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Témakörök 

 

Témák 

Helye az érettségi 

követelmények 

között - témakör 

Társadalmi 

folyamatok a 21. 

század elején 

 korfa, népesedési ciklus, migráció, települések 

fogalma és típusai 

 emelt szint: elöregedő és a fiatalodó társadalmak 

korösszetételéből adódó társadalmi-gazdasági 

következmények, foglalkozási átrétegződés okai és 

módjai, népességvándorlások típusai, azok történelmi 

eseményei, népesség mai eloszlása 

 emelt szint: városokba áramlás eltérő okai 

földrészenként, falvak átalakulási folyamatai, tanya és 

farm összehasonlítása 

középszint: 5. 

népesség földrajzi 

jellemzői 5.1 
Településtípusok, 

urbanizáció 5.2 

A 

világgazdaság 

jellemző 

folyamatai 

 a gazdasági ágazatok fő telepítő tényezői és azok 

jelentőségének változásai 

 a gazdasági szektorok jellemzői 

 a tercier és az információs szektor előretörése 

 A világgazdaság jellemző folyamatai: 

 a globalizáció, az integrálódás folyamata, a 

regionális kapcsolatok felértékelődése, a nemzeti 

gazdaságok önállósulási törekvései 

 a világgazdasági szerepkörök történeti és területi 

változása 

 a nemzetközi együttműködés lehetőségei, a 

nemzetközi szervezetek szerepe a világ társadalmi- 
gazdasági életének alakításában 

középszint: 6.  

 

 a piacgazdaság jellemzői 

 emelt szint: piacgazdaság és a tervgazdaság 

összehasonlítása 

 területi együttműködés lehetőségei a gazdasági 

ágazatok között 

 a multinacionális vállalatok szerepe 

 a nemzetközi tőkeáramlás, 

 emelt szint: működőtőke mozgása 

 az adósságválság 

 

növénytermesztés, állattenyésztés, élelmiszer-gazdaság  

energiagazdaság, ipar 
emelt szint: megújuló energiaforrások, ipar 20. századi 

területi átrendeződései, szerkezetváltás folyamata 

 

infrastruktúra, közlekedés, szolgáltatások, működőtőke 

emelt szint: adósságválság okai 

 

Centrum – periféria viszonyrendszer  



  „olajországok”, 

 turistparadicsomok, 

 tranzitországok 

 

Magyarország – 

helyünk a Kárpát-
medencében és 

Európában 

Magyarország elhelyezkedése, társadalomföldrajzi 

sajátosságai 

középszint: 7. 

Magyarország: 
éghajlat, vízrajz, élővilág és talaj 

 

 népesség- és településföldrajzi jellemzők, 
nemzetgazdaságunk jellemzői és egyes ágai 

 emelt szint: turizmus, élelmiszer-gazdaság szerepe, 

 

Hazánk nagytájai, tervezési- statisztikai régiói   

Magyarország környezeti állapota   

Az Európán 

kívüli 

kontinensek, 

tájak, országok 

társadalmi-

gazdasági 

jellemzői 

A kontinensek általános természet- és 

társadalomföldrajzi képe: 

Országai: Kína, Japán, India 

Délkelet-Ázsia iparosodott és iparosodó 

országai 
Nyugat-Ázsia, arab világ 

középszint:  
9.2.Ázsia  

Mutassa be a gyarmatosítás következményeit, a 

társadalmi-gazdasági elmaradottság okait, a népesedési 

problémákat, a megoldási lehetőségek ellentmondásait. 

9.5. Afrika általános 

földrajzi képe 

Országai: Amerikai Egyesült Államok: emelt szint: 

Ismertesse a népesség összetételének változásait, a 

bevándorlás szerepét a társadalmi-gazdasági 
fejlődésben. 

9.6. Amerika 

általános földrajzi 

képe 

Globális 

kihívások – a 

fenntarthatóság 

kérdőjelei 

A geoszférák környezeti problémáinak 

kapcsolatai 

A népesség, a termelés és a fogyasztás 

növekedésének földrajzi következményei: A Föld 

eltartóképessége, Urbanizációs problémák 

A környezeti válság kialakulása és az ellene 

folytatott küzdelem: A környezeti és a gazdasági 

problémák globalizálódása, Nemzetközi összefogás a 

környezetvédelemben 

középszint: 10. 

Európa 

földrajza. A 

társadalmi-

gazdasági 

fejlődés 

regionális 

különbségei 

Európában 

Európa általános természetföldrajzi képe 
Európa általános társadalomföldrajzi képe 

Az Európai Unió földrajzi vonatkozásai 

Észak-Európa 

Nyugat-Európa: Egyesült Királyság, Franciaország 

Dél-Európa: Olaszország, Spanyolország, 

Közép-Európa tájainak és országainak természet- és 

társadalomföldrajzi képe 

Országai: Németország, Ausztria 

Kelet-Európa természet- és társadalomföldrajzi 

vonásai: Oroszország 

középszint: 8. 

 


