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1.

A Naprendszer kialakulása, helye az Univerzumban, felépítése, a Föld fő mozgásai és
ezek földrajzi következményei
Egyedi szerepkört betöltő ország csoportok és országok, világgazdasági jelentőségük

2.

A földrajzi övezetesség rendszere. Konkrét példák a szoros kölcsönhatásra az
övezetesség egyes tényezői között.
A pénz funkciói, az infláció formái. Bankok, tőzsde, nemzetközi tőkeáramlások

3.

Földtörténet korbeosztása, a középidő fő eseményei és képződményei
Csoportosítsa az országokat gazdasági fejlettségük szerint! Térjen ki a különböző
fejlettségi mutatókra!

4.

Európa nagyszerkezeti egységei, tájainak felszínformái, példákkal,
felszínformálódások folyamata.
Magyarország demográfiai helyzete, településrendszere

5.

Magyarország területén lezajlott főbb földtörténeti események, példák az egyes idők,
időszakok jellemző képződményeire és előfordulására! Térkép!
Túlnépesedési és élelmezési válság, mint globális probléma

6.

Kőzetlemez mozgások, vulkáni tevékenység
Magyarország térszerkezeti felosztása – a dunántúli makrokörzet

7.

A tómedencék keletkezésének módozati, kapcsolat az eutrofizáció és a tavak
élettartama között
Az Alföld résztájai hazánk mezőgazdaságában és élelmiszeriparában, az Alföld
természeti és kulturális értékei

8.

Kondenzációval és csapadékképződéssel járó légköri folyamatok, a frontok szerepe
A területi fejlettség különbségei az Európai Unió országaiban

9.

A valódi mérsékelt öv természetföldrajzi jellemzői
Japán sajátos szerepe a kelet-ázsiai térségben és a világgazdaságban

10.

A Föld zonális talajtípusai, a talajerózió és csökkentésének lehetséges módjai
A népesség területi eloszlása a Földön

11.

A mérsékelt övezeti és trópusi monszun kialakulásának folyamata, társadalmigazdasági következményei
Az EU kialakulása, kialakulásának okai, fejlődése, jelene

12.

Kőzet és ásvány fogalma, a földkérget felépítő kőzetek legfontosabb csoportjai,
gazdasági jelentőségük
Magyarország közlekedési hálózata

13.

A kontinensek nyugati és kelet oldalán elhelyezkedő szubtrópusi területek, a
természetföldrajzi tényezők, hatásuk a gazdasági életre
Magyarország környezeti állapota, a természeti erőforrások hasznosítása és a
környezet állapota közötti összefüggés

14.

A tengervíz mozgásformái, azok okai, és természeti, társadalmi-gazdasági
következményei
A városok kialakulásának folyamata, a városok övezeti, jellegzetes várostípusok

15.

Az Északi-középhegység kialakulása, résztájainak természetföldrajzi jellemzői és
természeti erőforrásai
Kína gazdasági-társadalmi jellemzői, helye a világgazdaságban

16.

Az atlasz tematikus térképeinek segítségével az amerikai kontinens természeti
adottságai, erőforrásai
A világgazdaság centrum és periféria területei, kialakulásuk okai és jellegzetességeik,
valamint ezek társadalmi – gazdasági következményei

17.

Magyarország felszín alatti vizeinek fő típusai, jellemzői, előfordulásuk, gazdasági
hasznosításuk és azok környezeti vonatkozásai
Az ipari szerkezetváltás, az egyes iparágak és iparvidékek telepítő tényezőinek
átalakulása

18.

Az Alföld résztájai és azok természetföldrajzi jellemzői
A világkereskedelem jellemzői, fő irányai, ország csoportjai és árucikkei példákon
keresztül

19.

A Föld belső szerkezete, fizikai jellemzői, az asztenoszféra és a litoszféra között
fennálló kapcsolat
A mezőgazdasági művelés lehetőségei, fő módjai és terményei a forró övezetben

20.

A légkör kialakulása, anyagi összetétele és szerkezete. Szférák és bennük zajló
folyamatok.
A transznacionális vállaltok szerepe a világgazdaságban

