
Földrajz 

7. évfolyam 

 

A földrajz vizsga egy 45 perces írásbeli topográfiai ismeretek és egy szóbeli vizsgarészből áll.  

A feladatok között tartalmilag kettő feladattípusnak feltétlenül szerepelnie kell: 

o alapvető térkép-topográfiai ismereteket ellenőrző, 

o alapfogalmakra, definíciókra vonatkozófeladatok. 

A szóbeli vizsgán tételt kell húznia a vizsgázónak, ahol komplexen kell kifejtenie a tétel 

tartalmát.   

Értékelés: Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 

 

1. félév:  

1. Földrajz a mindennapokban: gazdasági és térképi alapismeretek, a pénz fogalma 

2. Övezetek, éghajlatok: trópusi övezet, mérsékelt övezet és hideg övezet éghajlatai 

3. A közetbolygó titkai: kőzetek, lemeztektonika, hegységképződés, külső erők, földtörténet 

 

Topográfiai ismeretek: 

Kontinensek megnevezése, övezetek, hegyek- síkságok 

 

2. félév:  

1. Afrika és Ausztrália földrajza: népesség, természeti értékek, gazdaság 

2. A sarkvidékek földrajza 

3. Amerika földrajza: népesség, természeti értékek, gazdaság, országok 

4. Ázsia földrajza: népesség, természeti értékek, gazdaság, országok 

 

 

Topográfiai ismeretek:  

Afrika tájai , folyói, Afrika országai, Ausztrália tájai, Amerika tájai, folyói 

Amerika országai, Amerika nagyvárosai, Ázsia tájai, folyói, Ázsia országai , Ázsia  nagyvárosai  

 

 

 

 

 



Földrajz 

8. évfolyam 

 

A földrajz vizsga egy 45 perces írásbeli topográfiai ismeretek és egy szóbeli vizsgarészből áll. 

Az írásbeli vizsga a tananyag a félév vagy tanév fejezeteinek legalább 75 %-át érinti (általában 

fejezetenként két feladat félévi, egy feladat év végi számonkérés esetén). 

A feladatok között tartalmilag kettő feladattípusnak feltétlenül szerepelnie kell: 

o alapvető térkép-topográfiai ismereteket ellenőrző, 

o alapfogalmakra, definíciókra vonatkozófeladatok. 

A szóbeli vizsgán tételt kell húznia a vizsgázónak, ahol komplexen kell kifejtenie a tétel 

tartalmát.   

Értékelés: Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 

 

1. félév:  

1. Európa természetföldrajza: tájak, éghajlat .  

2. Európa társadalomföldrajza: Európai Unió, Európa népessége, Európa gazdasági jellemzői 

3. Magyarország tájai: 7 nagytáj jellemzése 

4. Magyarország gazdasági jellemzői: ipar, mezőgazdaság, infrastruktúra, idegenforgalom, 

közlekedés 

5. Magyarország értékei: természeti értékek és hungarikumok, Budapest értékei 

 

Topográfiai ismeretek: 

Európa hegyei, Európa folyói, Európa síkságai 

Európa országai és fővárosai 

Magyarország tájai 

Magyarország régiói, megyéi és megyeszékhelyei, Budapest  

 

2. félév:  

1. Alpesi országok: Svájc, Ausztria, Szlovénia : természetföldrajz és társadalomföldrajz 

2. Közép-Európa földrajza: tájak , országok és fővárosok, Csehország, Szlovákia és 

Lengyelország 

3. Németország földrajza : tájak és gazdaság 

4. Észak-Európa országai, Skandinávia földrajza 

5. Dél-Európa országai: a mediterrán országok és a Balkán bemutatása 

6. Nyugat-Európa országai és fővárosai, természeti értékek 

7. Kelet- Európa és Oroszország  

 

Topográfiai ismeretek:  

Országok és fővárosaik , hegyek,  síkságok, folyók  

Európa régiói  

 


