgybe tart a Prezi!
Mely innovatív termék tette lehetővé a lista 139. helyét elfoglaló Prezi.com Kft. amerikai „karrierjét”? 

 ..............................................................................................................................................................................................

Milyen szerepe van a cégnek a digitális szakadék csökkentésében?

 ..............................................................................................................................................................................................

e) Nézz utána, hogy milyen adónemek terhelik a vállalkozásokat!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Magyar cégek eredményei a Fast 500 listán

Helyezés Cégnév Ötéves árbevétel növekedés Tevékenység

66. Szallas.hu Kft. 2 259% Internet

139. Prezi.com Kft. 1 183% Szoftvergyártás

168. Dolphio Consulting Kft. 968% Szoftvergyártás

217. Jateknet.hu Kft. 794% Internet

306. Kilgray Fordítástechnológiai Kft. 548% Szoftvergyártás

341. ECON Consulting Kft. 476% Szoftvergyártás

368. Capture Zrt. 447% Szoftvergyártás

370. Kishonti Kft. 446% Szoftvergyártás

457. Arboreus Kft. 367% Internet

Az állam szerepe a mindennapokban
Nézz utána, hogy mi a kormányablak!

...................................................................................................................................................................................................

Milyen szolgáltatást és ügyintézést nyújt az állampolgároknak?

...................................................................................................................................................................................................

Vállalkozónak lenni
A Deloitte tanácsadó cég évente összeállítja az Európa, Közel-Kelet és Afrika (EMEA) régió leggyorsabban nö-
vekvő technológiai, média- és telekommunikációs cégeit, valamint élettudományokkal és tiszta technológiákkal 
foglalkozó vállalatait felsorakoztató listáját.
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Rendszerváltó Magyarország
4. A múlt rendszer öröksége

A rendszerváltás
Rendezd két csoportba a felsorolt gazdasági jellemzőket! Írd a sorszámokat a megfelelő felhőbe! 
Adj nevet a csoportoknak!

 1. tervgazdálkodás
 2. tőkés viszonyok
 3. szocialista viszonyok
 4. az állami tulajdon szerepe jelentős
 5. a magánvállalkozások szerepe csekély
 6. a bankrendszer szerepe jelentős
 7. a forint kevésbé függ a piaci folyamatoktól
 8. a mezőgazdaság és az ipar szerepe jelentős
 9. jellemzőek a szocialista fogyasztói szokások
10. piacgazdaság

11. a világpiac szerepe jelentős
12. a magántulajdon szerepe jelentősebb, mint az államié
13. privatizáció
14. a bankrendszer szerepe jelentős
15. a vállalkozások adják a gazdaság alapját
16. a forint erősen függ a piaci viszonyoktól 
17. a harmadik szektor szerepe jelentősen nő
18. nyugati típusú fogyasztói kultúra
19. a „szocialista tömb” szerepe nagy
20. a mezőgazdaság jellemző termelőegysége a szövetkezet

............................................................................................ ............................................................................................

A privatizáció (magánosítás)
a) A rendszerváltozás kulcsszava a privatizáció volt. Határozd meg a fogalmat!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Milyen szerepe volt a mezőgazdaság magánosításában
a kárpótlási jegynek? 

 .............................................................................................

 .............................................................................................

 .............................................................................................
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A mezőgazdaság bruttó termelése

c) Írj állításokat a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatban a grafikon alapján!
Padtársad mondja meg vagy mutassa meg a diagramon, hogy mi alapján állítod!

Külkapcsolatok a múltban 
Nézz utána, hogy mi volt a KGST!

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Koraszülött jóléti állam
A korabeli karikatúra a szocializmus egyik, számodra
már elképzelhetetlen jelenségére utal. Mit jelenthet- 
tek az alábbi kifejezések? Kérdezd meg a nagyszüleidet.

Gépkocsi-kiutalás:  ......................................................

........................................................................................

Fridzsiderszocializmus:  .............................................

........................................................................................

Gulyáskommunizmus:  ...............................................

........................................................................................
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Környezeti terhelés Magyarországon
5. A nagy tervek után

Mindennapi ivóvizünk 
a) Az ivóvizet két fő forrásból, a felszíni és a felszín alatti vízkészletből nyerjük. Fogyasztóként csapvizet és ás-

vány-
vizet iszunk. Alkossatok két csapatot, és rendezzetek vitát! Gyűjtsetek érveket a csapvíz- és az ásványvízfo-
gyasztás mellett és ellen! Bővebb információt szerezhettek pl. a Fővárosi Vízművek juniorprogramjából, amely-
nek keretében fiatal művészek segítenek a vízellátással kapcsolatos ismeretek megszerzésében.
(http://vizmuvek.hu/junior/swf/nagyok.swf)

b) Kíváncsi vagy a vízlábnyomodra? Számítsd ki egy angol nyelvű program segítségével!
(http://waterfootprint.org/en/water-footprint/personal-water-footprint/)

A bányászat „lenyomata”
a) A korábbi bányászati tevékenység tájsebeinek felszámolása a rekultiváció (visszatermészetesítés).

Magyarázd meg a fogalmat!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Olvasd el a tudósítást!

A köztársasági elnök a víz világnapja alkalmából látogatott el az egykori nyirádi bauxitbánya egyik külszíni fejtéséhez, 
a Darvas-tó kiapadt medréhez. Ezt követően pedig Hévízre, ahol a tó megmentésének történetét idézte fel követendő 
példaként. Áder János arról beszélt Hévízen, hogy 26 évvel ezelőtt néhány bátor ember kezdeményezte a Hévízi-tó meg-
mentését, a nyirádi bauxitbányászat és az azzal járó karsztvízszivattyúzás leállítását követelve.  „Ha nem kapaszkodnak 
össze, politikai nézetkülönbségeket félretéve, ha nem tettek volna meg mindent azért, hogy a Hévízi-tó megmaradjon”, 
akkor valószínűleg eltűnt volna a víz, megszűnt volna a gyógyforrás. Ami az 1989 előtti évtizedekben történt, „az jó példája 
az emberi önhittségnek, nagyravágyásnak, a természettel szembeni alázat hiányának” – hangsúlyozta Áder János. Juhász 
Árpád geológus részletesen beszámolt arról, hogy 30 év alatt a bauxitbányászat miatt mintegy 30 milliárd köbméter vizet 
szivattyúztak ki a Bakonyban, és emiatt a hegységben a karsztvíz szintje 60 métert csökkent. Ennek következménye volt a 
Lesence-patak forrásának, a tapolcai Malom-tónak, illetve a tapolcai tavas barlangnak az elapadása. A karsztvíz szintjének 
csökkenése okozta az 1980-as évekre a tó lehűlését, illetve a tó vízszintjének 35 centiméteres süllyedését.

(http://vs.hu/kozelet/osszes/ader-batrak-voltak-a-hevizi-to-megmentoi-0322#!s3)

Vízlábnyom

Banglades 

Kína

India 
Indonézia 

Irán 

Irak 

Japán 

Kazahsztán 

Észak-Korea

Dél-Korea Kirgizisztán 

Laosz 
Malajzia Mongólia 

Mianmar 

Pakisztán Fülöp-szigetek 

Oroszország

Szaúd-Arábia 
Srí Lanka Szíria 

Tádzsikisztán 

Thaiföld 
Ukrajna 

Üzbegisztán 

Vietnam 

Moldova 
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Környezeti terhelés Magyarországon
Környezetem védelme 

a) Fedezd fel a környezetetekben azokat a környezetkárosító tényezőket, amelyek elcsúfítják és veszélybe sodorják 
a településedet! Fotózd le, és készíts képes beszámolót nyomozásod eredményéről! Oszd meg a képeket inter-
netes portálon az osztálytársaiddal!

b) Készíts akciótervet az iskolád energiahatékonyságának növelésére! 

Ökológiai katasztrófa
A katasztrófa görög eredetű szó, jelentése: fordulat, megsemmisülés, csapás, megrázó hirtelen esemény, az emberi 
élet, az anyagi javak, a természeti értékek pusztulása. (www.wikipedia.hu)
Készíts rövid beszámolót az emberi környezetet sújtó katasztrófatípusokról!
(http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus)

Vitassátok meg a cikkben elhangzottakat! Érveljetek az állítás mellett és ellen!

Atomszemét

 Légszennyezés

Atomtemető lehet Pécs mellett – Mihez kezdünk a nukleáris hulladékkal?

Mit csináltunk eddig az atomszeméttel? – kérdeztük dr. Kereki Ferencet, a Radioaktív Hulladékkezelő Közhasznú Kft. 
(RHK Kft.) ügyvezető igazgatóját. Kereki elmondta: jelenleg a felszínen tárolják átmenetileg a kiégett fűtőelemeket és 
más magas aktivitású radioaktív hulladékokat. Ez az átmeneti tároló a paksi atomerőmű mellett van, folyamatosan őr-
zik, hűtik és ellenőrzik a kiégett fűtőelemeket, tehát az átmeneti tárolás biztonságos – mondta. 

(forrás: http://www.pakskontroll.hu/)

Milyen valóságtartalma van a karikatúrának?

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................
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Az energiakérdés Magyarországon
6. Gáz? Atom? Földhő? Nap?

A múlt energiahordozói?
a) Egészítsd ki a táblázatot! Jelöld az energiahordozók lelőhelyét Magyarország térképén!

b) Az energiaellátás biztosításában jelentős szerepe van a csővezetékeknek. Jelöld a térképen a Barátság és az Ad-
ria kőolajvezeték és a Testvériség gázvezeték magyarországi nyomvonalát!

c) Hol működik Magyarország legnagyobb olajfinomítója? Jelöld a térképen!

Energia- 
hordozó

Lelőhely
Keletkezésének

 fő ideje

feketekőszén

kőolaj

Energiagazdálkodás
Magyarország megújuló energiahasznosítási cselekvési terve a 2010–2020 közötti évtizedre vonatkozik.
(http://energia.ma/megujulo/20120615-megujulo-energiak-hasznositasa-2020-ig/)

a) Hogyan változik a tervezet szerint Magyarország energiatermelése az elkövetkezendő időszakban?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

1% 1% 9%
1%

0%
5%

83% 62%

Biomassza
40,74 PJ
Biogáz
0,32 PJ

Geotermikus
4,23 PJ
Hőszivattyú
0,25 PJ

Napenergia
0,25 PJ
Szélenergia
2,49 PJ

Vízenergia
0,70 PJ

Biomassza
60,97 PJ
Biogáz
4,63PJ

Geotermikus
16,43 PJ
Hőszivattyú
5,99 PJ

Napenergia
3,73 PJ
Szélenergia
5,56 PJ

Vízenergia
0,86 PJ

5% 1%
17%

6%

5%

4%

A villamos energia és hűtés-fűtés szektorokban felhasznált
megújuló energiahordozók megoszlása

2010 2020
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Az energiakérdés Magyarországon
b) A terv megértéséhez szükséges, hogy ismerd, miből 

állítható elő biomassza.
Gyűjtsd össze az ábra segítségével!

–  .....................................................................................

–  .....................................................................................

–  .....................................................................................

–  .....................................................................................

–  .....................................................................................

–  .....................................................................................

Nézz utána, hol működnek szélerőmű- és napenergiaparkok hazánkban!
Szélerőműparkok:  ..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Napenergiaparkok:  ................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Adj magyarázatot az elhelyzekedésükre az időjárási elemek térképe alapján!

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Mi a program lényege?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Milyen programhoz csatlakoznál szívesen?  ...................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Miért?  .................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Tégy te is!
a) Az energiatakarékosság napjaink egyik gyakran emlegetett és elkerülhetetlen témája. Neked mi jut róla eszedbe? 

Van egy jó sztorid, esetleg egy ötleted? Készítsetek meggyőző és figyelemfelkeltő plakátot „Energiatakarékosság” 
címmel! A munka során dolgozhattok egyénileg vagy csoportban, majd mutassátok be egymásnak a kreatív 
alkotásotokat!

b) Szeretnél többet tudni, versenyezni Európa fiataljaival? Nézz utána az „Energia a jövőnk” programnak!

szennyvíz

mezőgazdasági hulladék

erdészeti hulladék

háztartási hulladék

állattartásból származó hulladék

ipari hulladék
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Magyarország a globalizálódó világban
7. Kapcsolatban egymással és a világgal

Behálózva

A háztartások infokommunikációs eszközellátottsága és az egyéni használat jellemzői (%)

Mutató megnevezése 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mobiltelefonnal rendelkező
háztartások aránya 79,9 84,4 86,4 88,0 90,4 93,2 94,7 95,4 96,0

Asztali számítógéppel rendelkező 
háztartások aránya 40,7 47,1 50,6 54,6 56,8 58,6 59,5 59,1 58,3

Laptoppal rendelkező
háztartások aránya 6,3 9,3 11,4 15,7 21,0 26,0 31,0 35,1 41,6

Palmtoppal rendelkező
háztartások aránya 1,6 1,8 1,8 2,8 3,6 3,9 4,7 4,5 4,8

Internetkapcsolattal rendelkező 
háztartások aránya 22,1 32,3 38,4 48,4 55,1 60,5 65,2 68,6 71,5

Széles sávú internetkapcsolattal 
rendelkező háztartások aránya 10,9 22,0 33,0 42,3 50,9 52,2 60,8 68,0 71,0

a) Elemezd a háztartások  infokommunikációs ellátottságát a KSH adatai alapján!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Milyen összefüggést látsz az ellátottság bővülése és a gazdaság fejlődése között?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

c) 2015-ben még 500 településen nincs kiépített hálózat, illetve lefedettség. Gyűjtsd össze, hogy milyen hátrányt 
jelent ez az ott élőknek!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................
d) Keress olyan honlapokat, amelyek segítenek a földrajz tanulásában!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Rekreáció
Készíts barátod számára egy rekreációt segítő hétvégi programajánlatot! Dolgozz a füzetedben!

FI-506011002-1_Foldrajz_10_MF_tördelt2.indd   59 2017.11.14.   14:18:29



60

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0

20 000 

40 000 

60 000 

80 000 

100 000 
120 000 

140 000 

160 000 

180 000 

200 000 

220 000 

várakozás realizált forgalom

2013-ban 
217 milliárd Ft

ami a hazai kiskereskedelmi
forgalom 3,1%-a

Magyarország a globalizálódó világban

a) Tudod-e?
Mely termékkategóriák a legnépszerűbbek 
az internetes vásárlók körében?

 .........................................................................

 .........................................................................

 .........................................................................

Melyek hazánk legismertebb webáruházai?

 .........................................................................

 .........................................................................

 .........................................................................

Adni-venni

Mit nevezünk „Black Friday”-nek?  .................................................................................................................................
b) Mely folyamatok segítették Magyarországon az online kereskedelem ugrásszerű bővülését az elmúlt években?

Gazdasági okok Társadalmi okok

c) Vitassátok meg a reklám állításait! Melyik állítással 
értesz egyet, és melyikkel nem? Indokold!

 .....................................................................................

 .....................................................................................

 .....................................................................................

 .....................................................................................

 .....................................................................................

 .....................................................................................

A magyarországi online kiskereskedelmi forgalom

Gyűjtsd össze, hogy milyen zöldmezős beruházás 
valósult meg az elmúlt időszakban külföldi befektetők 
által a településeden, illetve a tágabb környezetedben!

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................
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Magyarország az Európai Unióban
8. Együtt Európával

Európai polgár
a) Mit jelent európai polgárnak lenni? Az ábrán az európai állampolgárság pilléreit 

láthatod. Írj minden ág mellé példát arra, hogy ez hogyan valósul meg, mit je-
lent az emberek számára a mindennapokban!
Két internetes oldal is segít: http://eu.kormany.hu és www.europa.eu.

b) Hogyan változott meg Magyarország nemzetközi politikai és gazdasági kapcsolatrendszere a rendszerváltás 
után?

Politikai:  .............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Gazdasági:  ..........................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

c) Mikor és milyen eredménnyel tartottak ügydöntő népszavazást az idézett két kérdésről?

Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köz-
társaság a NATO-hoz csatlakozva biz-
tosítsa az ország védettségét? 

Év:  ...........................................................

Eredmény:  .............................................

Egyetért-e azzal, hogy a Ma-
gyar Köztársaság az Európai 
Unió tagjává váljon?

Év:  ..........................................

Eredmény:  ............................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

európai állampolgárság

utazás

munkavállalás

szociális biztonság

fogyasztóvédelem

jog- és biztonság

tanulás

K+F

környezetvédelem

gazdaság/vállalkozás

pénz

információáramlás
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Magyarország az Európai Unióban
Nyitott gazdaság

Vizsgáld meg a magyar külkereskedelmi forgalom 2013. 
évi alakulását! Melyik európai ország volt Magyarország 
legfontosabb kereskedelmi partnere?

.................................................................................................

.................................................................................................

Számítsd ki, hogy országunk exportjának hány százaléka 

irányult az európai uniós tagállamok felé!  .......................

Vonj le következtetést is!

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

A tíz legfontosabb exportcélországunk, 2013

Ország Részesedés a kivitelből %-ban

1. Németország 25,8 

2. Románia 5,6

3. Ausztria 5,5

4. Szlovákia 5,2

5. Olaszország 4,8

6. Franciaország 4,5

7. Egyesült Királyság 3,9

8. Lengyelország 3,9

9. Csehország 3,8

10. Oroszország 3,1

Tőkebefektetések Magyarországon
Olvasd el az interneten megjelenő hírt, és végezd el a feladatokat!

Hihetetlen, hogy mennyi pénz jött Magyarországra

Rekordot döntött tavaly mind a működőtőke-beáramlás, mind a működőtőke-kivitel. A Nemzetgazdasági Minisztéri-
um (NGM) értékelése szerint tavaly 10 milliárd 462 millió euró értékű külföldi közvetlentőke-befektetés valósult meg 
Magyarországon, ami 6,7 milliárd euróval kedvezőbb az előző évinél, és minden eddiginél nagyobb beáramlást jelent. 
A magyar vállalatok által 2012-ben külföldön végrehajtott közvetlentőke-befektetés értéke 8 milliárd 210 millió euró 
volt, ez 5 milliárd euróval több, mint egy évvel korábban.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikája szerint a közel 10,5 milliárd eurónyi magyarországi tőkebefektetésből mint-
egy 4,7 milliárd euró volt a részvény, egyéb befektetés és újra befektetett jövedelem, és 5,76 milliárd eurót tett ki az 
egyéb tőkemozgás egyenlege. 
Az NGM a tavalyi rekordok kapcsán ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a működőtőke be- és kiáramlásának 
egyenlege 2008 óta a legkedvezőbb, 2,251 milliárd euró volt, azaz a beáramló külföldi közvetlen tőke egyenlege ennyi-
vel haladta meg a magyar vállalatok által külföldön megvalósított befektetések értékét. 

Régiós rekorder

A külföldi közvetlentőke-befektetések magyarországi állománya együttesen 78,5 milliárd euró volt 2012 végén, ami 
a GDP arányában a legmagasabb, illetve egy főre vetítve a második legmagasabb a közép-európai térségben. Az egy 
főre eső külföldi tőkebefektetés Magyarországon 7929 euró, a második legmagasabb a közép-európai térségben Cseh-
ország után, ahol 9834 euró ez a mutató. Szlovákiában (2012. szeptember végén) 7554 euró, Lengyelországban 4537 
euró külföldi tőkebefektetés jut egy főre, míg Romániában mindössze 2617 euró.

Kár bántani Németországot

Magyarországon a közvetlentőke-befektetések állományának 78,6%-a az Európai Unióból érkezett, a legtöbb Német-
országból, az állomány 26,4%-a. A befektetések döntő része a szolgáltató ágazatokba és a versenyképes feldolgozóipari 
ágazatokba, például a járműgyártás, számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártásának területére áramlott. A ma-
gyar vállalatok által külföldön végrehajtott közvetlentőke-befektetések állománya tavaly év végén 26,3 milliárd euró 
volt, ami a GDP arányában a legmagasabb, illetve egy főre vetítve a második legmagasabb a közép-európai térségben.

(www.index.hu/gazdasag/2013/05/)

a) Számítsd ki, hogy mennyi volt 2012-ben a tőkeáramlás nagyságrendje a hazai és a külföldi tőkeáramlást figye-

lembe véve!  ........................................................................................................................................................................  
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c) Nézz utána, hogy milyen szolgáltatási és ipari ágakba fektettek be a német cégek! Írj konkrét példákat!

d) Felsoroltunk néhány hazai céget, amelyeknek a működőtőke-kivitele a legnagyobb mértékű volt az elmúlt idő-
szakban. Milyen jellegű tevékenységet folytatnak?

Mol  ........................................................................................................................................................

OTP  ........................................................................................................................................................

Magyar Telekom  ........................................................................................................................................................

Trigránit  ........................................................................................................................................................

Danubius-csoport  ........................................................................................................................................................

Richter  ........................................................................................................................................................

Waberer’s  ........................................................................................................................................................

Szolgáltatás

 .......................................................................................

 .......................................................................................

 .......................................................................................

Feldolgozóipar

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

Együttműködés a szomszédokkal
Milyen hatással volt a határok megnyitása a szomszédos országokkal kialakított térségi és települések közötti 
együttműködésre? Írj példákat gazdasági, kulturális, idegenforgalmi együttműködésre!

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Menni vagy maradni?
Az európai uniós elvek a munkaerő szabad áramlását teszik lehetővé. Vitassátok meg és rendezzétek érveiteket, hogy 
mi szól a maradás, illetve a külföldi munkavállalás mellett és ellen! Gondolatébresztőként elemezd a grafikont! 

b) Ábrázold az egy főre eső külföldi tőkebefektetések 
nagyságát a közép-európai országokban! Szerkessz 
az adatsornak megfelelő ábrát!

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Magyar munkavállalók Ausztriában

Magyar bevándorlók Németországban

Magyar bevándorlók az Egyesült Királyságban
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A települések és a közigazgatás
9. Helyek és emberek

Településeink
Készíts ágrajzot a magyarországi települések típusairól!

Urbanizáció
Városban élsz, vagy szeretnéd, ha településed várossá válna? Képzeld el a településedet a 21. század végén! 
Mi kell a fejlődéséhez? Készíts fejlesztési tervet! Írd le a terv fő lépéseit!

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Halódó falvak
Települések a lét határán – erősen fogyó népességű törpefalvak Magyarországon címmel a Központi Statisztikai 
Hivatal egy elemzést jelentetett meg. (KSH 2014 április)
(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/fogyonep.pdf)

a) A 2011-es népszámlálás idején a 200 fő alatti települések adták az ország településállományának 13%-át, lakos-
ságának pedig kevesebb mint 0,5%-át.
Hány fő élt 2011-ben e törpefalvakban? (Az ország népességszáma 9 937 628 fő volt.) A számítást itt végezd!

b) A legkisebb magyarországi  település Iborfa, 11 lakossal. Nézz utána, hogy hol helyezkedik el ez a település! 
Próbáld bejelölni az alábbi térképen!

c) Állapítsd meg a tematikus térkép segísé-
gével, hogy hol helyezkedik el a törpefal-
vak jelentős része!

Megyék szerint:  ..........................................

 .......................................................................

 .......................................................................

 .......................................................................

Tájak szerint:  ...............................................

 .......................................................................

 .......................................................................
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d) A térképen bejelöltünk két régiót. Válasszátok ki az egyiket! Alkossatok párokat, és tervezzetek!
Milyen megoldási lehetőségeket láttok a régió valamely településének lakójaként vagy polgármestereként  
a települések fejlődésének beindítására? A jegyzetet a füzetetekbe készítsétek!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Közigazgatás–regionalitás
a) Keresd fel a http://www.terport.hu/regiok/magyarorszag-regioi honlapot, és gyűjts információkat a régiódról!

Készíts róla ppt-s prezentációt!
b) Nézz utána, hogy megyétekben hány járás van, és településed melyik járás része!

A járások száma: ..........................................      A járásom neve: .....................................................................................

c) Nézz utána, hogy mit jelentenek a táblázatban szereplő kifejezések!

d) Fogalmazd meg az Európai Unió regionális politikájának a célját a lisszaboni stratégia alapján!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Kohéziós Alap

NUTS 2 szintű régió

LEADER
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Budapest és az agglomeráció
10. Kapu a világra az ország közepén

Nemzetünk fővárosa
a) „A hazának nincsen háza” - írta 1846-ban keserűen a magyar polgárosodás hőskorának egyik legnagyobb 

költője, Vörösmarty Mihály. 

Kinek a tervei alapján és mikor épült az Országház?  ......................................

b) Járd be a főváros nevezetességeit a Google Street View programjával!

c) Milyen gazdasági és vándorlási háttere van az 1960-1980 közötti időszak növekedésének?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

d) Milyen népesedési és urbanizációs okai vannak az 1980–2005 közötti csökkenésnek?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

e) Milyen gazdasági és vándorlási háttere van az 1960–
1980 közötti időszak növekedésének?

 .........................................................................................

 .........................................................................................

 .........................................................................................

 .........................................................................................

 .........................................................................................

 .........................................................................................
f) A népességföldrajz témájú fejezetben megtanultad a 

városfejlődés főbb szakaszait. A grafikonon jelöld be 
a fejlődés négy időszakát!

Urbanizáció
a) Mi volt az 1890-1910 közötti gyors népességszám-

növekedés gazdasági háttere?

 ...........................................................................................

 ...........................................................................................

b) Hogyan hatott a két világháború a város népesség-
számának alakulására?

 ...........................................................................................

 ...........................................................................................

Elemezd Budapest korfáját!
a) Húzd alá, melyik korfatípusba sorolható?
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b) Népességföldrajzi ismereteid alapján fogalmazz meg három, korfát elemző kérdést a társad számára!

1.  ..........................................................................................................................................................................................

2.  ..........................................................................................................................................................................................

3.  ..........................................................................................................................................................................................

Agglomeráció
A fővárosi agglomerációban vannak alvó- és bolygóvárosok. Magyarázd meg a két fogalom közötti különbséget,

és írj 1-1-példát!  .....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Bolygóváros:  ..................................................................... Alvóváros:  .........................................................................

A befektetések célpontja
Nézz utána, hogy mely transznacionális vállalatok központja, illetve logisztikai központja van Budapesten, illetve 
az agglomeráció területén! Hazai vállalatot is írj!

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Az élhető város?
a) Budapestnek és környezetének milyen környezeti problémákkal kell megküzdenie?

Ha ott élsz, írd le a tapasztalataidat és a megfigyeléseidet! Vidéki diákként támaszkodj ismereteidre és a híradásokra!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Gyűjts a főváros élhetőségét segítő projekteket!

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

A turizmus célállomása
Külföldi barátod Budapestre szeretne látogatni. Szeretnéd, ha a városnéző túra nem lenne szokványos. Ötleteket 
találtál az http://imaginebp.hu/ honlapon. De szeretnél valami ütőset. Tervezz! Mutasd be elképzeléseidet az osz-
tálytársaidnak!
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Az Észak- és Dél-Alföld régió

b) Jelöld a térképvázlatban a lösszel fedett, a homokkal fedett és az ártéri jellegű területeket, amelyek az alföldi 
tájak kialakulásának következményeként jöttek létre! A jelöléshez készíts színes jelmagyarázatot! Írd a térképre a tájak 
nevét!

a) Rajzold be Magyarország térképébe az Alföld két régióját!

11. Éléskamra az Alföld?

Táj és régió

Jelmagyarázat:

Mezőgazdasági termelés
Írd a táblázatba az Alföld jellegzetes talajtípusaihoz köthető tájak nevét!

Talaj Tájak Főbb termények

mezőségi talaj

öntéstalaj

szikes talaj

futóhomok

A víz megfékezése
Az Alföld egyik problémája a folyók szeszélyes vízjárása és az ár-
vízveszély.
a) Értelmezd a Vásárhelyi-terv fő céljait a térkép alapján!

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

Hanyi-Tiszasülyi

Hanyi-Jászsági

Cigánd-Tiszakarádi
Bodrogzugi

Inérháti

Dél-Borsodi Tiszacsegei

Hortobágy középső

Szamos-Kraszna közi

Beregi

Tiszaroffi

Köröszugi

Szegedi

Alpári

Nagykunsági

Árvízi tározók

tervezett
épülő
megépült
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b) A terv minden eleméhez írj egy 
konkrét feladatot!

Idegenforgalom
a) Készíts képes bemutatót az alföldi nemzeti parkokról és idegenforgalmi látványosságokról!
b) Tételezzük fel, hogy osztályoddal kerékpártúrát szeretnétek tenni a Hortobágyi Nemzeti Parkba! 

Állíts össze egy útvonaltervet a füzetedben! A tervezéshez használj GPS-t! Készíts egyszerű tér-
képvázlatot az útvonalról! Segít a www.hnp.hu/hu/szervezetiegyseg/turizmus/oldal/e-book oldal is.

Közlekedés
A közlekedés fejlesztése a gazdaság egyik fontos pillére.
a) Hogyan jutna el egy kamion Záhony határátkelőhelytől egy budapesti üzemig? A közúton való szállításnál 

vedd figyelembe az útdíjat és az autópályadíjat! Ennek megfelelően tervezz két útvonalat!

1. útvonal:  ...........................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

2. útvonal:  ...........................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Tedd meg az utat vasúton is! Írd le a főbb érintett településeket! Használd az atlasz térképét!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................
A fejlődés útja

Alkossatok négy csoportot! Hasonlítsátok össze a két alföldi régió gazdasági felzárkózásának és fejlődésének a 
lehetőségeit! Készítsétek el mindkettőről az analizáló táblázatot! 

erősségekerősségek

lehetőségeklehetőségek

gyengeségekgyengeségek

veszélyek
veszélyek

fejlődés, versenyképesség

Dél-Alföld régió

fejlődés, versenyképesség

Észak-Alföld régió

Vásárhelyi-terv
=

ökorégió a Tisza
mentén
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védelem
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Természe
t- é

s

környezetvé
delemModern

mezőgazdaság

Vidékfejlesztés

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................
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Középhegységi régiók
12. Az egykori iparközpontok múltja és jelene

Régiók és városok
a) Jelöld a térképvázlatban az Észak- 

Magyarország és a Közép-Dunán- 
túl régiót alkotó megyéket és me-
gyeszékhelyeket!

b) A tananyag feldolgozása során 
megtanult új topográfiai neveket 
folyamatosan jelöld a térképváz-
latba!

Középhegyvidéki tájak
a) Írd a térképre a két régiót alkotó tájak nevét! Húzd át eltérő színnel a hegységek vonulatait az alkotó kőzetek 

alapján!

                               vulkanikus                      üledékes (mészkő, dolomit)

b) Hogyan alakult ki a Velencei-tó és a Balaton?  ...............................................................................................................

c) Satírozd a térképen a Borsodi-medence, a Nógrádi-medence és a Móri- és a Tatai-árok területét!
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Kitörési pontok
A két régióban transznacionális vállalatok, vállalatcsoportok termelőüzemei működnek. Ismerkedj meg a cégek-
kel az internet segítségével! Töltsd ki a táblázatot a szempontok alapján!

Anyacég
központja

Magyarországi
leányvállalat 

központja
Iparág

Főbb
termékei

Fenntarthatóság és
innovációs tevékenység

BorsodChem

Akzo Nobel

Bosch

Dunaferr

Philips

Suzuki

Hankook

Elhúzódó válság
Elemezzétek az Észak-Magyarország régió gazdasági és társadalmi problémáit!

A munkanélküliek aránya a 2008–2013 közötti időszakban (%)

Év Országos Közép-Dunántúl Észak-Magyarország

2008  7,8  5,8 13,3

2009 10,0  9,2 15,3

2010 11,2 10,0 16,2

2011 11,0  9,5 16,4

2012 11,0  9,9 16,1

2013 10,2  8,7 12,6

b) Gyűjtsd össze, hogy milyen társadalmi problémákat, feszültségeket eredményez a régió foglalkoztatottsági és 
gazdasági helyzete!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

a) Következtess a munkanélküliségi adatokból!

 ...............................................................................

 ...............................................................................

 ...............................................................................

 ...............................................................................

 ...............................................................................

 ...............................................................................
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Nyugat- és Dél-Dunántúl régió
13. A Dunántúl helyzeti előnye

Természeti viszonyok
Írd  a térképvázlatba a számokhoz és a betűjelekhez kapcsolódó földrajzi helyeket! A lecke feldolgozása során 
tanult településeket jelöld a térképvázlatban!

A: ................................................................................................................................

B: ................................................................................................................................

1. ................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................

a: ................................................................................................................................

b: ................................................................................................................................

Nemzeti park: ...........................................................................................................

A: ......................................................................................................

B: ......................................................................................................

C: ......................................................................................................

D: ......................................................................................................

E: .......................................................................................................

F: .......................................................................................................

1. .......................................................................................................

2. .......................................................................................................

Nemzeti park: ..................................................................................

A: .....................................................................................................

B: ......................................................................................................

C: ......................................................................................................

1. .......................................................................................................

Nemzeti park: .................................................................................

A

C

1

B

A
1

2

B

C
D

E

A

1

2

B a

b
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Környezeti probléma
Nézz utána, hogy milyen környezeti károkat okozott a Kisalföldön a bősi vízerőmű üzembe helyezése!

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Jelöld a tájat és az erőművet a térképen!

Gazdasági hajtóerő
a) A Nyugat-Dunántúl transznacionális vállalatai stratégiai szerződést kötöttek a magyar állammal.

Nézz utána, hogy ez mit jelent!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Az Audi, Opel és a GE (General Electric) cégek nem csak gazdasági súlyt jelentenek a régió életében. Filozófiá-
juk része a társadalmi szerepvállalás is. Keresd fel a cégek honlapját, és gyűjts erre az állításra konkrét példákat!

c) A General Electric cég jelenleg Magyarország legnagyobb munkáltatója. Keresd fel a honlapjukat, és egészítsd ki 
az ábrát!

Rendezzetek disputát! 
Téma: a paksi atomerőmű bővítése 
Határozzátok meg a vita szabályait! 
Vitapartnerek: környezetvédők, helyi lakosok,
az önkormányzat képviselője, energetikai szakember

MÚLT
a cég rövid története

JELEN
Magyarországon

JÖVŐ
Tervek, környezet-

tudatosság
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Európai Unió megalakulása
1. Felfelé az integráció lépcsőfokain

Az Európai Unió története
a) Párosítsd a leírásokat a képekkel! Írj melléjük évszámot!

b) A korabeli magyar sajtó követte az integráció kialakulásának eseményeit. Állapítsd meg, hogy melyik évhez és 
eseményhez kapcsolódnak az egyes rövid hírek!

Beszéljétek meg, hogyan érzékelhető a kor politikai berendezkedése, a külpolitikai helyzet a híradások hang-
vételében és tartalmában!

A) Kölcsönös függőség kialakítása a szénbányászat és az acélipar területén annak érdekében, hogy egyetlen 
ország se mozgósíthassa haderejét a többi ország tudomása nélkül. .........

B) Az Európai Gazdasági Közösség (EGK) és az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) létrehozása. .........
C) Az állam- illetve kormányfők aláírják azt az okmányt, amely létrehozta a gazdasági és monetáris uniót. .........
D) Az uniós intézmények megreformálása a jövőbeli tagállamok csatlakozására való felkészülés céljából. 

Az EU demokratikusabbá és hatékonyabbá tétele. .........

Szabad Nép – év: ......................... esemény:  ..............................................................................................................

Pénteken megkezdte működését a Schuman-terv szülötte: a szén- és acélipari csúcströszt, amelynek célja, hogy közös 
nevezőre hozza és meggyorsítsa a benne részt vevő nyugati országok háborús előkészületeit.

Szabad Nép –  év: ......................... esemény: ...............................................................................................................

A béke és a kommunizmus ügye új nagy diadallal, világtörténelmi jelentőségű győzelemmel erősödött.
A Szovjetunió, a szovjet nép sikerrel megvalósította és jelentősen túlteljesítette a háború utáni első sztálini ötéves ter-
vet. Az imperialisták háborús készülődésének egy másik jele a Schuman-terv alapján létrehozott európai szén- és acé-
lipari csúcskartell szerződésének aláírása.

Népszabadság –  év: ......................... esemény: ...........................................................................................................

Párizs, MTI, március 28. – A francia nemzetgyűlés szerdán délután folytatta a kormány politikájának általános vitáját, 
amelynek során külpolitikai jellegű interpellációkat terjesztettek elő. Kriegel-Valrimont kommunista képviselő bírálta 
az európai közös piacról és az Euratomról kötött egyezményeket, amelyek, mint mondotta, Biscmarck álmát valósítják 
meg, mert a német ipar ellenőrzése alá helyezik Európa egész gazdaságát, katonai téren pedig az Euratom egyedüli 
célja, hogy az új nyugatnémet haderőt atomfegyverekkel lássák el.

Élet és Tudomány –  év: ......................... esemény: .....................................................................................................

Megvan a belépőjegy

Az Európai Unió csúcstalálkozójának zárónapján, ... december 15-én eddig páratlan eseményre került sor: a belgiumi 
Laeken királyi palotában tartott konferencia megnevezte azt a tíz országot, amely biztosan számíthat arra, hogy ... ja-
nuár 1. után az unió teljes jogú tagja lehet. A névsorban tíz kelet-európai várományos közül nyolc ország – közöttük  
hazánk –, valamint Ciprus és Málta szerepel.
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Négy szabadság
A belső piac egy olyan közös gazdasági térség, amelyben érvényesül a négy szabadság. Mit jelent a négy szabadság 
az európai polgárok életében? Tegyél X-et a megfelelő téglalapba!

Személyek
szabad mozgása

Áruk szabad 
mozgása

Szolgáltatások 
szabad mozgása

Tőke
szabad mozgása

Vehet a bátyám Németországban egy
autót, és vámmentesen hazahozhatja.

Elutazhatunk a családdal Olaszországba 
nyaralni.

Ha Londonban vállalok munkát, ott is 
elhelyezhetem a bankban a pénzemet.

Tanulhatok az Amszterdami Egyetemen.

A szüleim a házunkat Erdélyből érkező 
ácsokkal építtetik.

A barátom SMS-t küld a csoporttársainak 
Csehországba.

A szüleim számítógépet rendeltek
interneten keresztül Ausztriából.

Ha szakmát szereztem Magyarországon, 
munkát vállalhatok Franciaországban is.

Belépés az euróövezetbe? 
Húzd alá a szövegben az euróövezetbe való belépés feltételeit! 

Mely feltételeknek felelt meg, és melyeknek nem Magyarország 2014-ben? A nemleges válaszodat indokold!

Megfelel:  ..................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Nem felel meg:  .......................................................................................................................................................................

Indoklás:  .................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Az euró bevezetéséhez szükséges konvergenciafeltételeket a maastrichti szerződés foglalja magában. Ennek alapján az 
eurózónához csatlakozni kívánó államok inflációs rátáját a három legstabilabb államhoz kell igazítani (legfeljebb 1,5% 
eltéréssel), a költségvetési hiány nem lehet több a GDP 3%-ánál, illetve a bruttó államadósság nem lépheti túl a 60%-ot.

Menjek vagy ne menjek?
Tegyük fel, hogy egy európai uniós országban szeretnéd folytatni a tanulmányaidat a középiskola befejezése után. 
A szüleid bizonytalanok. Gyűjtsd össze egy lapon, hogy mi szól a terveid mellett és ellene!
Itt találsz információt: http://europa.eu
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Fejlettségi különbségek az Európai Unióban
2. Az unió pénztárcája

Fejlettségi különbségek az Európai Unióban

Olvasd össze a sárga mezőkben lévő betűket! Melyik európai város a megoldás? ........................................................... 

Melyik testület működésének egyik helyszíne a város? .....................................................................................................

Vízszintes:
1. Az EU igazságszolgáltatási testülete
2. Az EU politikai irányvonalát meghatározó testület
3. Az Európai Tanács jelenlegi elnöke
4. Az európai polgárok által közvetlenül megválasz-

tott képviselők alkotják
5. Tagjai a biztosok
6. E kontinens integrációja az EU
7. Az uniós pénzügyek ellenőrzésével foglalkozik
8. Röviden így nevezik a szakpolitikával foglalkozó 

testületet

Mi jut? – Mi marad?
Hogyan alakult hazánk befizetése és támogatása az elmúlt tíz évben? 

Milyen következtetéseket tudsz levonni az adatsorból?

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Év
EU-ból származó bevétel 

(millió euró)
EU felé teljesített

befizetés (millió euró)
Egyenleg milliárd forintban 
(300 forint-euró-árfolyamon)

Egyenleg
(millió euró)

2013 5 909,00 920,00 4 989,00 1 496,70

2012 4 177,10 928,40 3 248,70 974,61

2011 5 330,92 937,41 4 393,51 1 318,05

2010 3 650,04 955,03 2 695,01 808,50

2009 3 568,64 90,91 2 659,73 797,92

2008 2 002,63 947,06 1 055,57 316,67

2007 2 427,57 870,23 1 557,34 467,20

2006 1 842,15 782,50 1 059,65 317,89

2005 1 356,96 833,20 523,76 157,13

2004 713,39 537,07 176,32 52,90

Összesen 30 978,40 8 619,80 22 358,60 6 680,5

1
2

3
4

5
6

7
8
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Támogatások
a) Mekkora összegű támogatásban részesül Magyarország lakossága egy év alatt? A számítást itt végezd!

b) Az én régiómra vonatkozik célkitűzés? Nézz utána az Európai Bizottság honlapján!
(http://ec.europa.eu/regional_policy)

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

c) Járj nyitott szemmel! Mely beruházások részesültek európai uniós támogatásban a településeden az elmúlt 
években?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................
Pályázni szeretnénk

Az EU regionális politikája befektetési politika, amelynek célja a munkahelyteremtés, a versenyképesség, a gazda-
sági növekedés, az életminőség javítása és a fenntartható fejlődés. Dolgozzatok párban! Készítsetek egy rendszere-
ző táblázatot, amelyben összegyűjtitek az elképzeléseiteket arról, hogy mely területekhez kapcsolódó pályázatokat 
kellene benyújtanotok a régiótok, a illetve lakóhelyetek fejlesztésének érdekében!

Munkahelyteremtés Versenyképesség Gazdasági növekedés Életminőség javítása Fenntarthatóság

Időszak Irányvonal és eszközrendszer

Közös agrárpolitika
Bontsd szakaszokra a közös agrárpolitika 1960-tól eltelt időszakát! Írd a táblázatba a meghatározó irányvonalat 
és eszközrendszert!

Ország Várható nettó egyenleg

Bulgária

Szlovákia

Magyarország
Magyarország (2007-2013)

1 570

2 402

1 972

2 513

2 333

Lengyelország

(2014-2020, euró/fő)
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Európa magterületeinek földrajza
3. A világgazdaság európai irányítópultjai

Alkossatok csoportokat! Minden csoportnak azonos feladata lesz. 

A kontinens irányítópultjai
Európa globális városait kell felkeresnetek a feladat és a térképvázlat segítségével.
Írjátok a városok nevét a számozott téglalapokba! Írjatok alájuk legalább öt fontos földrajzi információt! 
Indulás: Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Rajzoljátok a túloldalon lévő térképvázlatba a városokat 
és az útvonalat!

1. A repülő Európa egyik legnagyobb repülőterén, a Schi- 
pholon landol. A repülőtérről vonattal utazzatok a város-
központba! Tegyetek egy városnéző túrát! Vegyétek igénybe
a helyi közlekedési eszközöket!

2. Vissza a repülőtérre! Rövid repülés után landolás a „sze- 
relmesek városában”. A város kultúrájába is kóstoljatok 
bele, látogassatok el a Louvre-ba! Szálljatok vonatra, és 
az Eurostarral látogassatok el Disneylandbe! A Gare du 
Nord pályaudvarról induljatok tovább!

4. A felszínre bukkanva meg is érkeztek az 4. állomásra a 
St. Pancras International pályaudvarra. A menetidő 1 óra 
51 perc volt. Belefér az időbe egy városnézés a híres eme-
letes buszon. Indulás a repülőtérre!

5. Két óra múlva landoltok  a Schönefelden. A városban 
ellátogattok a híres Humboldt Egyetemre. Indulás tovább! 
A www.elvira.hu oldalon már megvettétek a vonatjegyet 
hazáig.

6. Megszakítjátok az utazásotokat egy focimeccs megte-
kintéséért. De látni akarjátok azt a várost is, ahol az EU 
fontos pénzügyi döntései születnek. Vonattal irány haza, 
érkezés a Keleti pályaudvarra.

3. A TGV száguld az újabb állomásotok felé. A GPS 300 
km/órás sebességet jelez. A bordó vonatként emlegetett 
Thalys 1 óra 25 perces menetidő alatt érte el az állomás-
helyeteket. Az európai parlamenti képviselőtök sajtótá-
jékoztatója  után induljatok a mélybe! Hogyan utaztatok
a „puskagolyó”-vonaton?

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Az utazás folytatódik!
Hajózzatok keresztül Európán!
a) Budapestről vízi úton Rotterdam kikötőjé-

be kell eljutnotok! Jelöljétek az útvonalat a 
térképen!

b) Mely transzkontinentális vízi utat vehetitek 

igénybe?  ...........................................................
c) A hajóút hossza 1-2 hét között van. Állít-

satok össze egy magyar árukból álló rako-
mányt, amelyet ilyen feltételek mellett gaz-
daságos szállítani!

 ...........................................................................

 ...........................................................................

 ...........................................................................

 ...........................................................................

 ...........................................................................

 ...........................................................................

 ...........................................................................

 ...........................................................................

Tengeri kikötők: kihívások 2030-ig
Az Európai Bizottság jelentéséből olvashattok egy megállapítást. Készítsetek kikötői, iparfejlesztési, logisztikai és 
foglalkoztatási tervet a fejlesztési elképzelésekhez! Mutassátok be prezentációban a társaitoknak!

A kikötői tevékenységek közvetlen hatástnak a foglalkoztatásra, a beáramló beruházásokra és a GDP növekedésére. 
A  tengerparttal rendelkező 22 uniós állam 2200 kikötői üzemeltetője jelenleg mintegy 110 000 kikötői munkásnak 
ad munkát. 2030-ig még a legvisszafogottabb gazdasági növekedéssel számoló előrejelzések szerint is 50%-kal fog 
növekedni a kikötői rakományok mennyisége, a gyorsan fejlődő konténerszállítás pedig várhatóan még gyorsabban 
fog bővülni.

Városrehabilitáció
a) Mely városfejlődési szakaszhoz kapcsolhatod a londoni Canary Wharf üzleti negyed kialakításának programját?

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Nézz utána, hogy mely európai nagyvárosokban zajlott le hasonló rehabilitációs program!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

c) Van-e ilyen jellegű megvalósult program Budapesten?

 ..............................................................................................................................................................................................
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Az ipar szerkezeti és térbeli átrendeződése
4. Hanyatlás és fellendülés az európai iparban

Az ipar szerkezeti átalakulása és térbeli átrendeződése
a) Az európai fejlett országok további gazdasági gyarapodásá-

nak korai szakasza az ipari forradalom időszakához köthető.
Jelöld a térképen a tankönyv és az atlaszod segítségével 
ezeket az iparvidékeket! Jelöld a térképen a főbb kőszén- 
és vasérclelőhelyeket!

b) Milyen összefüggést látsz a bányászat földrajzi elhelyez-
kedése és a geológiai szerkezet között?

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

c) Jelöld a térképen a kohászat főbb központjait!
Jelöld be a térképen a felsorolt kikötővárosokat!

Le Havre, Marseille, Bréma, Hamburg

d) Mely gazdasági és környezeti tényezők tették lehetővé a feldolgozóüzemek kitelepítését a fejlődő országokba?

 ..............................................................................................................................................................................................

e) Miért nevezik az itteni iparágakat „kéményes” iparnak?  .............................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

c) Az iparvidék területe 4435 km2, népessége 5,3 millió fő. Számítsd ki a népsűrűségét!  ..............................  fő/km2

d) Az iparvidék átalakulásának egyik fontos jellemzője a fenntarthatóság, a korábbi környezeti károk elhárítása és 

a táj helyreállítása. Hogyan nevezzük ezt a tevékenységet?  .........................................................................................

Ismerkedj a Ruhr-vidékkel!
a) Jelöld a térképen a Rajna és a Ruhr folyót!
b) A megállapításokat kapcsold a Ruhr-vidéki városokhoz! Jelöld a városokat a térképvázlatba!

Írd melléjük a városok kezdőbetűjét!

1. A legnagyobb európai folyami kikötő:  ............................

2. Itt van az Opel autógyártó cég központja:  ...........................

3.  Ebben a városban van a német vegyipar óriásának, a Bayer 

cégnek és a Fordnak az európai központja:  ....................

4. 2010-ben Európa kulturális fővárosa volt:  ......................

5.  Iparának két fő ága az elektroacél-gyártás és nehézgép- 

gyártás:  ................................................................................
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A német autóipar
Készíts rövid összefoglaló kártyákat a német autógyártó cégekről!

A cégközpont városa

A cég alapítási éve t

Ismert márkák

Közép-európai leány-
vállalat (ország, város)

Társadalmi szerepvál-
lalás, szponzorálás

Sikerrégiók a magterületen
Európa gazdaságának egyik legdinamikusabban fejlődő területei a kikötők és gazdasági környezetük. Gyűjtsd 
össze az adatok, a térkép és az Európai Bizottság jelentése alapján, hogy mi a siker, a dinamikus fejlődés oka? 
Néhány szempont az elemzéshez: iparfejlődés, beruházás, foglalkoztatás.

........................................................................................... .

............................................................................................

............................................................................................

Európa 10 legfőbb 
teherkikötője

Az áthaladó rakomány 
tömege (millió tonna) 

(2011)

Rotterdam 370,3

Antwerpen 168,5

Hamburg 114,4

Marseille   84,5

Algeciras   68,8

Le Havre   63,4

Amszterdam   59,6

Immingham   57,2

Bremerhaven   55,9

Valencia   54,2

Antwerpen
Le Havre

Algeciras

Valencia

Marseille

Bremer-
haven

HamburgImmingham

Rotterdam
Amszterdam

Áthaladó rakomány
mennyisége−2011
(millió tonna)

A 10 legnagyobb
kikötő áruforgalma

20 felett

100 millió tonna

10-20
5-10
1-5

Adatok a kikötők jelentőségéről
- Az európai kikötők a kontinens kapui. A nem uniós áruk 74%-át kikötők érintésével szállítják. A kikötők ugyanilyen fontosak
 az Európán belüli kereskedelemben is: az unión belül szállított áruk 37%-a és évi 385 millió utas halad át rajtuk.

- Az Unió mintegy 70 000 km hosszúságú tengerpartja mentén több mint 1200 kereskedelmi kikötő működik. Ezzel Európa a 
világ kikötőkkel legsűrűbben ellátott térségei közé tartozik.

- 2011-ben megközelítőleg 3,7 milliárd tonnányi rakomány haladt át a kontinens kikötőin, és több mint 60 000 alkalommal 
kötöttek ki kereskedelmi hajók Európában. Mindebből 70% volt az ömlesztett rakomány, 18% a konténeres és 7% a ro-ro típusú 
szállítás (a hajóra felgördített, majd onnan legördített rakomány) aránya, a fennmaradó részt az általános teherszállítás tette ki.

(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-448_hu.html)
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A napfényövezet földrajza
5. Mediterráneum – gondok és lehetőségek

A tagolt Dél-Európa 
a) Nevezd meg a kontúrtérképen Dél-Európa nagy félszigeteit! 

Jelöld a nagy szigeteket betűjelük beírásával!
b) Nevezd meg a számmal jelölt tájakat! 

c) Melyik hegységrendszer tagjai a térképen jelölt hegységek?  .......................................................................................

d) Jelöld a térképen piros körrel a Gibraltári-szorost! Mi a szoros stratégiai jelentősége?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

A) Szicília   B)  Korzika
C) Szardínia   D) Baleár-szigetek

Vízszintes
 3. A luzitánok földje
 4. Az ókorban Nagy Sándor országa
 5. A magyar turisták által leginkább kedvelt, 

tengerparttal rendelkező ország
 7. A szkipetárok földje
 8. A legkisebb tengerparttal rendelkező medi-

terrán ország
10. Rendkívül tagolt partvidékű ország, la-

kosság egy része a szigetvilágban él 
11. Magyarország déli szomszédja, összeköt

 minket a Duna
12. Híres kézilabda csapata és egyben fővá- 

rosa Podgorica

Függőleges
1. A rózsák földje 
2. A bikaviadalok hazája
4. Hivatalos államnyelve az angol
6. Rómeó és Júlia földje
9. Fővárosa olimpiát rendezett

2

1
5

4

3
6 7

8

Dél-Európa országai
Oldd meg a keresztrejtvényt!

1. .................................................

2. .................................................

3. .................................................

4. .................................................

5. .................................................

6. .................................................

7. .................................................

8. .................................................

1

2

3

4

5 6

7

8 9

10

11

12
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Mediterrán gazdálkodás
a) A mediterrán éghajlat kialakulásában fontos szerepe van a szélrendszereknek. Értelmezd a szerepüket a medi-

terrán térség éghajlati vonásaiban természetföldrajzi ismereteid és az atlasz térképeinek segítségével!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Melyek a mezőgazdasági termelés típusának megfelelő növények? Írd be a betűjeleket!

Öntözés nélküli (száraz) művelés:  ..................................................................................................................................

Öntözéses földművelés:  ....................................................................................................................................................

a. búza, b. narancs, c. citrom, d. kukorica, e. zöldségfélék (pl. paradicsom), 
f. szőlő, g. paratölgy, h. füge, i. gyapot, j. füge, k. gesztenye, l. gyapot

A mediterráneum iparvidékei
Töltsd ki a táblázatot „Az ipar fejlődésének útjai” című tankönyvi szakasz (150–151. o.) alapján!

Iparvidék Telepítő tényezők Iparágak Központok TNC

Észak-Spanyolország

Katalónia

Észak-Olaszország 
(ipari háromszög)

Országon belüli fejlettségi különbségek
Olaszországban az északi és a déli területek között, Spanyolországban az ország központi területei és a partvidék 
között alakult ki gazdasági fejlettségi különbség. Milyen fejlődési lehetőségek állnak az elmaradott területek előtt?

Spanyolország központi része Dél-Olaszország

Hajóval Dél-Európa körül
a) Tételezzük fel, hogy a Mahart  

tengerjáró hajóján egy földközi- 
tengeri utazáson veszel részt! 
A hajóra Velencében szállsz fel. 
A hajóúton minél több várost sze-
retnél megismerni. Az út végállo-
mása Gibraltár kikötője. Jelöld be 
az útvonalat! Írd be a hajóút során 
érintett kikötők nevét a térképre!

b) Azt tapasztalod, hogy a kikötővárosokban igen sok a turista. Hogyan terheli a környezetet az idegenforgalom 
a mediterrán területek városaiban?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................
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Ausztria és Svájc földrajza
6. Sikeres gazdaságok Európa legmagasabb 

hegyvidékén

Magashegységben
A két ország természeti viszonyait ismerd meg a tankönyvi szöveg, az atlasz és a térképvázlat segítségével! 
Mindkét ország tájaira a háromosztatúság jellemző. Ezt adja majd vissza az általad elkészített térképi színezés!

a) Jelölj a térképen hágókat, amelyek a hegység átjárhatóságát biztosítják!
Mely tengerszint feletti magasságban vannak?

................................................................. -hágó – ............................ m

................................................................. -hágó – ............................ m

b) Nézz utána, hogy melyik az Alpok leghosszabb alagútja!

................................................................. -alagút, hossza: ............................ km

c) Melyek a két ország fő ásványkincsei, energiahordozói?

Ausztria: ..............................................................................., ...............................................................................,

...............................................................................,

Svájc: ....................................................................................., ................................................................................

Hasonlítsd össze!
A két ország földrajzának rövid bemutatását a táblázat kitöltésével kezdd!

Ausztria Bemutatási szempontok Svájc

terület (km2)

népesség (fő)

népsűrűség (fő/km2)

anyanyelv, nemzetiségi nyelv

államforma

nemzetközi státus

nemzetközi szervezeti tagság

               főváros
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Vendégmunkások
a) Mindkét országban jelentős a vendégmunkások száma. Mi ennek az oka?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Hogyan változott az elmúlt 20 évben a magyar mun- 
kavállalók száma Ausztriában?

 ......................................................................................

 ......................................................................................

Adj rá magyarázatot!  ................................................

 ......................................................................................

 ......................................................................................

c) A második grafikon futása érdekes. Mivel magya-

rázható a periodikus emelkedés és csökkenés?

 ......................................................................................

 ......................................................................................

 ......................................................................................

 ......................................................................................

d) Miért okoz társadalmi feszültséget a vendégmun-
kások magas aránya mindkét országban?
Vitassátok meg!

Dolgozzatok csoportokban! Állítsatok össze egy rövid úti ajánlót vagy prezentációt a két ország idegenfor- 
galmi célállomásairól! 

Elemezzétek a függőleges övezetesség gazdasági hasznosításának lehetőségeit az alábbi gazdasági ágazatokban! 

Energiatermelés Mezőgazdaság Turizmus

Magyar foglalkoztatottak Ausztriában
(2012-2014,  fő)

(Forrás: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger )
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Magyar foglalkoztatottak Ausztriában
(1995-2014, éves átlag, ezer fő)

(Forrás: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger )
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Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa
7–8. Európa nyitása a Kelet felé

A hidegháború Európája
Elemezd a tankönyv 7.2. ábrájának térképét (156. o.)!

a) Mettől meddig tartott az emberiség történetében a hidegháború?

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Mit értett a világ ebben az időszakban a vasfüggöny kifejezésen?

 ..............................................................................................................................................................................................

c) Mely két politikai berendezkedésű államcsoportot választotta el egymástól a vasfüggöny?

..........................................................................................   és    ...........................................................................................

A rendszerváltozás
Hogyan változott meg a rendszer-
váltó országok gazdasága az 1989 
utáni átalakulás időszakában?

Segítségül beírtuk a szocialista gaz-
daság főbb jellemzőit. 

Szocialista gazdaság Polgári tulajdonon alapuló gazdaság

tervgazdálkodás

szocialista állami tulajdon

általános foglalkoztatottság 

fő gazdasági partner a KGST

a mezőgazdasági termőterületek 
szövetkezeti tulajdonban

torz gazdasági szerkezet

alacsony termelékenység

eladósodás a túlzott hitelfelvétel miatt

nincs felhalmozott tőke

Irány az Európai Unió!
a) Írd az országok kezdőbetűjét a térképre!
b) Színezd pirosra a térképvázlaton az integrációba felvett volt 

szocialista országokat!
c) Melyek voltak az Európai Unió b vítésének lépései az 1994 utáni 

időszakban? Töltsd ki a túloldalon lévő táblázatot! 
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Ország A csatlakozás éve Főváros

Földtörténeti idő A táj sorszáma Ásványkincs, energiahordozó

Óidő

Középidő

Újidő

Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa tájai
a) Jelöld a térképen a négy ország főbb tájait a számok beírásával!

 1. Lengyel-alföld
 2. Erdélyi-medence
 3. Román-alföld
 4. Cseh-medence
 5. Morva-medence
 6. Lengyel-középhegység
 7. Érchegység
 8. Kárpátok
 9. Erdélyi-középhegység
10. Szudéták

b) Írd a táblázatba a tájak sorszámát kialakulásuk 
fő földtörténeti idejéhez!
Nevezd meg a főbb ásványkincseket, energia-
hordozókat is!

c) Írd a térképvázlatba a négy ország jelentősebb folyóinak a kezdőbetűjét!
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Ország Iparvidék Ipari központok

Szlovákia

Lengyelország

Csehország

Románia

Személygépkocsi-gyártás

Környezetterhelő ipar

a) A térkép a kelet-közép-európai régió legfontosabb autógyárainak elhelyezkedését mutatja.
Írd a térképbe a települések nevét, ahol a gyárak működnek!

Mely gazdasági térségek ipara jelent komoly környezeti terhelést a táj és az ott élők számára? 

b) Mely telepítő tényezők és gazda-
ságpolitikai lépések vonzották a tér-
ségbe az autógyártó transznacioná-
lis vállalatokat?

 ...........................................................

 ...........................................................

 ...........................................................

 ...........................................................

 ...........................................................

 ...........................................................

 ...........................................................

 ...........................................................

 ...........................................................

Vízszintes
2. A Visztula két részre vágja
3. A Magas-Tátra egyik legnépszerűbb síparadicsoma
7. A filmfesztiváljairól híres
8. A város folyója fölött ível át Európa egyik legrégibb

kőhídja

Függőleges
1. Itt született II. János Pál pápa
4. Ady Endre városa
5. A csehek kedvelt itala
6. A főtéren lévő dómban nyugszik II. Rákóczi Ferenc

Fejtsd meg a rejtvényt! 1

2

3 4

5

6

7

8

Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa
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A délszláv államok földrajza
9. Eltérő fejlődési utak a Balkán-félszigeten

Ismerd fel a körvonaluk alapján a délszláv államokat, és töltsd ki az azokkal kapcsolatos táblázatot!

Ország

Főváros

Népességszám

Nemzetiségek

Gazdasági 
erőforrások

Főbb ipari 
központok

Ábrázold oszlopdiagramon az országok egy főre eső GDP-értékeit (USD/fő)!

Szlovénia Horvátország Szerbia
Bosznia

Hercegovina
Montenegró Macedónia Koszovó

23 289 13 608 6354 4662 7107 4838 3877
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Közlekedési hálózat
Az Európai Unió közlekedésfejlesztési stratégiájának része a TEN-hálózat. Nevezd meg a térképen számokkal 
jelölt  mediterrán folyosó főbb állomásait Gibraltártól Záhonyig!

Állomások:

1. .........................................

2. .........................................

3. .........................................

4. .........................................

5. .........................................

6. .........................................

7. .........................................

8. .........................................

9. .........................................

10. .......................................

11. .......................................

12. .......................................

13. .......................................

14. .......................................

Balkáni mezőgazdaság
A térség országainak mezőgazdaságát négy fő területre oszthatjuk a természeti adottságok alapján. Töltsd ki a 
táblázatot a szempontok alapján! Jelöld a térképen a területeket! 

Éghajlat Természetes növényzet
Termesztett növények,

tenyésztett állatok

1. alpi jellegű,
hegyvidéki terület

2. mediterrán
terület

3. karsztos
hegyvidékek

4. kontinentális
éghajlatú területek

Fotókon
Biztosan többen jártatok már turistaként a térség  
országaiban. Készítsetek az általatok készített fotók-
ból egy képes beszámolót!

 Az idegenforgalom segíti a gazdaságot
Milyen szerepet játszik az idegenforgalom a térség 
országainak gazdasági életében? Gyűjtsd össze a fej- 
lődést segítő és gátló tényezőket! Vitassátok meg!

Jugoszlávia utódállamai
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Válságok sora Ukrajnában
10. Az Európai Unió és Oroszország között

Fekvés kelet és közép között
a) Jelöld a térképen Ukrajna határait!

b) Nevezd meg a betűvel jelölt városokat!

A.  ......................................................................................

B.  ......................................................................................

C.  ......................................................................................

D.  ......................................................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

 ...............................................................

141

73 A

B

CD

E

Válságok sora Ukrajnában
a) Mikor jött létre az önálló Ukrajna?  .................................................................................................................................

Mely laza államszövetség tagja lett 1991-ben?  ..............................................................................................................

b) Mi volt az oka a függetlenné válást követő nagy gazdasági visszaesésnek?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

c) Mely nemzetiségi és politikai okok vezettek a súlyos gazdasági helyzet mellett a fegyveres konfliktushoz?
Olvasd le a térképvázlatról!

d) Színezd a térképen a magyar nemzetiség lakta területet!

141

73

Kijev
Nyugat-Ukrajna
91% ukránul beszél,

Nyugat-barát
Közép-Ukrajna

73% ukránul beszél,
Nyugat-barát

Kelet-Ukrajna
65% oroszul beszél,

oroszbarát

Dél-Ukrajna
67% oroszul beszél,

oroszbarát

Krím

Fehéroroszország

Románia

Moldova

Lengyel-
ország

Oroszország

Államforma: ............................

Fizetőeszköz: ............................

Ukrán szavak: .................................................................................................................................

.    
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Kelet-Európa éléstára
Gyűjtsd össze az ukrán mezőgazdasági termelést segítő és gátló feltételeket!

Segítő tényezők és feltételek Gátló tényezők

Függésben Oroszországtól
a) Értelmezd a karikatúrát!

 .................................................................

 .................................................................

 .................................................................

b) Rendszerezd vázlatba, hogy mi okozta az ukrán gazdaság Oroszországtól való függőségét!

Válságok sora Ukrajnában
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Oroszország gazdasági átalakulása
11. Merre tart Oroszország?

A Szovjetunió utódállamai
a) Melyik három volt szovjet tagköztársaság nem lépett be a Független Államok Közösségébe? Írd a pontozott vonal-

ra az országok nevét, a zárójelbe a számokat!

.................................................(..........)  .................................................(..........)  .................................................(..........)
b) Írd az állandó tagországokat jelölő számokat az országnevek elé!

.....        Azerbajdzsán       

.....        Fehéroroszország 

.....        Kazahsztán 

.....        Kirgizisztán  

.....        Moldova   

.....        Oroszország  

.....        Örményország

.....        Tádzsikisztán

.....        Üzbegisztán 

Társatagok:
.....        Türkmenisztán

Volt tagok:

.....        Grúzia

.....        Ukrajna

Oroszország

USA

Oroszország, összevetve az USA-val
Hasonlítsd össze Oroszország és az USA főbb mutatóit!

Terület
(millió km2)

Népesség
(millió fő)

Népsűrűség 
(fő/km2)

USA 9,8 318

Oroszország 17,0 106

a) Számítsd ki a két ország népsűrűségét, és írd a táblá-
zatba!

Államforma: ............................

Fizetőeszköz: ............................

Orosz szavak: .................................................................................................................................

..    

1

2
3

4

5
12

67

8
10

11

9
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A Föld
országainak
rangsorában

Várható
élettartam   70,1 év 151.

Népességszám- 
növekedés
2014-ben

-0,03% 200.

Születések
száma
(1000 fő)

11,87 168.

Halálozások 
száma
(1000 fő)

13,38 10.

Oroszország népesedése
a) Vizsgáld meg Oroszország népesedési folyamatait a korfa és az adatok alapján! Elemzésedet foglald vázlatba!

b) Elemezd a népesség alakulásának folyamatát az animáció segítségével!
Készíts belőle folyamatábrát a füzetedben! 
(http://video.foldrajzmagazin.hu/foldrajz/nepesseg/oroszorszag-korfaja/)

Gondok az orosz gazdaságban
Gyűjtsd össze és rendezd a megadott szempontok szerint az orosz gazdaság főbb problémáit!

b) Elemezd Oroszország népességének területi eloszlását az atlasz népsűrűségi térképe alapján!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Oroszország elhúzódó gazdasági átalakulása

7 5,6 4,2 2,8 1,4 0
(millió fő)

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100+

0 1,4 2,8 4,2 5,6 7
(millió fő)

(életkor)fér� nő

Oroszország-2014

(kül)politikai gazdasági

A fejlődést gátló tényezők
külső tényezők belső tényezők

gazdasági ökológiai

társadalmi

FI-506011002-1_Foldrajz_10_MF_tördelt2.indd   94 2017.11.14.   14:19:42



95

Délnyugat-Ázsia földrajza
1. Hol jó a gazdaságnak, ha drágul a kőolaj?

Szerkezet és domborzat
Elevenítsd fel az atlasz térképeivel a Délnyugat-Ázsiával kapcsolatos természetföldrajzi ismereteidet!

a) Egészítsd ki a szöveget, és írd a számokat a térképvázlat megfelelő he-
lyére! Határai:

1. Északon a  ...................................................................................... -tenger

2. ......................................................................................................... -tenger

3. .................................................................................................... (hegység)

4. Keleten az .......................................................................................... folyó

5. Délen a .............................................................................................. -öböl

6. Nyugaton a .................................................................................... -tenger

7. ..................................................................................................... -csatorna

b) Írd a tájak sorszámát a megfelelő fogalom után! Majd jelöld a tájak te-
rületét színezéssel a térképen!

a) Jelöld a térképvázatba DNy-Ázsia főbb országait és azok fővárosát!

b) A térség két fontos városa Jeruzsálem és Mekka. Jelöld a térképen!
Mi a közös a két városban? Indokold!

Közös:  .........................................................................................................

 ......................................................................................................................

Indoklás:  .....................................................................................................

 ......................................................................................................................

ősföld

gyűrthegység

alföld

Országok és városok

A kőolaj birtoklói
a) Emlékezz vissza, hogy mikor volt a „kőolajár-robbanás”?  ......................

Mit jelent ez a fogalom?  ...................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................
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b) Mutasd be a kőolajtermelő országok nemzetközi szervezetét!

 ..............................................................................................................................................................................................

c) Nevezd meg a térség államai közül a szervezet két alapítóját!

...............................................................................   ...............................................................................

a) Milyen szerepet töltenek be az OPEC-államok és a Közel-Kelet országai a világ kőolajkincsének kitermelésé-

ben?  .....................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Mi a barrel?  ........................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

c) Indokold, hogy miért Szaúd-Arábiát tartják a világ egyik meghatározó olajhatalmának?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Adatelemzés
Elemezd a statisztikai adatokat a megadott szempontok alapján!

Olajországok
A Perzsa-öböl menti országok kis népességű, de nagy olajjövedelemmel rendelkező országok. Nézz utána, hogy 
mire használják fel a kőolaj-kitermelésből származó hasznot!

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Délnyugat-Ázsia földrajza

Algéria
Angola

Ecuador

Irán
Irak
Kuvait
Líbia

Nigéria

Katar
Szaúd-Arábia
Egyesült Arab Emirátusok 
Venezuela

nem OPEC
284 milliárd hordó

19%

OPEC
1,206 milliárd hordó

81%

298,4 24,7

265,8 22,0

157,8 13,1

144,2 12,0
101,5 8,4

97,8 8,1

48,4 4,0

37,1 3,1
25,2 2,1

12,2 1,0

9,0 0,7

8,8 0,7

(milliárd 
hordó) (%)
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Törökország és Izrael földrajza
2. A kultúrák találkozása

Törökország
a) Ismerkedj meg Törökország földrajzi helyzetével! Utazz a honlap segítségével!
(http://turkey.mapedy.com/?lang=hu)

Miért előnyös Törökország földrajzi helyzete? Válaszodhoz használd az atlaszt!

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

b) 3:97 Mire vonatkozhat az arányszám? 
Jelöld a térképvázlaton a megoldást! 

c) Törökország híd Európa és Ázsia között. 
Jelöld be a fenti térképen a két kontinens kö-
zötti határvonalat!

d) Több építmény kapcsolja össze a két kon-
tinenst. Nézz utána, hogy mi a legutóbb 
megvalósított Marmaray-projekt!

 .........................................................................

 .........................................................................

 .........................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

a) Állapítsd meg a tematikus térkép alapján, hogy milyen fejlett-
ségbeli különbségek vannak Törökország egyes országrészei 
között!

Török fejlettségkülönbségek

Isztambul

İzmir

Antalya
Adana

AnkaraBursa

GDP/fő
(országos átlag = 100%)

125% 100% 75% 50%

Területi egységek Népesség 
(millió fő)

GDP/fő
a török 
átlag 

%-ában

GDP/fő
az EU 25

átlagának
%-ában

Márvány-tengeri 
(Isztambul) 17,3 153 43

Égei-tengeri   9,0 130 36

Közép-anatóliai 11,6   97 27

Földközi-tengeri   8,7   94 26

Fekete-tengeri   8,4   76 20

Délkelet-anatóliai   6,6   54 15

Kelet-anatóliai   8,1   28   8

Államforma: ............................

Fizetőeszköz: ............................

Török szavak:  ..................................................................................................................................
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a) Izrael és a Közel-Kelet mezőgazdaságának fő problémája a kevés termőföld és víz. Mely természeti feltételek 
adják e két probléma alapját?

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

b) Nézz utána, hogy miért van vízvita a Jordán folyó menti országok között!

...................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

c) Hogyan függ össze a probléma a Holt-tenger ökológiai problémájával?

...................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

b) Bizonyítsd, hogy Törökország gazdasága duális szerkezetű!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Államforma: ............................

Fizetőeszköz: ............................

Izraeli szavak: ..................................................................................................................................

Közelítés az Európai Unióhoz? 
Vitassátok meg, hogy mely tényezők (vallási, politikai, gazdasági okok) akadályozzák, lassítják Törökország tag-
felvételét az Európai Unióba! Készíts a vita alapján listát!

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Izrael

Lehetőségek a délnyugat-ázsiai idegenforgalomban
Egy háromfős baráti társaság a délnyugat-ázsiai térségbe szeretne utazni. Vita alakul ki közöttük, hogy mi legyen 
utazásuk célállomása. Az elképzeléseiket a táblázatba írtuk. Keress számukra megfelelő úti célt, és minél több 
földrajzi érvvel indokold meg, hogy miért ezt válasszák!

Tevékenység Úti cél Indoklás

A történelmi múlt
és szokások
megismerése

Kalandsport vagy
katasztrófaturizmus

Pihenés és relaxáció 

Törökország és Izrael földrajza
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Japán földrajza
3. Elillant-e a japán csoda?

A Japán-szigetek 
Japán természetföldrajzi jellemzőivel már általános iskolában megismerkedtetek.
Végezzétek el az ismétlő feladatokat!

Államforma: ............................ Fizetőeszköz: ............................ Japán szavak: ............................

a) Hogyan alakultak ki a szigetek? Rajzold a térképvázlatba 
a Japán-szigetek kialakulásának folyamatát! 
Jelöld a kőzetlemezeket és a mozgásuk irányát!

Milyen típusú lemezmozgás zajlik itt?

 .................................................................................................

Rajzold a térképre a hegységrendszer vonulatát!
Jelöld piros csillaggal a japánok „szent hegyét”!
Melyek a vulkánosság természeti következményei?

Írj legalább kettőt!  ................................................................

 .................................................................................................

b) Írd a térképvázlatba a határoló tengerek és óceán nevét!
c) Nevezd meg a négy fő szigetet északról délre haladva!

............................................., .............................................,

............................................., ..............................................

A japán gazdasági csoda 
a) A gazdasági „csoda” négy fontos elemét tüntettük 

fel a gondolattérképen. Szerkeszd tovább az ábrát 
újabb alágak beírásával! 

b) Az ábra kiegészítése után ismertesd a folyamatot!

Szűkös természeti erőforrások
a) Olvasd le az atlasz Japánt bemutató térképlapjáról és sorold fel a szigetország természeti erőforrásait!

Minél többféle erőforrásra gondolj!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Mivel magyarázható, hogy csak ilyen kevés alapvető fontosságú erőforrással rendelkezik?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

japán gazdasági csoda

tudás - technológia

japán emberek

állam

tőke
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c) Hogyan oldja meg az ország a természeti erőforrások szűkössége miatt felmerülő problémákat? 

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

a) Keresd meg az atlaszban a három legnagyobb japán kikötőt! Jelöld a térképvázlatban!
b) Keress képet az interneten a leghosszabb japán alagútról!
c) Alkossatok párokat! Gyűjtsétek össze a japán közlekedés fejlettségének szükségességét magyarázó tényezőket!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Egyenetlen népességeloszlás

Hasonlítsd össze a Tokiói-öbölről 
1896-ban készített német térképet a 2015-
ben készített műholdfelvétellel!
Milyen változást veszel észre?
Mi az oka a változásnak? 

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

A szemelvény elolvasása után válaszolj a kérdésekre!

a) Színezd az ország legsűrűbben lakott területét a térképen!
b) Jelöld a térképen a japán ipar főbb körzeteit és azok városait! Írd a pontozott vonalra a körzetek főbb iparágait!

Magterület: Tokió – Kavaszaki – Jokohama  ..................................................................................................................

Oszaka – Nagoja – Kobe – Kiotó  ....................................................................................................................................

Miért alacsony a születések száma?  .....................................................................................................................................

Mi az oka az idős korosztály magas arányának? ................................................................................................................

Milyen gazdasági következményei vannak a népesség elöregedésének?  ........................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Közlekedés

„Sehol máshol nem öregszik és zsugorodik gyorsabban a népesség. Ha ez a »demográfiai végjáték« fékezetlenül folyta-
tódik, az ország az elkövetkezendő 50 évben elveszíti lakosságának egyharmadát. Akkor majd minden csecsemőre jut 
egy százéves-amely már ma is a leggyorsabban növekvő korcsoport.”

Japán földrajza
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Kelet- és Délkelet-Ázsia földrajza
4. Merre húznak az ázsiai vadlibák?

Korszakváltás Japán nyomdokain
Egészítsd ki a táblázatot a különböző időszakban belépő országok nevének beírásával a tankönyv 192. oldali 4.2. 
ábrája és szövege alapján!

A kivitel bővítésének fő tényezői 1960 körül 1970 körül 1980 körül 1990 körül

Tőkekivitel, új kutatási eredmények, 
kvaterner szektor Japán

Nagy szaktudást igénylő, csúcstech-
nológiai termékek (számítógép, 
alkatrészeik, szórakoztatóelektroni-
ka, gépkocsi, gyógyszer stb.)

Japán

Tajvan
Szingapúr
Hongkong
Dél-Korea

Beruházás- és nyersanyagigényes 
termékek Japán

Tajvan
Szingapúr
Hongkong
Dél-Korea

Malajzia
Thaiföld

Indonézia
Fülöp-szigetek

Sok olcsó munkaerőt kívánó, 
egyszerű iparcikkek előállítása, 
pl. textília, konfekció, játék

Japán

Láthatóvá tett adatok
Ábrázold az adatokat grafikusan, de az országokat a fejlődési modell 
szakaszainak megfelelő sorrendben rendezd! Elemezd az adatokat!

A térség országainak GDP/fő értéke 2013-ban

Országok    GDP/fő USD

Hongkong 38 124

Japán 38 684

Dél-Korea 25 977

Szingapúr 55 182

Vietnam 1 911

Kína 6 807

Malajzia 10 583

Thaiföld 5 779

Indonézia 3 475

Banglades 958

Fülöp-szigetek 2 765

Nepál 694

Laosz 1 661

Tajvan 20 900A „kis tigrisek”
Az én bolygómon nincsenek tigrisek – jegyezte meg erre a kis herceg. (Saint-Exupéry)
A Földön azonban vannak. Mely országokat soroljuk a „kistigrisek” csoportjába?

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................
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Ismerkedjünk Szingapúrral!
Népessége: 5,399 millió fő (2013)
Területe: 716,1 km2

a) Számítsd ki az ország népsűrűségét!

b) A szingapúriak büszkén nevezik országukat „Oroszlánországnak”. Támaszd alá földrajzi-gazdasági érvekkel, 
hogy ez az elnevezés ma is indokolt!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

A fejlődési hullámok országainak közös jellemzői
a) Melyik országcsoporthoz kötnéd a rajzot? Indokold is meg!

Országok:

............................................. .............................................

............................................. .............................................
Indoklás:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
b) A második hullámban iparosodó országok gazdasági fejlődésében fontos szerepe van a kitermelő iparágaknak. 

Az atlaszod segítségével gyűjtsd ki a táblázatba a főbb bányászott ásványkincseket és energiahordozókat!

Ország Iparvidék Ipari központok

c) Nézzétek meg az osztályban a telefonotokon, a pulóvereteken,  a laptopotokon a „Made in …” felirat folytatását!

Melyik hullámhoz tartozó országok nevét olvashatjátok a leggyakrabban?  .............................................................

Mi ennek a földrajzi magyarázata?  .................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................. .

Dél-Korea Tajvan
Hong-
kong

Szingapúr Thaiföld Malajzia Indonézia
Fülöp- 

szigetek

Földrajzi elhelyezkedés

Természeti adottságok

Ásványkincsek 

Az „új tigrisek”
Hasonlítsd össze a „kis tigrisek” és az „új tigrisek” földrajzi elhelyezkedését, természeti adottságait és ásványkincs- 
vagyonát! A táblázat csak egy minta, dolgozz a füzetedben!

Kelet- és Délkelet-Ázsia földrajza
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Kína földrajza
5–6. A világ legnagyobb belső piaca

Természeti adottságok
Általános iskolai tanulmányaid során már megismerted Kína természeti viszonyait, főbb tájait és városait.
Végezd el a feladatokat!

Államforma: ............................

Fizetőeszköz: ............................

Kínai szavak:  ........................................................................................................................................

a) Jelöld be a térképen a Kínát határoló tengereket és 
a felsorolt tájakat!
A. Kínai-alföld
B. Himalája
C. Góbi-sivatag
D. Dél-kínai-hegyvidék
E.  Tien-san
F. Tibet
G. Takla-Makán 
H. Mandzsu-medence

b) Írd be a térképre Kína nagy folyóinak a betűjelét!
c) A tengerszint feletti magasság alapján kétféle Kí-

náról beszélünk. Egy átlóval válaszd el a két terü-
letet!

d) Melyik szélrendszernek van meghatározó szerepe Kína partvidéki területeinek éghajlatában?

 ..............................................................................................................................................................................................

Jelöld be a szélrendszer irányát a nyári és a téli időszakban!

Kína népessége
Mutasd be a népesség alakulását a korfák alapján!
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Kína földrajza

Kína gazdasági fejlődése
Szakaszold Kína fejlődésének időszakait 1945-től napjainkig a tankönyv alapján! Folytasd a táblázatban a politi-
kai és gazdasági rendszer főbb jellemzőit!

Időszak Jellemzők és események

1945-1949
polgárháború Kínában –› a két Kína kialakulása
Tajvan: Kínai Köztársaság (amerikai segítség)
Kínai Népköztársaság – szocialista berendezkedés kialakítása

a) A demográfiai átmenet melyik szakaszához kapcsolod a kínai népességet a különböző időszakokban?

1970 ..........................................   2014 ..........................................   2050 ..........................................

b) Melyik időszakhoz kötöd az alábbi folyamatokat, fogalmakat?

Demográfiai robbanás:  .....................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Beavatkozás a népesedés számának alakulásába adminisztratív eszközökkel:  .........................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Öregedő társadalom:  ........................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

A kétarcú kínai mezőgazdaság
Rajzoltunk egy téglalapot, amely Kína területét jelképezi. Vágd ketté egy átlóval arányosan, hogy az Magas- és az 
Alacsony-Kínát jelölje! Készíts vázlatot a két területen a kínai mezőgazdaság természeti alapjairól, főbb termé-
nyeiről és a gazdálkodás módjáról!
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Láthatjátok, hogy már a szerelem jele is teljesen más Kínában, mint Európában. 
Gyűjtsetek érdekes kínai szokásokat, gasztronómiai, turisztikai érdekességeket 
e távoli országgal kapcsolatban.

Elkezdve a sort: 2015 a                                          éve.

Főbb megállapításaim:

A kínai korszakváltás küszöbén
a) Elemezd a grafikont!   

b) Miért állítják az elemzők, hogy világgazdasági korszakváltás következik?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Made in China
a) Milyen termékek adják a kínai kivitel főbb csoportjait? Milyen termékekkel találkozol 

vásárlóként?  .................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................

b) A kínai gazdaság működőtőke-kivitele jelentős. Nézz utána, hogy milyen kínai gazdasági befektetések valósultak 
meg az elmúlt évben Magyarországon!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Kínai mindennapok
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KínaAmerikai Egyesült Á
llamok
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India földrajza
7. A lassan ébredő óriás 

A „hindusztáni kontinens” felosztása 

Államforma: ............................

Fizetőeszköz: ............................

Indiai szavak:  .......................................................................................................................................

a) Mi volt a szerepe az egykori gyarmatosító Nagy-Bri-
tanniának a Hindusztáni-félsziget felosztásában?

 .............................................................................................

 .............................................................................................

b) Milyen elvet követtek a felosztásban?

 .............................................................................................

c) Jelöld a térképvázlaton a létrehozott államokat!
Jelöld a fővárosokat is!
(Banglades állam 1971-ig Pakisztán része volt!)

d) Mi volt a szerepe a függetlenségért folytatott harcban 

Mahátma Gandhinak?  .....................................................

 .............................................................................................

e) Miért feszültségforrás még ma is a víz kérdése India és Pakisztán között?

 ..............................................................................................................................................................................................

Indiaiak a munkaerőpiacon
Vizsgáld meg India népesedési viszonyait a cikkek, a képek és a statisztikai adatok alapján! Melyek az ország 
súlyos demográfiai problémái? Gyűjtsd ki a megadott forrásokból a főbb demográfiai mutatókat! Készítsetek 
közösen táblai vázlatot is!

Az utóbbi tíz évben 181 millió fővel, 17,6%-kal gyarapodott India lakossága, s így már az 1,2 milliárdot is meghaladja a 
szubkontinens népessége – derül ki a 2011-es népszámlálás csütörtökön nyilvánosságra hozott előzetes eredményei-
ből. Megállapítható eszerint, hogy a világ népességének 17,5%-a (1 210 193 422 fő) indiai, de az első helyen továbbra is 
a kínaiak állnak, akik a Föld lakosságának 19,4%-át teszik ki. A kormány által közzétett információk között szerepel az is, 
hogy ezer indiai férfira csupán 940 nő jut, az átlagos népsűrűség pedig 382 fő négyzetkilométerenként. Az adatgyűjtés 
során kiderült, hogy a kontinensnyi ország legsűrűbben lakott része a főváros, Újdelhi északkeleti kerülete, ahol 1 km2-
en 37 346 fő zsúfolódott össze. A 6 évnél fiatalabb indiaiak összesen 158,8 millióan vannak. Az írástudatlanok aránya 
a 7 évesek és annál idősebbek körében a gyengébb nem tagjai között 35%, míg a férfiak körében 18%, ami jelentős 
javulást, közel 10%-os csökkenést jelent a 2001-es, analfabetizmusra vonatkozó eredményekhez képest.

(http://hvg.hu/vilag/20110331_india_lakossaga/)
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Fő demográfiai problémák:

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Az érinthetetlenek

Az érinthetetlenek több száz kisebb kasztot alkotnak. Általában páriákként (ta-
mil: dobos) emlegetik őket; ez a név honosodott meg több nyelvben. Eredetileg 
ez a szó egy nagyon alantas, kaszton kívüli kasztot jelöl. Magukat inkább dalitnak 
(elnyomott) hívják. Az „osztályok a településen belül elkülönülnek, az »egyszerű« 
kaszton kívüliek a falu szélén laknak, és a legalantasabb kasztok, mint például a 
páriák a falun kívül, a földeken készült kunyhókban élnek”. Az érinthetetlenek 

egyben megközelíthetetlenek is. Meghatározott távolságot kell tartaniuk a felsőbb kasztok tagjaitól, különösen a brámi-
noktól. Egyes vidékeken máig szigorúan veszik ezeket a szabályokat. A legalsó kasztokhoz tartozók ezeken a vidékeken 
kénytelenek csengőt viselni, hogy figyelmeztessék a közeledőt jelenlétükre. 

(http://www.prherald.hu/2013/05/steve-mccurry-latasmodja)

A népesség vallás szerinti megoszlása

hindu 80,5%

muszlim 13,4%

szikh vallású   1,9%

keresztény   2,3%

buddhista   0,8%

egyéb   1,1 %

A munkanélküliek arányának alakulása 
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USA, Kanada, Mexikó földrajza
8–9. Kik a 20 éves NAFTA nyertesei?

Az Amerikai Egyesült Államok természeti földrajza
a) Mióta ábrázolják a térképek Amerikát? ..................................... Mi az oka?  ...............................................................
b) Határozd meg Észak-Amerika földrajzi helyzetét! Nevezd meg a határait a térképvázlatban!
c) Az atlaszod és eddigi tanulmányaid segítségével töltsd ki a táblázatot! Írd a tájak nevét a térképvázlatba!

f) Tégy képzeletbeli utazást egy 19. századi bevándorlóként! Indulj el az Atlanti-óceán partvidékéről, és szeld át
a kontinenst! Nevezd meg az út során érintett tájakat! A szelvény az é.sz. 35° mentén készült.

d) Nevezd meg a térképvázlatban nyíllal 
jelölt folyókat! 

e) Hogyan keletkeztek a kontinens legna-
gyobb tavai?

 .....................................................................

 .....................................................................

 .....................................................................

Nevezz meg néhányat!

 .....................................................................

 .....................................................................

 .....................................................................

Észak-Amerika tájai
(Jelöld a térképen 

különböző színekkel!)

A képződés 
fő időszaka

Hogyan
keletkezett? 

Milyen
a felszíne?

Fontosabb
ásványkincsei

(Rajzold a jelüket
a térképvázlatba!)

Mely iparágnak
volt telepítő
tényezője?

ős- és előidő

óidő

középidő

újidő
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a) Milyen tendencia jellemzi a népesség számának alakulását?

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Mely két tényezőtől függ a természetes szaporodás?  ....................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

c) Hasonlítsd össze az ország természetes szaporodását néhány fejlett országéval!

 ..............................................................................................................................................................................................

d) Nevezd meg azt a két alapvető okot, amely meghatározza az USA népességszámának változását!

...............................................................................,   ................................................................................

Az USA népessége
Gyűjtsd össze az Amerikai Egyesült Államok népességének jellemzőit a diagramok alapján!

A népesség számának változása (1790–2010)
Az USA-ba bevándorlók száma

és származási helyük (%)

A Nagy-tavak vidéke iparának  telepítő tényezői

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

250 000 000

300 000 000

350 000 000

1700
1800

1810
1820

1830
1840

1850
1860

1870
1880

1890
1900

1910
1920

1930
1940

1950
1960

1970
1980

1990
2000

2010
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Dél-Amerika Észak-Amerika (főleg Mexikó)
Európa Ázsia
Afrika Egyéb

.. . . ... . . .

illinoisi
szénmező

nyugat-virginiai
szénmező

pennsylvaniai
szénmező

Ontario-
tó

Huron-tó

Michigan-
              tó

Felső-tó

Erie-
tó

Szt
. L
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Mississippi

Missouri

Ohio

Kanada

kanadai
vasérc

labradori
(kanadai)
vasérc

venezuelai,
brazíliai
vasércUSA

Duluth

Chicago

Gary

Detroit

Toledo
Cleveland

Pittsburgh

Youngstown
Baltimore

New YorkBu�alo

vasércmező

kőszénmező

vas- és acélgyártás

vasérc- és kőszénszállítás
szárazföldi útvonala
vasércszállítás vízi útvonala
kőszénszállítás vízi útvonala

Energiahordozó:

.............................................

.............................................

Hol?

.............................................

.............................................

Energiahordozó:

.............................................

.............................................

Hol?

.............................................

.............................................

Szállítás:

.............................................

.............................................

.............................................

Szállítás:

.............................................

.............................................

.............................................

Iparág:

.........................................

Hol?

.............................................

.............................................
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USA, Kanada, Mexikó földrajza

A nagyvárosok átalakulása

A NAFTA előnyei és hátrányai

Olvasd el a szemelvényt!
Készíts gondolattérképet az amerikai nagyvárosok átalakulásáról, jellemzőiről a füzetedben!

Értékeld az előnyöket és a hátrányokat az integráció tagjainak szempontjából! 

Az amerikai nagyváros

Az amerikai nagyváros központi üzletnegyedeit a hatalmas felhőkarcolók jelzik, amelyek egyben a gazdagság szim-
bólumai is. Az acélvázas technológia elterjedése tette lehetővé, hogy a magas telekárak és bérleti díjak miatt 50-70 
emeletes toronyházakat építsenek.

A központtól távolabb, az egykori ipari területek szomszédságában kialakult belső lakóöv lakóházait elhanyagolták.  
A 20. század derekán a hanyatlás már olyan mértékű volt, hogy a lakók elhagyták ezt az övet, és a korszerűbb, kevésbé 
zsúfolt, kertvárosias elővárosi övezetbe (szuburbiába) költöztek. Elhagyott lakásaikba pedig a képzetlenebb, szegényebb, 
többnyire színes bőrű lakosság költözött. Ezek a nyomornegyedek (slumok) a rossz közbiztonságról voltak hírhedtek. 
Azonban a 20. század második felében több elhanyagolt lakónegyedet felújítottak a zsongó üzletnegyed szomszédságá-
ban, ezzel sikerült a jómódú, fiatal, többnyire gyermektelen menedzsereket a felértékelődő városrészbe csábítani.

A szuburbiák 20. század második felében elkezdődött átalakulása és fejlődése térben is átrendezte a lakosságot, az ipart 
és a szolgáltatásokat is, mert a lakosság mozgását követték a gazdasági fejlesztések, beruházások. Ennek az átalakulás-
nak az egyik fő oka volt a közúti közlekedés gyors térhódítása, autópályák építése.

Előnyök Hátrányok

Összességében nőtt a munkahelyek száma Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban csökkent
a munkahelyek száma, amikor azok Mexikóba tevődtek át

Az országok termékekre specializálódtak
A munkahelyek áthelyezése Mexikóba csökkenti

a béreket, és rontja a munkaviszonyokat
az Amerikai Egyesült Államokban

A mexikói kereskedelem és befektetések növekedtek,  
és a világ egyik legnagyobb exportőrévé vált Alacsony bérek, és rossz munkakörülmények Mexikóban

A profitból további kutatások és új termékek
kifejlesztése támogatható

A családi vállalkozások száma csökkent,
a farmok nagyobbakba olvadnak

Megszűntek a kereskedelmi korlátok Az árstabilizálás kisebb adóbevételt jelent
a kormányok számára

A fogyasztói árak stabilak az országokban A környezeti problémák növekedtek

Több befektetési lehetőség A gazdagok még gazdagabbá, a szegények
még szegényebbé váltak

A rozsdaövezet
Az USA első ipari övezete ma már „rozsdaövezet”. Mit jelent ez a kifejezés?

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Milyen gazdasági és társadalmi változások történtek az övezetben?  ..............................................................................

...................................................................................................................................................................................................
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Latin-Amerika földrajza
10. Mexikótól a Tűzföldig

Bevándorlás Latin-Amerikába
a) Állítsd össze a latin-amerikai népesség bevándorlási krónikáját a táblázatban a tankönyv és ismereteid alapján! 

b) Miért nevezhetjük Latin-Amerikát a „népek olvasztótégelyének”?

 ..............................................................................................................................................................................................

A bevándorlás időszaka A bevándorlás iránya (honnan? hová?) A népesség elnevezése

Kr. e. 20 000 év Ázsiából Amerikába
a Bering-szoroson keresztül

indiánok – főbb indián civilizációk: 
azték, maja, inka

15. századtól 

15-16. századtól 

19. századtól

20. század első felében v

Latin-Amerika térségei
Latin-Amerika országait földrajzi elhelyezkedés alapján 
is csoportosíthatjuk. Jelöld a térképen az egyes térségek 
országait a táblázatnak megfelelő színnel! Írd az ország-
nevek kezdőbetűjét a térképre!

Latin-Amerika országai

Észak-Amerika

Mexikó
(és az USA déli 

spanyol ajkú államai)

Közép-Amerika
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

Panama

Karib-térség

Dominikai Köztársaság
Kuba

Puerto Rico (USA)

Dél-Amerika
Argentína

Bolívia
Brazília (portugál)

Ecuador
Francia Guyana (francia)

Kolumbia
Paraguay

Peru
Uruguay

Venezuela
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Latin-Amerika földrajza
Ásványkincsek

Hasonlítsd össze az atlaszban lévő latin-amerikai szerkezeti-domborzati térképet a bányászat térképével! Páro-
sítsd az ásványkincsek, energiahordozók bányászatát a szerkezeti egységekkel!

1. hitelfelvétel
2. integrálódás
3. belső piac szélesítése
4. iparosítás
5. cserearányromlás
6. olajárrobbanás
7. eladósodás

 8. tőkekivonás
 9. belső kereslet visszazesése
10. beruházásélénkülés
11. működőtőke-beáramlás
12. hiperinfláció
13. exportösztönző politika
14. külső gazdasági környezet javulása

fedetlen ősföld

táblás vidék

gyűrthegység

self (kontinentális talapzat)

Gazdasági fejlődési korszakok
Helyezd el a táblázatban a latin-amerikai gazdasági fejlődés három szakaszára jellemzőket a sorszámuk beírásával!

1. szakasz ................................................ 2. szakasz ................................................ 3. szakasz ................................................

Miért ilyen a gazdaság?
Mutassátok be Latin-Amerika erősségeit és gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit az ábra szempontjainak meg-
felelően! Jegyzeteket a füzetben készíts! 

HelyzetvizsgálatBelső tényezők,
+ pozitív tényezők,

amelyek jól működnek
és befolyásolhatók.

Belső tényezők,
- negatív tényezők,

amelyek nem jól működnek
de befolyásolhatók a helyzet

javítása érdekében.

Külső tényezők,
+ olyan kedvező adottságok,

amelyek nem befolyásolhatók
de rájuk építve kihasználhatók

az erősségek.

Külső tényezők,
- olyan korlátok,

negatív tényezők,
amelyek nem befolyásolhatók
és csökkentik a siker esélyeit,

kockázatot jelenthetnek.

Célok

Erősségek

Lehetőségek

Gyengességek

Veszélyek

Prognózisok a külső feltételekről
(gazdasági, technológiai,

társadalmi, politikai, kulturális, stb.)
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Különböző szerepkörű országok
a) Fogalmazd meg, hogy mi az offshore?

 ..............................................................................................................................................................................................

b) A Karib-tenger térségében lévő számtalan szigetország (valamikori gyarmat) igazi fellegvára az offshore cégek-
nek, jelentős bevételi forrást biztosítva az államnak. Néhány példát tartalmaz a táblázat. 

Keresd meg a térképen a listában szereplő államokat!
Fogalmazd meg a példák alapján az adóparadicsom lényegét!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Antigua és Barbua – Bankok alapítása is lehetséges.

Amerikai Virgin-szigetek – Adómentes cég alapítása USA-zászló alatt.

Anguilla – 250 USD a cégalapítás díja, amennyiben a cég vagyona nem haladja meg az 50 000 USD-t. Nincs társasági 
adó, de 250 USD éves díjat be kell fizetni. 

Barbados - Nincs társasági adó; a cégalapítás díja 390 USD, 100 USD az éves díj, ha a cég vagyona és éves bevétele nem 
éri el az 50 000 USD-t.

Holland-Antillák – 2,4-6% a társasági adó.

Kajmán-szigetek – Nincs társasági adó; a cégalapítás díja 500 USD, 500 USD éves díj.

Montserrat – Nincs társasági adó.

Panama – Társaság (Corporation) bármilyen törvényes tevékenységre létrehozható. Alaptőke nem kötelező, nincs mini-
mum megállapítva.

St. Kitts (St. Christopher) és Nevis Államszövetség, illetve a Saint Vincent és a Grenadine-szigetek – A nemzetközi 
cégek, amennyiben jövedelmük nem a szigetekről származik, adómentességet élveznek.

c) A banánköztársaság ma menő divatmárka, komoly forgalmú üzletlánc. Holott a kifejezést eredetileg – meg-
lehetősen pejoratív értelemben – elsősorban azokra a latin-amerikai, illetve karibi országokra használták és 
használják, amelyek:

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Beszéljétek meg a két képben rejlő ellentmondásokat!
Tudnál-e más példát is mondani egy fogalom alapvető jelentésváltozására?

 ..............................................................................................................................................................................................
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Afrikai nehézségek
11. Miért van kétféle Afrika? 

Egy turista útitervet dolgoz ki Afrika megismerésére. Célja hogy minél több tájat érintve utazza be a konti-
nenst. A nagy távolságok miatt az utazás során egy kis sportrepülővel utazik. A feladatod az útvonal rögzítése a 
térképen, és a jellegzetes tájak bemutatása!

Milyen magyarázatot adnál erre a feltételezésre? Jelöld a magyarázatot a térképen!

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

3. útvonal: Dzsibuti-Dakar ..................................................................................................................................................

Félúton egy részben kiszáradt, de egykor hatalmas tó fölött járt, és próbált magyarázatot találni a jelenségre.

A tó neve: ........................................... A mostani állapotának oka: .....................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

A repülő turistát lenyűgözte Afrika éghajlatának sokszínűsége. Jelöld be a vonalra az első út során érintett földraj-
zi övezeteket és öveket a tájolás szerint!

É D

Írd a térképre az utazás során látott afrikai folyók és tavak nevének kezdőbetűjét!

1. útvonal: Tanger-Fokváros 

Tájak:  .....................................................................................................

.................................................................................................................

2. útvonal: Fokváros-Dzsibuti 

Tájak:  .....................................................................................................

.................................................................................................................

Ezen az útvonalon átrepülve keleti irányban láthatta Afrika leg-

magasabb pontját, amely .......................... m.

Repülés közben elgondolkodott, hogy több ezer év múlva itt akár 
hullámzó óceánt is láthat az erre utazó.

Gyarmatosított földrész
a) Afrika története egészen a 20. század utolsó harmadáig összefonódik a gyarmatosítás történetével. Keress „bi-

zonyítékokat” Afrika térképén a gyarmati múltra!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................
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b) Írd a táblázatba az afrikai területeket gyarmatosító országokat! 

Gyarmatosító ország Gyarmat

Magyarok Afrikában
Afrika felfedezésében, a fehér foltok eltüntetésében fontos szerepet játszottak a magyar felfedezők, utazók, tudó-
sok. Afrika mely részének felfedezésében vettek részt?

Utazó Úti cél és felfedezés

Benyovszky Móric

Magyar László

gróf Teleki Sámuel

Kittenberger Kálmán

Almásy László

Less Nándor

Elvándorló népesség

a) Melyek a bevándorlás okai?

 .......................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................

b) Keresd fel a honlapot, és kövesd az útjukat! (http://immigropoly.ittvagyunk.eu/)

 .......................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................

Az afrikai népesség egy része a politikai-gazdasági és egyéb 
problémák miatt elhagyja a kontinenst. Kalauzolj el két afrikai 
bevándorlót Európába! 
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Melyek Afrika felzárkózásának lehetőségei?
12. Gyakorlati óra

A problémák felszámolása
Egy Szaharától délre fekvő  ország vezetőjeként akciótervet kell kidolgoznod az agytrösztöddel a problémák fel-
számolására és megoldására. Csoportosítsd a feladatokat! Gondold végig, hogy mely nemzetközi gazdasági és 
humanitárius szervezetek segítségére számíthatsz!

Problémák Feladatok

A Dél-afrikai Köztársaság

Nemzeti parkokban

Készíts országbemutatót a Dél-afrikai Köztársaságról!

Hol alakították ki Afrika első nemzeti parkját? Készítsetek róla képes beszámolót! 
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Kimberley

Durban
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 Terület: 1 221 037 km
 Népesség: 54 millió fő (2014)
 Főváros: Pretoria
 Hivatalos nyelv: afrikáner (búr), angol,
  conga, cvána,
  déli szoto, északi szoto,
  ndebele, szvázi,
  venda, xhosza, zulu
 Pénznem: rand

 :PDG ótuj erőf ygE 12 700 USD (2014)
 HDI: 0,65 (közepes) (2013) 
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Takarékosabban, hatékonyabban
1. Feléljük a természeti erőforrásokat?

A természeti erőforrások
Egészítsd ki az ábrát!

Mit tehetünk? Mit teszünk?
Oly sok mindent tehetünk (tehetnénk) a globális környezeti krízis csökkentésének érdekében, hogy felsorolni is 
hosszú lenne. Egy ausztráliai szervezettől (Learning Fundamentals) származó plakát képekben mutatja be a leg-
fontosabb, leghatékonyabb teendőinket. (http://okovolgy.hu/mit-tehetunk/)

meg nem újuló erőforrások

természeti erőforrásaink

szénfélék

ércek

talaj

szélenergia

geotermikus energia
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a) Gondold át a gondolattérkép javaslatait! A családod és te mit tesztek meg a felsorolt javaslatok közül?
Karikázd be a rajzon!

b) Vannak még egyéb ötleteid, javaslataid a takarékosságra?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Szén-dioxid-kvóta
A tankönyvben olvashattál a kiotói egyezményben elfogadott kvótáról.
a) Mi a CO2-kvóta?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

b) Magyarország elad  kvótát. Mire használják fel az ebből származó bevételt?

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Te tudatos vásárló vagy?
Látogass el a http://www.gmoterkep.hu/ internetes oldalra!
a) Nézzétek meg Novák Péter filmjét a tudatos vásárló 12 pont-

járól! (https://youtu.be/cqg4Fo72VJU)
Vitassátok meg, hogy követitek-e az elhangzottakat!

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

b) Rejtélyes jelek az áruk csomagolásán vagy az árukon. Mit jelenthetnek?

Hogyan kapcsolódnak a te mindennapi életedhez?

 ........................................................................................

 ........................................................................................

 ........................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

 ........................................................................................ .............................................................................................

Takarékosabban, hatékonyabban
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Összefogás nélkül nem megy
2. Óvjuk meg a környezetünket! 

A környezet- és természetvédelem feladatai

1.  A bioszféra állapotának 
és működőképességének megőrzése

2. A környezetszennyezés megelőzése
3. Az élőhelyek megőrzése
4. A természeti károk megszüntetése
5. Tudatos tevékenység
6.  A tevékenységet az államok törvényekkel 

szabályozzák 
7. A hulladékgazdálkodás megszervezése

Döntsd el a felsorolt megállapításokról, hogy a természetvédelmi vagy a környezetvédelmi 
tevékenységekhez tartoznak-e! Írd a számokat a halmazokba! A mind a két területhez tar-
tozó megállapításokat írd a metszetbe! 

 8. Zaj- és rezgésvédelem
 9. A levegőtisztaság figyelőrendszerének kiépítése
10. Célja a biodiverzitás megőrzése
11. A fajok védelme a természetes környezetükben
12. Turistautak, természetvédelmi területek karbantartása
13. Nemzeti parkok működtetése
14. A földtani természetvédelmi értékek védelme
15. Hulladéklerakó helyek rekultivációja

Természetvédelem Környezetvédelem

Vedd észre és szüntesd meg a problémát!
a) „Cselekedj lokálisan, gondolkodj globálisan!”  

Hogyan tudnátok érvényesíteni ezt a szlogent a saját 
környezetetekben? Mit tehettek a környezet meg-
óvásáért? Készítsetek figyelemfelhívó plakátokat a 
céljaitok elérésének támogatásához!
(http://greenpeace.blog.hu/page/22)

b) Figyeld meg a környezetedet az iskolától hazafelé vezető úton, és írd össze, hogy milyen környezeti problémá-
kat fedeztél fel!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................
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Greenpeace
Készíts rövid összefoglalót a Greenpeace civil szervezet magyarországi tevékenységéről!
(http://www.greenpeace.org/hungary/hu) Írd le az összefoglaló kulcsszavait!

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... .

1.  .........................................................

2.  .........................................................

3.  .........................................................

4.  .........................................................

5.  .........................................................

6.  .........................................................

 7.  .......................................................

 8.  .......................................................

 9.  .......................................................

10.  .......................................................

11.  .......................................................

12.  .......................................................

13.  .......................................................

14.  .......................................................

15.  .......................................................

16.  .......................................................

Öko
Azonosítsd az ökovédjegyeket!

A fajok védelme
a) Mikor van a biodiverzitás napja? ......................................................
b) Nézz utána, hogy milyen nemzetközi egyezmények szabályozzák a biológiai sokféleség megőrzésének fenntartá-

sát!

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

c) Adj címet a karikatúrának és fogalmazd meg a mondanivalóját!

Cím:  ........................................................................................................

Mondanivaló:  .........................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

1.

9.

4.

12.

5.

13.
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14.

7.

15.

8.

16.

3.

11.

2.

10.

Összefogás nélkül nem megy
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