Vizsgakövetelemények
Írta: Földrajz Munkaközösség
2011. február 08. kedd, 10:12 - Módosítás: 2011. február 09. szerda, 18:26

Vizsgakövetelmények a 10. évfolyam részére

Kozmikus környezetünk:

Tudja megkülönböztetni a nap- és holdfogyatkozás kialakulásának okait. Sorolja fel a Föld- és a
Jupiter-típusú bolygókat, sorrendjüket, mutassa be közös és egyedi jellemzőiket. Ismertesse a
Hold mozgásának sajátosságát, értse a holdfázisok váltakozásának okát. Magyarázza a meteor
és meteorit közötti különbséget.Tengely körüli forgás: Magyarázza a nappalok és az éjszakák
váltakozását.

Nap körüli keringés: Ismerje a keringés pályájának jellemzőit, a keringés idejét. Ismerje a
tavaszi és az őszi napéjegyenlőség, a nyári és a téli napforduló fogalmát és időpontját.

A kőzetburok:

Földtörténet: Ismertesse a földtörténeti korbeosztás nagy egységeit. Tudja időbeli sorrendjüket
és hozzávetőleges időtartamukat, ismerje az egyes földtörténeti idők meghatározó eseményeit,
képződményeit.

A Föld szerkezete és fizikai jellemzői: Mutassa be a Föld gömbhéjas szerkezetét, tudjon a
témához kapcsolódó ábrát elemezni. Értelmezze az asztenoszféra áramlásainak és a
kőzetlemezek mozgásainak kapcsolatát. Mutassa be a geotermikus gradiens gazdasági
jelentőségét példák alapján.
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A kőzetburok szerkezete: Ismerje a kőzetlemez és a földkéreg fogalmát, jellemezze a
szerkezetét. Jellemezze a kontinentális, az óceáni kőzetlemezt és az asztenoszférát. Nevezze
meg és csoportosítsa felépítésük szerint a nagy kőzetlemezeket. Mutassa be a lemezmozgások
okait, típusait és azok következményeit.

Magmatizmus és vulkánosság: Értelmezze a vulkáni tevékenység és a kőzetlemez-mozgások
kapcsolatát. Mutassa be ábra segítségével a magmás ércképződés folyamatát. Csoportosítsa a
vulkánokat működésük, alakjuk és a kitörés helye szerint. Mondjon példát az utóműködésre és
annak gazdasági jelentőségére.

A földrengés: Magyarázza a földrengés kialakulásának okát, kapcsolatát a vulkánossággal és a
lemezszegélyekkel.

A hegységképződés: Mutassa be a hegységképződés típusait, kapcsolatát a kőzetlemezek
tulajdonságaival és mozgásaival. Tudjon ezekre példákat mondani. Ismertesse a gyűrődés és a
vetődés folyamatát, összefüggésüket a gyűrt- és röghegységek kialakulásával. Tudjon példákat
mondani típusaikra, formáikra. Legyen képes ábrákon, képeken megkülönböztetni a gyűrt- és a
röghegységeket formakincsük alapján.

A kőzetburok (litoszféra) építőkövei: Hasonlítsa össze az ásványok és a kőzetek jellemzőit.
Ismertesse a kőszenek és a szénhidrogének keletkezését. Tudja keletkezés szerint besorolni,
csoportosítani az alábbi ásványokat, kőzeteket: kősó, mészkő, dolomit, homok, homokkő, lösz,
kőszénfajták, kőolaj, agyag, bauxit, gránit, andezit, bazalt, riolit, vulkáni tufák, márvány, palás
kőzetek. Mondjon példát az előfordulásukra és a felhasználásukra.

Nagyszerkezeti egységek: Ősmasszívumok (ősföld): Ismertesse az ősmasszívumok szerkezeti
típusait (fedett, fedetlen), morfológiai típusait (hegyvidék, lépcsős vidék, letarolt síkság, táblás
vidék). Röghegységek: Ismertesse a Kaledóniai-, a Variszkuszi-hegységrendszer tagjait,
jellemezze a szerkezetüket. Gyűrthegységek: Sorolja fel az Eurázsiai- és a
Pacifikus-hegységrendszer tagjait. Hasonlítsa össze a két hegységrendszert.
Süllyedékterületek, síkságok: Csoportosítsa a síkságokat tengerszint feletti magasságuk és
keletkezésük szerint. Tudjon példát az egyes típusokra.

A földfelszín formálódása: Támassza alá példákkal a külső és a belső erők, valamint az ember
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szerepét a felszínformálódásban (lepusztulás, szállítás, felhalmozás).

A levegőburok:

A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete: Sorolja fel és csoportosítsa a légkört alkotó
anyagokat. Ismertesse a légkör szerkezeti felépítését, a szférák jellemzőit és a bennük lezajló
változások lényegét. Mutassa be példák alapján az emberi tevékenység légszennyező és az
ózonréteget károsító hatásait, következményeit, a szennyezés csökkentésének lehetőségeit.

A levegő felmelegedése: Magyarázza a levegő felmelegedését a földrajzi helyzet, a napsugarak
hajlásszöge alapján. Bizonyítsa példákkal a felmelegedést és a lehűlést módosító tényezők
szerepét. Értelmezze ábra segítségével az üvegházhatás kialakulását, jelentőségét. Tudja
kiszámítani a napi és az évi középhőmérsékletet, a napi hőingást, az évi közepes hőingást, az
abszolút hőingást. Ismerje az izoterma fogalmát.

A légnyomás és a szél: Ismerje a légnyomás és az izobár fogalmát. Magyarázza a légnyomás
változásának okát. Magyarázza a szél kialakulását, kapcsolatát a hőmérséklet és a légnyomás
változásával; a Föld forgásából származó eltérítő erő szerepét a légáramlás irányának
kialakulásában.

Ciklon és anticiklon: Ismertesse a mérsékelt övezeti ciklon és anticiklon jellemzőit, kialakulásuk
fő térségeit. Mutassa be hatásukat az időjárásra és az éghajlatra.

Időjárási frontok: Magyarázza a hidegfront és a melegfront kialakulásának feltételeit,
mozgásukat, felhőzetüket, csapadékzónáikat. Legyen képes légköri képződmények
felismerésére időjárási térképeken és műholdfelvételeken. Elemezzen időjárási térképeket.

Az általános légkörzés rendszere: Mutassa be a magas és alacsony légnyomású, a leszálló és
felszálló légáramlású övezetek kialakulásának okait. Ismertesse az állandó szélrendszerek
(passzátszelek, nyugatias szelek, sarki szelek) jellemzőit és kialakító tényezőiket.
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A monszun szélrendszer: Mutassa be a monszunszél évszakos irányváltozását és
következményeit a mérsékelt és a forró övezetben.

Víz a légkörben: Tudja használni a légköri folyamatok bemutatása során a következő
fogalmakat: tényleges és viszonylagos vízgőztartalom, telítettség, túltelítettség, harmatpont,
kicsapódás, halmazállapot-változás. Tudja bemutatni ábra segítségével a felhőképződés
folyamatát. Magyarázza a csapadékképződés és a különböző csapadékfajták kialakulásának
folyamatát.

Az időjárás és az éghajlat: Értse az idő, az időjárás, az éghajlat egymáshoz való viszonyát, az
időjárási és éghajlati elemek változásainak folyamatát, okait. Tudjon az éghajlati elemekkel
kapcsolatos tematikus térképeket és klímadiagramokat összehasonlítani, adatokból diagramot
szerkeszteni, szöveges forrásanyagot feldolgozni.

Vízburok:

Az óceánok és a tengerek: Mutassa be az óceánok és a tengerek közötti különbségeket.

A tengervíz fizikai és kémiai tulajdonságai: Ismertesse a tengervíz felmelegedésének és
lehűlésének, fagyáspontjának sajátosságait, a víz fajhőjének és hőtároló képességének
összefüggéseit. Mutassa be a sótartalom változásának összefüggését a párolgással, a
csapadékkal, a hozzáfolyással.

A tengervíz mozgása: Magyarázza az óceán- és a tengervíz mozgási, áramlási rendszerének
kialakulását és működését, lássa összefüggését az általános légkörzéssel. Tudjon megmutatni
térképen hideg és meleg tengeráramlásokat. Bizonyítsa tematikus térképek és éghajlati
diagramok segítségével a tengeráramlások éghajlat-módosító hatását és mondjon példát
azokra. Mutassa be a tengervíz mozgásai és a partformák közötti összefüggést.

A tavak: Ismertesse a tómedencék keletkezési típusait. Tudjon példákat mutatni a térképen az
egyes típusokra. Ismertesse a tavak pusztulásának okait és szakaszait.
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A folyóvizek: Alkalmazza az alábbi fogalmakat: vízgyűjtő terület, vízválasztó, fő- és mellékfolyó,
lefolyásos és lefolyástalan terület, vízállás, vízhozam, vízjárás. Mutassa be a folyó vízjárásának
jellemzőit, összefüggéseit a földrajzi fekvéssel, a domborzattal és az éghajlattal. Ismertesse a
folyó munkavégző képességét meghatározó tényezőket. Mutassa be ábrák, képek alapján a
folyóvíz építő és romboló munkáját.

A felszín alatti vizek: Ismertesse a felszín alatti vizek kialakulását, vizük mozgását. Ismerje fel
és jellemezze a felszíni és felszín alatti karsztformákat (víznyelő, dolina, polje, cseppkő,
barlang, barlangi patak, karsztforrás).

A jég munkája: Ismertesse a gleccserek és a belföldi jégtakaró pusztító és építő munkáját.
Ismerje fel ábrán, képen a jég által formált képződményeket (pl.: jég csiszolta felszín, tóhátság,
gleccservölgy, morénasánc, morénasíkság).

A talaj: Jellemezze a leggyakrabban előforduló talajtípusokat, (pl. mezőségi talaj, barna erdei
talaj, podzol, trópusi vörösföld, szikes), tudjon példát mondani földrajzi elhelyezkedésükre.
Mondjon példákat a talaj pusztulását előidéző emberi tevékenységekre. Soroljon fel a talaj
védelmét szolgáló megoldásokat, művelési módokat.

Földrajzi övezetesség:

Szoláris éghajlati övezetek: Magyarázza egyszerű rajz készítésével a napsugarak hajlásszöge
és a felmelegedés mértékének földrajzi szélességtől függő változását. Tudja bejelölni
térképvázlatba a szoláris éghajlati övezeteket, tudja megfogalmazni helyüket a földrajzi
fokhálózatban
.

Valódi éghajlati övezetek: Mutassa be, hogyan módosítják az óceánok, a tengeráramlások, a
szélrendszerek, a földfelszín és a domborzat az éghajlatot. Jellemezze az egyes övezetek,
övek, területek/vidék éghajlati, vízrajzi és felszínformálódási sajátosságait, talaját és élővilágát.
Sorolja fel az egyes övek, területek/vidék legfontosabb gazdasági növényeit, tenyésztett állatait,
a gazdálkodás területi típusait. Tudjon klímadiagramokat értelmezni és összehasonlítani.
Ismertesse a különböző övezetek, övek főbb környezeti problémáit.
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A függőleges földrajzi övezetesség: Mutassa be az összefüggést a tengerszint feletti magasság
és a környezeti tényezők változás között.

A népesség földrajzi jellemzői:

A népesség számbeli alakulása, összetétele: Mutassa be a népességnövekedés tényezőit,
következményeit. Jellemezze a népesedési szakaszokat. Magyarázza példák alapján a
természetes szaporodást befolyásoló tényezőket. Tudja leolvasni és értelmezni a korfa adatait.

A népesség területi eloszlása: Nevezze meg és mutassa meg térképen a Föld legnagyobb
népességkoncentrációit. Magyarázza meg a népesség egyenlőtlen elrendeződésének okait és
következményeit.

A települések földrajzi jellemzői:

Csoportosítsa a településeket szerepkörük szerint. Mutassa be példák alapján a város
kialakulásának folyamatát. Magyarázza a városodás és a városiasodás folyamata közötti
különbségeket. Ismerje fel képeken, ábrákon és leírásokban a városok övezeteit, eltéréseit a
különböző földrészeken. Csoportosítsa a falvakat alaprajzuk és funkciójuk szerint. Ismertesse a
tanya változó szerepét és típusait. Mutassa be az agglomeráció, a bolygóváros és az alvóváros
kialakulásának folyamatát, mutasson példát ezekre a térképen. Mutassa be példákkal a
nagyvárosi élettel járó környezeti és társadalmi gondokat, nevezzen meg megoldási
lehetőségeket.

A világgazdaság:

Az ENSZ felépítése és működése. Nemzetállamok. A piacgazdaság jellemzői. A szolgáltatás: A
harmadik és a negyedik gazdasági szektor jelentőségének növekedése. Értékelje a közlekedés
társadalmi-gazdasági szerepét. Értékelje az egyes szállítási módok előnyeit és hátrányait. Az
idegenforgalom. Mutassa be diagramok, adatok segítségével a harmadik és a negyedik szektor
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szerepének időbeli átalakulását. Illusztrálja példákkal a szolgáltatás jelentőségének és belső
arányainak változását. A pénz világának alapfogalmai. A pénzügyi szolgáltatások (bankok és
tőzsdék). Tudja felsorolni a költségvetés fő összetevőit. Sorolja fel az infláció kialakulásának,
növekedésének okait és következményeit.

A világgazdaság működése és folyamatai: Nevezze meg a gazdasági fejlettség fő mutatóit.
Értelmezze és alkalmazza a gazdasági fejlettség mutatóit, az összehasonlítás módszereit.
Tudjon példákat különböző fejlettségű országokra. Ismerje föl leírásokban és hírekben a
globalizáció folyamatát, jelenségeit. Ismertesse a multinacionális (transznacionális) vállalatok
működésének elvét példák alapján. Az adósságválság.

Térképes feladatok:

Az írásbeli vizsga negyedét topográfiai, vaktérképes feladatok alkotják, ezért szükséges az
alábbi földrajzi területek vaktérképen történő elhelyezésének begyakorlása.

Európa

Tájak: Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Azori-szigetek, Balkán-félsziget,
Balkán-hegység, Balti-ősföld, Brit-szigetek, Ciprus, Dalmácia, Dinári-hegység, Etna,
Finn-tóvidék, Francia-középhegység, Holland-mélyföld, Izland, Kárpátok, Kelet-európai-síkság,
Kréta, Londoni-medence, Mont Blanc, Párizsi-medence, Pennine, Pireneusi (Ibériai)-félsziget,
Pireneusok, Skandináv-félsziget, Skandináv-hegység, Szicília, Urál, Vezúv, Bécsi-medence,
Csallóköz, Cseh-medence, Déli-Kárpátok, Duna-delta, Erdélyi-középhegység, Erdélyi-medence,
Északkeleti-Kárpátok, Északnyugati-Kárpátok, Germán-alföld, Hargita, Kárpát-medence,
Keleti-Alpok, Keleti-Kárpátok, Lengyel-alföld, Lengyel-középhegység, Lengyel-tóhátság,
Magas-Tátra, Morva-medence, Német-középhegység, Nyugati-Alpok, Román-alföld,
Székelyföld, Szent Gotthárd-hágó, Szilézia, Szudéták, Vereckei-hágó;
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Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-tenger, Dnyeper, Don, Duna, Ebro, Elba, Északi-tenger,
Fekete-tenger, Földközi-tenger, IJssel-tó, La Manche, Ladoga-tó, Pó, Rajna, Rhône, Szajna,
Temze, Urál folyó, Volga, Watt-tenger, Boden-tó, Duna–Majna–Rajna vízi út, Genfi-tó,
Gyilkos-tó, Odera, Olt, Szent Anna-tó, Vág, Visztula; Grossglockner;

Országok: Albánia, Anglia, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Dánia, Egyesült Királyság,
Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország,
Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Nagy-Britannia, Norvégia, Olaszország,
Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szerbia és Montenegró, Ukrajna,
Vatikán; Ausztria, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németország,
Románia, Svájc, Szlovákia, Szlovénia;

Történelmi tájnevek: Burgenland (Őrvidék), Délvidék, Erdély, Felvidék; Kárpátalja; Vajdaság;

Városok: Amszterdam, Antwerpen, Athén, Barcelona, Belgrád, Beregszász, Bilbao,
Birmingham, Brüsszel, Chişinắu, Csernobil, Dnyepropetrovszk, Donyeck, Dublin, Dubrovnik,
Europoort, Fiume (Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, Göteborg, Hága, Helsinki, Kijev,
Koppenhága, Lisszabon, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Marseille, Milánó,
Minszk, Moszkva, Munkács, Murmanszk, Nápoly, Nyizsnyij Novgorod, Odessza, Oslo, Párizs,
Podgorica, Reykjavík, Róma, Rotterdam, Sevilla, Skopje, Split, Stockholm, Strasbourg,
Szabadka, Szarajevó, Szentpétervár, Szófia, Theszaloníki, Tirana, Torino, Újvidék, Ungvár,
Várna, Velence, Volgográd, Zágráb, Arad, Beregszász, Bécs, Berlin, Bern, Bonn, Brassó,
Bréma, Brno, Bukarest, Constanţa, Dortmund, Drezda, Duisburg, Eszék, Frankfurt, Galaţi,
Gdańsk, Genf, Graz, Halle, Hamburg, Hannover, Kassa, Karlovy Vary, Katowice, Kolozsvár,
Köln, Krakkó, Linz, Lipcse, Ljubljana, Lódz, Marosvásárhely, München, Mannheim, Nagyvárad,
Ostrava, Ploieşti, Plzeň, Pozsony, Prága, Riga, Révkomárom, Rostock, Salzburg, Stuttgart,
Szczecin, Székelyudvarhely, Tallinn, Temesvár, Trieszt, Varsó, Vilnius, Zürich

Magyarország

Nagytájak: Alföld, Dunántúli-domb- és hegyvidék (Dunántúli-dombság),
Dunántúli-középhegység (Dunántúli-középhegyvidék), Északi-középhegység, Kisalföld,
Nyugat-magyarországi-peremvidék (Nyugati-peremvidék);
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Egyéb tájak: Aggteleki-karszt, Alpokalja, Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék,
Baradla-barlang, Baranyai-dombság, Bodrogköz, Borsodi-medence, Börzsöny, Budai-hegység,
Bükk, Bükk-fennsík, Csepel-sziget, Cserehát, Cserhát, Dráva menti síkság (Dráva-mellék),
Duna–Tisza köze, Dunakanyar, Dunántúl, Dunazug-hegység, Gerecse, Győri-medence,
Hajdúság, Hegyalja, Hortobágy, Írott-kő, Jászság, Kékes, Kiskunság, Körös-Maros köze,
Kőszegi-hegység, Marcal-medence, Mátra, Mecsek, Mezőföld, Mohácsi-sziget, Móri-árok,
Nagykunság, Nógrádi-medence, Nyírség, Őrség, Pesti-síkság, Pilis, Somogyi-dombság,
Soproni-hegység, Szigetköz, Szekszárdi-dombság, Szentendrei-sziget, Tapolcai-medence,
Tihanyi-félsziget, Tiszántúl, Tokaj-Eperjesi-hegység, Tolnai-dombság, Velencei-hegység,
Vértes, Villányi-hegység, Visegrádi-hegység, Zalai-dombság, Zempléni-hegység;

Vízrajz: Balaton, Bodrog, Dráva, Duna, Fertő, Hernád, Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Körös,
Maros, Mura, Rába, Sajó, Sió, Szamos, Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza, Tisza-tó,
Velencei-tó, Zagyva, Zala;

Városok: Ajka, Algyő, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, Budapest, Bük,
Cegléd, Debrecen, Dorog, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr, Gyula,
Hajdúszoboszló, Harkány, Hatvan, Hegyeshalom, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő,
Jászberény, Kalocsa, Kaposvár, Kazincbarcika (Berente), Kecskemét, Keszthely, Komárom,
Kőszeg, Komló, Lábatlan, Makó, Miskolc, Mohács, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa,
Nyíregyháza, Orosháza, Ózd, Paks, Pannonhalma, Pápa, Pécs, Salgótarján, Sárospatak,
Siófok, Sopron, Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentendre,
Szentgotthárd, Szolnok, Szombathely, Tata, Tatabánya, Tihany, Tiszaújváros, Vác, Várpalota,
Veszprém, Visegrád, Visonta, Záhony, Zalaegerszeg, Zalakaros;

Nemzeti parkok, világörökségek: Aggteleki Nemzeti Park, Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Bükki
Nemzeti Park, Duna–Dráva Nemzeti Park, Duna–Ipoly Nemzeti Park, Fertő–Hanság Nemzeti
Park, Hortobágyi Nemzeti Park, Kiskunsági Nemzeti Park, Körös–Maros Nemzeti Park, Őrségi
Nemzeti Park; Aggteleki- és Szlovák-karsztvidék, Budapest Andrássy út a Millenniumi
földalattival, Budapest Várnegyed és a pesti Dunapart, Fertő tó, Hollókő, Hortobágy,
Pannonhalmi apátság, Pécsi ókeresztény sírkamrák, Tokaj-Hegyalja borvidéke;

Megyék: Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Csongrád, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Pest megye,
Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye,
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Zala megye;

Régiók: Dél-Alföld régió, Dél-Dunántúl régió, Észak-Alföld régió, Észak-Magyarország régió,
Közép-Dunántúl régió, Közép-Magyarország régió, Nyugat-Dunántúl régió; Budapesti
agglomeráció.

Letölthető vizsgakövetelmények PDF-ben

Térképek:

Magyarország megyéi

Magyarország tájai

Európa domborzata

Európa országai
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