Földrajz érettségi témakörök 2017.
Természetföldrajz










Térképi ismeretek (1):
1. Mérések, gyakorlati feladatok a térképen
Kozmikus környezetünk (1):
2. A Föld helye a Naprendszerben
A geoszférák földrajza (9):
o A Föld, mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai (4):
3. Föld gömbhéjas szerkezete és jellemzői
4. A vulkanizmus és a földrengések lemeztektonikai értelmezése
5. A hegységképződés lemeztektonikai értelmezése
6. Az ásványok és a kőzetek
o A vízburok földrajza (2):
7. A tengervíz mozgásai
8. A tavak
o A légkör földrajza (3):
9. A légkör anyaga és szerkezete
10. A nagy földi légkörzés
11. Ciklonok és anticiklonok
Földrajzi övezetesség (3):
12. A valódi mérsékelt öv jellemzése
13. A meleg mérsékelt öv jellemzése
14. A trópusi övezet jellemzői
A kontinensek természetföldrajza (2):
15. A kontinensek nagyszerkezeti képe
16. A külső erők felszínformáló tevékenysége
Magyarország és tájainak természetföldrajza (4):
17. Magyarország ásványkincsei
18. Magyarország vízrajza
19. Magyarország földrajzi adottságai
20. Magyarország nagytájai – az Északi-középhegység

Társadalom- és gazdaságföldrajz (20)




Társadalmi folyamatok a 21. század elején (2):
1. A Föld népesedési szakasza; a népesség mennyiségi változásai ; A Föld
népességének térbeli elhelyezkedése
2. A város térbeli növekedésének szabályszerűségei
A világgazdaság jellemző folyamatai (3):
3. A mai világgazdaság folyamatai – a globalizáció
4. Az energiatermelés térbeli és időbeli változásai
5. A Föld mezőgazdasága









Magyarország földrajza. Helyünk a Kárpát-medencében és Európában (5):
6. Magyarország közlekedése
7. Magyarország gazdasági válságövezetei: az észak-magyarországi Régió
8. Magyarország mezőgazdasága és természeti adottságainak kapcsolata
9. Magyarország népesedési folyamatai
10. Magyarország idegenforgalma
A társadalmi-gazdasági fejlődés különbségei Európában (4):
11. Nyugat-Európai országok gazdaságának bemutatása
12. Mediterráneum – gondok és lehetőségek: a napfényövezet földrajza.
13. Sikeres gazdaságok Európa legmagasabb hegyvidékén: Ausztria és
Svájc földrajza.
14. Az Európai Unió története és intézményei
Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői (3):
15. Japán gazdaságának bemutatása
16. Kína gazdasági szerepe
17. Az USA gazdasága
Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei (3):
18. Globális problémák – túlnépesedés és a Föld eltartó képessége
19. Globális problémák – légszennyezés
20. Globális problémák – az élelmezési válság

