
OSZTÁLYOZÓ VIZSGA   

Földrajz 

9. évfolyam félévi vizsga 

A vizsga felépítése: 

1.) Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 

feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 

2.) Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 

A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír, amelyhez használja a földrajzi 

atlaszt. 

A vizsgán a felelethez és a feladatlaphoz is felhasználható segédeszköz a földrajzi atlasz, amit 

az iskola biztosít a vizsgázó számára. A felelet max. időtartama: 15 perc 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: Földrajz 9. (NAT, 2020) Kiadói kód: OH-FOL09TB 

1. A Naprendszer  

2. A Föld és a Hold  

3. Tájékozódás az időben  

4. A Föld belső szerkezete  

5. A lemeztektonika alapjai  

6. A hegységképződés 

7. A vulkáni tevékenység  

8. A földrengések  

9. Ásványok, kőzetek, ásványkincsek 

10. A légkör szerkezete és felmelegedése  

11. A hőmérséklet, a légnyomás és a szél 

12. A csapadékképződés  

13. Ciklonok – anticiklonok  

14. Az általános légkörzés és a monszunszélrendszer   

15. A tengervíz és mozgásai  

16. Folyóvizek és tavak  

17. A felszín alatti vizek és a karsztosodás 

 

A szóbeli vizsga követelményei: 

1. A Naprendszer  

2. A Föld és a Hold  

3. A Föld belső szerkezete  

4. A lemeztektonika alapjai  

5. A vulkáni tevékenység  

6. A földrengések 



7. A légkör szerkezete és felmelegedése  

8. A csapadékképződés  

9. Ciklonok – anticiklonok  

10. Az általános légkörzés és a monszunszélrendszer   

11. A tengervíz és mozgásai  

12. Folyóvizek és tavak  

13. A felszín alatti vizek és a karsztosodás 

 

A vizsga teljesítése 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a min. 

41 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, a félév 

követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 41% elérése. A vizsgáztató tanár az 

érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 

A továbbhaladás feltétele: 

- a tanuló ismeri, érti a Világegyetem tér- és időbeli léptékeit, elhelyezi a Földet a 

Világegyetemben és a Naprendszerben; 

- ismeri a Föld, a Hold és a bolygók jellemzőit, mozgásait, valamint ezek következményeit, 

összefüggéseit; 

- értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, azok földi hatásait; 

- egyszerű csillagászati és időszámítással kapcsolatos feladatokat, számításokat végez; 

- összefüggéseiben mutatja be a lemeztektonika és az azt kísérő jelenségek (földrengések, 

vulkanizmus, hegységképződés) kapcsolatát, térbeliségét, illetve magyarázza a kőzetlemez-

mozgások lokális és az adott helyen túlmutató globális hatásait; 

- felismeri az alapvető ásványokat és kőzeteket, tud példákat említeni azok gazdasági és 

mindennapi életben való hasznosítására. 

- összefüggéseiben mutatja be a légköri folyamatokat és jelenségeket, illetve összekapcsolja 

ezeket az időjárás alakulásával; 

- ismeri a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusait, azok jellemzőit, a mennyiségi és 

minőségi viszonyaikat befolyásoló tényezőket, a víztípusok közötti összefüggéseket; 

- igazolja a felszíni és felszín alatti vizek egyre fontosabbá váló erőforrásszerepét és 

gazdasági vonatkozásait, bizonyítja a víz társadalmi folyamatokat befolyásoló természetét, 

védelmének szükségességét. 

 

 

 

 



OSZTÁLYOZÓ VIZSGA   

Földrajz 

9. évfolyam évvégi vizsga 

A vizsga felépítése: 

1.) Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 

feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 

2.) Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 

A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír, amelyhez használja a földrajzi 

atlaszt. 

A vizsgán a felelethez és a feladatlaphoz is felhasználható segédeszköz a földrajzi atlasz, amit 

az iskola biztosít a vizsgázó számára. A felelet max. időtartama: 15 perc 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: Földrajz 9. (NAT, 2020) Kiadói kód: OH-FOL09TB 

1. A Naprendszer  

2. A Föld és a Hold  

3. A Föld belső szerkezete  

4. A lemeztektonika alapjai  

5. A vulkáni tevékenység  

6. A földrengések 

7. A légkör szerkezete és felmelegedése  

8. A csapadékképződés  

9. Ciklonok – anticiklonok  

10. Az általános légkörzés és a monszunszélrendszer   

11. A tengervíz és mozgásai  

12. Folyóvizek és tavak  

13. A felszín alatti vizek és a karsztosodás 

14. A tengervíz és a folyóvíz felszínformálása   

15. A szél és a jég felszínformálása  

16. A forró övezet  

17. A mérsékelt övezet  

18. A hideg övezet és a függőleges övezetesség 

19. Földünk népessége és összetétele 

20. Átalakuló falvak  

21. A városfejlődés folyamata  

22. A piacgazdaság működése  

23. A gazdasági és foglalkozási szerkezet  

24. A globalizáció és a transznacionális vállalatok  

 



A szóbeli vizsga követelményei: 

1. A Naprendszer  

2. A Föld és a Hold  

3. Tájékozódás az időben  

4. A Föld belső szerkezete  

5. A lemeztektonika alapjai  

6. A hegységképződés 

7. A vulkáni tevékenység  

8. A földrengések  

9. Ásványok, kőzetek, ásványkincsek 

10. A légkör szerkezete és felmelegedése  

11. A hőmérséklet, a légnyomás és a szél 

12. A csapadékképződés  

13. Ciklonok – anticiklonok  

14. Az általános légkörzés és a monszunszélrendszer   

15. A tengervíz és mozgásai  

16. Folyóvizek és tavak  

17. A felszín alatti vizek és a karsztosodás 

18. A tengervíz és a folyóvíz felszínformálása   

19. A szél és a jég felszínformálása  

20. A talaj  

21. A forró övezet  

22. A mérsékelt övezet  

23. A hideg övezet és a függőleges övezetesség 

24. Földünk népessége  

25. A népesség összetétele  

26. Átalakuló falvak  

27. A városfejlődés folyamata  

28. A piacgazdaság működése  

29. A gazdasági és foglalkozási szerkezet  

30. Centrum és periféria a világgazdaságban  

31. A globalizáció és a transznacionális vállalatok  

32. Nemzetközi szervezetek 

 

A vizsga teljesítése 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a min. 

41 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, a félév 

követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 41% elérése. A vizsgáztató tanár az 

érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 

A továbbhaladás feltétele: 

- a tanuló ismeri, érti a Világegyetem tér- és időbeli léptékeit, elhelyezi a Földet a 

Világegyetemben és a Naprendszerben; 



- ismeri a Föld, a Hold és a bolygók jellemzőit, mozgásait, valamint ezek következményeit, 

összefüggéseit; 

- értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, azok földi hatásait; 

- egyszerű csillagászati és időszámítással kapcsolatos feladatokat, számításokat végez; 

- összefüggéseiben mutatja be a lemeztektonika és az azt kísérő jelenségek (földrengések, 

vulkanizmus, hegységképződés) kapcsolatát, térbeliségét, illetve magyarázza a 

kőzetlemez-mozgások lokális és az adott helyen túlmutató globális hatásait; 

- felismeri az alapvető ásványokat és kőzeteket, tud példákat említeni azok gazdasági és 

mindennapi életben való hasznosítására. 

- összefüggéseiben mutatja be a légköri folyamatokat és jelenségeket, illetve összekapcsolja 

ezeket az időjárás alakulásával; 

- ismeri a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusait, azok jellemzőit, a mennyiségi és 

minőségi viszonyaikat befolyásoló tényezőket, a víztípusok közötti összefüggéseket; 

- igazolja a felszíni és felszín alatti vizek egyre fontosabbá váló erőforrásszerepét és 

gazdasági vonatkozásait, bizonyítja a víz társadalmi folyamatokat befolyásoló természetét, 

védelmének szükségességét. 

- bemutatja a felszínformálás többtényezős összefüggéseit, ismeri és felismeri a különböző 

felszínformáló folyamatokhoz (szél, víz, jég) és kőzettípusokhoz kapcsolódóan kialakuló, 

felszíni és felszín alatti formakincset. 

- bemutatja a népességszám-változás időbeli és területi különbségeit, ismerteti okait és 

következményeit, összefüggését a fiatalodó és az öregedő társadalmak jellemző 

folyamataival és problémáival; 

- különböző szempontok alapján csoportosítja és jellemzi az egyes településtípusokat, 

bemutatja szerepkörük és szerkezetük változásait;  

- ismerteti a gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők szerepének átalakulását, 

bemutatja az egyes gazdasági ágazatok jellemzőit, értelmezi a gazdasági szerkezetváltás 

folyamatát; 

- megnevezi és értékeli a gazdasági integrációk és a regionális együttműködések 

kialakulásában szerepet játszó tényezőket; 

- ismerteti a világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi szervezetek, 

együttműködések legfontosabb jellemzőit. 

 

 

  



OSZTÁLYOZÓ VIZSGA   

Földrajz 

10. évfolyam félévi vizsga 

A vizsga felépítése: 

3.) Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 10. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 

feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 

4.) Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 

A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír, amelyhez használja a földrajzi 

atlaszt. 

A vizsgán a felelethez és a feladatlaphoz is felhasználható segédeszköz a földrajzi atlasz, amit 

az iskola biztosít a vizsgázó számára. A felelet max. időtartama: 15 perc 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: Földrajz 9-10. II. kötet (NAT, 2020) Kiadói kód: OH-

FOL910TB/II 

1. Az Európai Unió  

2. Amerikai Egyesült Államok 

3. Japán és követői 

4. A BRICS-országok 

5. Hazánk természeti és 

társadalmi-gazdasági erőforrása 

6. Határon átívelő kapcsolatok  

a Kárpát-medencében és Európában 

7. Budapest és Pest régiók 

8. Középhegyvidéki régióink 

9. Nyugat- és Dél-Dunántúl régiók 

10. Észak- és Dél-Alföld régiók 

 

A szóbeli vizsga követelményei: 

1. Az Európai Unió  

2. Amerikai Egyesült Államok 

3. Japán és követői 

4. A BRICS-országok 

5. Hazánk természeti és 

társadalmi-gazdasági erőforrása 

6. Határon átívelő kapcsolatok  

a Kárpát-medencében és Európában 

7. Budapest és Pest régiók 

8. Középhegyvidéki régióink 

9. Nyugat- és Dél-Dunántúl régiók 



10. Észak- és Dél-Alföld régiók 

 

A vizsga teljesítése 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a min. 

41 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, a félév 

követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 41% elérése. A vizsgáztató tanár az 

érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 

A továbbhaladás feltétele: 

– a tanuló ismeri, összehasonlítja az európai, ázsiai és amerikai erőterek gazdaságilag 

meghatározó jelentőségű országainak, országcsoportjainak szerepét, illetve azok változását 

a globális világban; 

– összefüggéseiben mutatja be a perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző 

vonásait, a felzárkózás lehetőségeit;  

– ismerteti az Európai Unió működésének földrajzi alapjait, példák segítségével bemutatja 

az Európai Unión belüli társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségeket, és megnevezi 

a felzárkózást segítő eszközöket;  

– példák alapján jellemzi és értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági szerepét annak 

szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, az Európai Unióban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSZTÁLYOZÓ VIZSGA   

Földrajz 

10. évfolyam évvégi vizsga 

A vizsga felépítése: 

3.) Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 10. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 

feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 

4.) Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 

A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír, amelyhez használja a földrajzi 

atlaszt. 

A vizsgán a felelethez és a feladatlaphoz is felhasználható segédeszköz a földrajzi atlasz, amit 

az iskola biztosít a vizsgázó számára. A felelet max. időtartama: 15 perc 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: Földrajz 9-10. II. kötet (NAT, 2020) Kiadói kód: OH-

FOL910TB/II 

1. Az Európai Unió  

2. Amerikai Egyesült Államok 

3. Japán és követői 

4. A BRICS-országok 

5. Hazánk természeti és 

társadalmi-gazdasági erőforrása 

6. Határon átívelő kapcsolatok  

a Kárpát-medencében és Európában 

7. Budapest és Pest régiók 

8. Középhegyvidéki régióink 

9. Nyugat- és Dél-Dunántúl régiók 

10. Észak- és Dél-Alföld régiók 

11. Mindennapi pénzügyeink 

12. A munkára fogott pénz 

13. A nemzetközi pénzpiac 

14. Fenntartható-e a fejlődés? 

15. Lemaradó államok – sajátos kihívások 

16. Klímaváltozás 

17. Szűkös vízkészletek 

18. Átalakuló energiagazdaság 

19. Túl sokan vagyunk a Földön? 

A szóbeli vizsga követelményei: 

1. Az Európai Unió  

2. Amerikai Egyesült Államok 



3. Japán és követői 

4. A BRICS-országok 

5. Hazánk természeti és 

társadalmi-gazdasági erőforrása 

6. Határon átívelő kapcsolatok  

a Kárpát-medencében és Európában 

7. Budapest és Pest régiók 

8. Középhegyvidéki régióink 

9. Nyugat- és Dél-Dunántúl régiók 

10. Észak- és Dél-Alföld régiók 

11. Mindennapi pénzügyeink 

12. A munkára fogott pénz 

13. A nemzetközi pénzpiac 

14. Fenntartható-e a fejlődés? 

15. Lemaradó államok – sajátos kihívások 

16. Klímaváltozás 

17. Szűkös vízkészletek 

18. Átalakuló energiagazdaság 

19. Túl sokan vagyunk a Földön? 

 

A vizsga teljesítése 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a min. 

41 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, a félév 

követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 41% elérése. A vizsgáztató tanár az 

érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 

A továbbhaladás feltétele: 

– a tanuló ismeri, összehasonlítja az európai, ázsiai és amerikai erőterek gazdaságilag 

meghatározó jelentőségű országainak, országcsoportjainak szerepét, illetve azok változását 

a globális világban; 

– összefüggéseiben mutatja be a perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző 

vonásait, a felzárkózás lehetőségeit;  

– ismerteti az Európai Unió működésének földrajzi alapjait, példák segítségével bemutatja 

az Európai Unión belüli társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségeket, és megnevezi 

a felzárkózást segítő eszközöket;  

– példák alapján jellemzi és értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági szerepét annak 

szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, az Európai Unióban; 

– magyarázza a monetáris világ működésének alapvető fogalmait, folyamatait és azok 

összefüggéseit, ismer nemzetközi pénzügyi szervezeteket; 



– bemutatja a működőtőke- és a pénztőkeáramlás sajátos vonásait, magyarázza eltérésük 

okait; 

– példákkal igazolja a természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák 

társadalmi következményeit, a környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre 

gyakorolt hatását, a lokális szennyeződés globális következményeit; 

– megfogalmazza az energiahatékony, nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás 

lényegét, valamint példákat nevez meg a környezeti szempontok érvényesíthetőségére a 

termelésben és a fogyasztásban; 

– megkülönbözteti a fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőit. 

 

 

 


