Földrajz szóbeli érettségi tételek 2014.
(Gálné Horváth Ildikó – Pillérné Gál Andrea)

1.
A) A Föld, mint égitest. A Föld mozgásai és annak következményei, holdfogyatkozás és
napfogyatkozás jelensége.
B) A mezőgazdasági termelés és típusai.
2.
A) A Föld belső szerkezete, fizikai és kémiai tulajdonságai. Az óceáni és a szárazföldi
kéreg.
B) A Kisalföld és az Alpokalja gazdasága.
3.
A) A vulkáni tevékenység és a lemeztektonika kapcsolata
B) A közlekedés a tercier szektor dinamikusan fejlődő ága.
4.
A) A mészkőhegységek és a karsztjelenségek.
B) Az Amerikai Egyesült Államok világgazdasági jelentősége. Az USA gazdasági életének
területi jellemzői.
5.
A) A kőzetek rendszerezése keletkezésük alapján. A mélységi magmás ércképződés
folyamata.
B) A természeti és a társadalmi adottságok szerepe a japán gazdaság fejlődésében. Japán
jelenlegi világgazdasági szerepe.
6.
A) A világtengerek fajtái, fizikai- kémiai tulajdonságai. A tengervíz mozgásai.
B) A település fogalma, fajtái, funkcióik. A csoportos és szórványtelepülések. Az
urbanizáció szakaszai.
7.
A) A tavak keletkezése és pusztulása. A társadalmi – gazdasági tevékenység negatív
szerepe azok pusztulásában.
B) A világ energiagazdasága. Energiahordozók. Elsődleges és másodlagos
energiahordozók. Megújuló és fogyó energiahordozók.
8.
A) A légkör anyaga és szerkezete. A légszennyezés okozta leggyakoribb környezeti
problémák.
B) Fejlett országok az ókori kultúrák területén: India, Kína. A két ország világgazdaságban
betöltött szerepe.
9.
A) A külső erők felszínformáló tevékenysége.
B) Vegyiparunk. A vegyipar ágazatainak bemutatása, elhelyezkedése, központjai, telepítő
tényezői.
10.
A) A hideg- és a melegfront kialakulásának okai és a frontokat kísérő időjárási jellemzők.

A ciklonok és az anticiklonok.
B) Ipari termelés. Az ipar ágazatai. Ipartelepítő tényezők.
11.
A) A trópusi övezet övei, a passzátszél-rendszer szerepe az övek kialakulásában.
B) A világ globális problémái. A globális környezeti problémákkal foglalkozó
legfontosabb nemzetközi szervezetek főbb tevékenységei.
12.
A) A mérsékelt övezet tagolódása. A valódi mérsékelt öv.
B) A gazdasági szerkezet átalakulása a történelmi iparvidékek példáján (Ruhr- vidék, Saarvidék, Fekete-vidék és Szilézia)! Az ipar hatása a környezet állapotára!
13.
A) Magyarország területén lezajlott főbb földtörténeti események.
B) Földünk népesedési folyamatai és azok társadalmi-gazdasági következményei. Fiatal és
öregedő társadalmak.
14.
A) A meleg mérsékelt öv éghajlatai. Mediterrán és a szubtrópusi monszun éghajlatú
területek.
B) Hazánk idegenforgalmi adottságai. Fontosabb idegenforgalmi körzeteink.
15.
A) Észak- Amerika szerkezeti felépítése. A kontinens természeti erőforrásai.
B) Nemzetközi kereskedelem napjaink világgazdaságában.
16.
A) Észak-Európa domborzata.
B) Budapest kialakulása, városszerkezet, gazdasági élete. A budapesti agglomeráció.
17.
A) Az Alföld természeti adottságai.
B) Az Európai Unió kialakulásának okai és a kialakulás fontosabb állomásai. Az Európai
Unió intézményrendszere.
18.
A) Magyarország éghajlati adottságai.
B) A Föld legnagyobb népességkoncentrációi. A népesség egyenlőtlen elrendeződésének
okai és következményei.
19.
A) Hazánk felszíni és felszín alatti vizei. Vizeinket veszélyeztető problémák.
B) Napjaink két fontos globális problémája: az élelmezési és túlnépesedési válság.
20.
A) A Dunántúli-középhegység természeti adottságai.
B) Az Európai Unió mezőgazdasága. Az Unió mezőgazdasága,
politikájának bemutatása és egyes mezőgazdasági területei.
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