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BEVEZETŐ 

Új tankönyv segítségével tanítani mindig kihívást jelent a szaktanár számára. Különösen abban 

az esetben, ha a tankönyv stílusa, szellemisége és a tudásról való felfogása eltér az 

évtizedeken át megszokottól. A kísérleti, majd az átdolgozásával készült újgenerációs 

földrajztankönyvek az aktív tanulói munkára épülő tudásszerzésen alapulnak. A 

hagyományoktól eltérően nem leíró jellegűek, hanem gondolkodtatóak; a tanulók kérdések 

megválaszolása és feladatok megoldása során oksági rendszerükben (okaikkal és 

következményeikkel együtt) ismerik meg a tényeket. Az információkért, a tényekért meg kell 

dolgozniuk egyénileg, párban vagy csoportosan. Szemelvények, ábrák, térképek, állóképek és 

adatsorok elemzésével, társaikkal, tanárukkal folytatott sokféle kommunikáció során 

nemcsak ismereteik bővülnek, hanem készségeik is fejlődnek, szélesedik a földrajzi-környezeti 

szemléletük, azaz fokozatosan gyarapodik a tudásuk. A tudás akkor hasznos, ha az iskolán 

kívül is felhasználható. Ennek érdekében a feladatok a mindennapi tapasztalatra építenek, 

vagy éppen a földrajzórán szerzett tudás iskolán kívüli felhasználására irányulnak. Olyan 

eszközök használatát szorgalmazzák, amelyek egyébként szintén ott vannak a tanulók iskolán 

kívüli életében, de nem szakszerűen, vagy nem a szaktudományi információ megszerzésére, 

feldolgozására, rögzítésére használják azokat (pl. GPS, okostelefonos applikációk).  

A kézikönyv a 9. és a 10. osztályos gimnáziumi újgenerációs földrajztankönyv 

értelmezésében nyújt segítséget. Magyarázza a tananyag felépítésének rendszerét, a 

tudásépítés fogalmi kockáinak egymáshoz illesztését, ezáltal segítve a földrajz tanításának és 

tanulásának folyamatát. Útmutatást ad abban, hogy egy-egy fogalomkört az adott leckében 

milyen mélységben szükséges feldolgozni, mi volt az előzménye, és hogy miben, miként 

folytatódik majd a későbbi témák, évfolyamok során. Felhívja a figyelmet egyes 

szaktudományi kérdések helytelen iskolai feldolgozási gyakorlatára, és bemutatja az új 

értelmezések irányvonalát. Módszertani javaslatokat ad az egyes fejezetek, leckék 

megközelítésére, feldolgozásmódjára, esetleg eszközére a különböző tanulói összetétel és 

technikai lehetőségek figyelembevételével. Bemutatja a tankönyvhöz kapcsolódó 

munkafüzeteket, a középiskolai földrajzi atlaszt és a tudást ellenőrző feladatlapokat is, hiszen 

ezek felépítésükben, módszertani megoldásaikban egymáshoz szervesen illeszkedő, egymást 

kiegészítő, tudásfejlesztő taneszközök.  
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I. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA 

A magyar köznevelési rendszer nagyszabású vállalkozása az általános tananyagfejlesztési 

program keretében a kísérleti tankönyvek kidolgozását, kipróbálását és átdolgozását1 

követően az újgenerációs tankönyvek elkészítése. E folyamat során a kísérleti 

földrajztankönyvek, munkafüzetek és atlaszok a 2015–2016. években készültek el. A tanárok 

és tanulók által kipróbált, majd átdolgozott és akkreditált 7. osztályos földrajztankönyv a 

2017/18. tanévtől, a 8., a 9. és a 10. évfolyamosok a 2018/19. tanévtől kerülnek használatba. 

Tekintsük át, hogy a tankönyvkritikai vizsgálatokra (Kojanitz L. 2014) alapozva mik voltak a 

program fő fejlesztési feladatai, és azok miként valósultak meg a nyomtatott földrajzi 

információhordozókban! 

I.1. Korszerű műveltségkép közvetítése 

Tanítás-tanulás tudománypedagógiai alapon 

A földrajz olyan tantárgy, amely a természettudományokból nőtt ki, de jelenlegi 

ismeretanyaga lényegében már nem a természettudományokat alapozza, hanem a 

társadalomtudományokat (általános iskolában a tananyag közel fele természetföldrajzi 

jellegű, a gimnáziumban viszont már csak az egyharmad része). Az iskola feladata a 

társadalom műveltségképének formálása; minden tantárgy hozzáteszi az általa képviselt 

tudományág igényéből következőt. Ám a még mindig természettudományos tárgyként 

elkönyvelt földrajz sok tudomány egyedüli képviselője az iskolarendszerben (pl. geológia, 

földtan, meteorológia, hidrológia, talajtan, térképtudomány), azonban egyre több 

társadalomtudományé is (statisztika, demográfia, urbanisztika, településtudomány, 

regionális tudomány, közgazdaságtan stb.). Vajon hogyan tud megfelelni az integrált tartalmú 

és szemléletű földrajz a tudománypedagógia2 elvárásainak? A természetföldrajzi vagy a 

társadalomföldrajzi gondolkodásmódot képviselje az iskolarendszerben? Igyekszik 

mindkettőt felvállalni, ráadásul sokirányú kapcsolatot teremtve a két nagy tudományterület 

között, csakhogy közben folyamatosan csökken az időkerete. A tantárgy a tankönyvek 

segítségével ismereteket nyújt a tanulók számára arról, miként változik, formálódik a tudás 

egy-egy tudományterületen, és hogy milyen módon valósul meg a tudományos ismeretek 

felhasználása a mindennapi életben (pl. forradalmi változások a Világegyetem kutatásában, 

térinformatikai alkalmazások rohamos terjedése, katasztrófa-előrejelzések, a digitális 

                                                 
1 TÁMOP 3.1.2/B-13 projekt keretében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben a 2014–2018 közötti 
időszakban, több szakaszban. 
2 Tudománypedagógia: „a pedagógiának mint ismeretrendszernek, illetve a pedagógiai gyakorlat világának egyik 
olyan lehetséges eleme, összetevője, mint az olvasás-, az irodalom- vagy a történelempedagógiai, természetesen 
azzal a megszorítással kiegészítve, hogy a tudománypedagógiai észjárásba és tevékenységbe nemcsak a 
tudomány eredményeinek a számbavétele tartozik, hanem az a mód is, ahogyan a kutatási eredmények 
születtek. Tehát a kutatásmódszertan maga.” (Zsolnai J. 2005) 
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közösségi kommunikációs formák hatékonysága). A tudomány szerepe akkor lesz 

kézzelfogható a tanulók számára, ha mai példákat is látnak. Letűnt korok tudományos kutatói 

tevékenységének megismerésénél életszerűbb, ha ma is köztünk élő és alkotó emberekkel 

találkozhatnak legalább a tankönyvekben (pl. beszámoló magyar sarki expedícióról, ismert 

kutató fotója terepi munka közben). Még életszerűbb, ha a tanulók maguk is kipróbálhatják a 

tudomány egyes tevékenységeit (például vizsgálódnak, gondolatkísérleteket végeznek, 

kutatásalapú tanulásban vesznek részt). Nem baj, ha az olykor kisebb kudarccal is jár, hiszen 

a diákoknak nem kell tudományos erejű felfedezéseket tenniük, csak végig kell járniuk a 

megismerés útját. Nevelő hatású lehet azzal szembesülni, hogy bár sok mindent tudnak, de 

nem mindent helyesen vagy elegendő mélységben, illetve hogy az övéktől eltérő vélemények, 

gondolkodásmódok is léteznek. Miközben a különböző véleményeket és elképzeléseket 

ütköztetik, tapasztalatokat szereznek az emberi és a tartalmi-tudományos konfliktusokról is. 

A tanulók számára releváns tudás kiválasztása 

Az iskolai tananyag akkor szól a diákokhoz, ha folyamatosan kapcsolatot teremt a mindennapi 

valóságban tapasztalt jelenségek és problémák között. Ez egy állandó oda-visszautalási 

rendszer működését feltételezi, hiszen a tanulási folyamatot célszerű a tapasztalatokból 

kiindulva felépíteni, a tudásfejlesztést követően pedig vissza kell térni annak gyakorlati 

hasznosíthatóságához, hasznosításához. Elvileg szinte minden tanulási folyamat így épül fel, 

de ezt a tantervi követelmények és a tanítási gyakorlat olykor felülírják. 

A természetismeret tantárgyban az 5–6. évfolyamon elvileg már nagyon sok 

mindenről esik szó, ami földrajzi tartalmú (is). Tananyaga túlméretezett, ha a témákra és a 

fogalomkörökre, és nem a fejlesztés lényegére figyelünk. A jelenségekre, az egyszerű tényekre 

és kapcsolatokra alapvetően élményszerűen kell rányitni a tanulók szemét. Azok rendszerbe 

helyezése, szaktudományi alapú és szemléletű rendszerezése a 7–8. évfolyam fejlesztési 

szakaszában történik, de jelentős részük csak a 9–10. gimnáziumi évfolyamokban teljesedik 

ki. A 7–8. évfolyamon kerül sor a földrajzi részletek megismerésére, térbeli (hol?) és időbeli 

(mikor?) struktúrákban való elhelyezésére. A tanulók előtt először (az önálló földrajztanulás 

kezdetén) feltárulnak általános földrajzi tények és összefüggések a fizikai földrajz világából: a 

szilárd Föld különböző nagyságrendű összetevői (például gömbhéjak, kőzetlemezek, kőzetek) 

és a földrajzi övezetességi rendszer elemei (időjárás és éghajlat, élővilág, felszínformálódás, 

vízjárás, talaj, építkezés, életmód és gazdálkodás). Majd a regionális földrajzi témák 

feldolgozása során a mi és hol, a miért ott és miért akkor, illetve a mi a következménye 

kérdéscsoportokat egyre tágabb térben vizsgálják. Így jutnak el a helyi léptéktől (lakóhely, 

megye, Magyarország) a különböző regionális nagyságrendekhez (szomszéd országok, 

Európa, távoli kontinensek). A közelitől a távoli, az ismerttől az ismeretlen felé vezet a 

megismerés útja. Ez nem könnyű, mert a tananyag jelentős része a tanulók által nem ismert 

térben zajló jelenségekkel, folyamatokkal és összefüggésekkel kapcsolatos, amelyekről a 

diákoknak alig vannak képzeteik. Ezért (is) célszerű mindig mindent az ismerthez hasonlítani, 
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viszonyítani. Az ismeretek alkalmazásához és a készségek fejlesztéséhez pedig minél több 

életszerű feladatot kell megoldani. Olyanokat, amelyek problémafelvetése, műfaja és formája 

a lehető legjobban hasonlít a tanórán, az iskolán kívüli világ helyzeteihez, azaz a mindennapi 

élethez. Azonban ne felejtsük el, hogy közben a tanulóknak el kell sajátítaniuk nemcsak a 

valóság megismerésének, hanem a problémák megválaszolásának algoritmusait is! A 

gimnáziumban (9–10. évfolyamon) minden földrajzi jelenség, folyamat elsődlegesen földi 

léptékű megközelítésben kerül elő: a tanulók megismerik a földi rendszerek felépítését és 

működését, legyen szó akár a természeti, akár a társadalmi-gazdasági-pénzügyi világról vagy 

azok kapcsolatáról. A globális nézőpont bolygónkon is túlmutat, értelmezést nyer a 

Világegyetemben. A földrajzi tudásszerzésnek ebben a végső szakaszában a térbeli és az 

időbeli összefüggések elemzésén, értékelésén és továbbgondolásán van a hangsúly.  

A lényeget megragadó tananyagtervezés 

A tanítási-tanulási folyamat sikere nagyban múlik azon, hogy szaktanárként mennyire vagyunk 

képesek „nagyvonalúan” gondolkodni a tartalomról, mennyire tudjuk elengedni a részleteket, 

mennyire látjuk át az egyes tartalmi mozaikok egymáshoz illeszkedését, szerepüket a 

tananyagrendszer egészében. Hogyan vagyunk képesek a kis mozaikokból fokozatosan 

építeni a tanulók tudását, mindig csak azt, annyit és úgy, amit, amennyit és ahogyan akkor 

képesek befogadni, elsajátítani, ami és amennyi feltétlenül szükséges ahhoz, hogy 

továbbhaladjanak a tanulási folyamatban. Másként fogalmazva: eredményes tanulás csak 

akkor lehetséges, ha a tanulók tudását (ismereteiket és készségeiket) minden órán a már 

ismertre, megértettre és megtapasztaltra építjük. Nem kell, nem szabad egy fogalommal, 

ténnyel, jelenséggel kapcsolatban mindent megtanítani akkor, amikor először előfordul. A 

tudás nem az ismeretelemek mennyiségével mérhető, hanem a rendszer(ek)be 

illeszkedésének a minőségével. Tehát hagyni kell érni! A jól felépített tananyagrendszerben 

nem véletlenül vannak ott a dolgok, ahol. Egy elem kiemelése vagy éppen túlzott, nem a 

lényegre koncentráló feldolgozása felborítja a tananyag építkezésének logikáját, és 

sikertelenséghez vezet. (Érdekes módon a kísérleti tankönyvek kipróbálóinak egy része éppen 

azt kifogásolta a tankönyvekben, hogy miért ismétlődnek egyes témák a tananyagban, miért 

kell kétszer is kéregföldrajzot, földrajzi övezetességi rendszert vagy regionális földrajzot 

tanulni.) 

A fokozatos és folyamatos tananyagépítési munkában támaszkodnunk kell a Nemzeti 

alaptanterv, a kerettanterv és a tankönyvek által nyújtott módszertani segítségekre. 

Hangsúlyozzuk, hogy a tankönyvek tartalma csak a tantervvel együtt értelmezhető. Érdemes 

átgondolni a tantervi és a tankönyvi tartalmakat még a tanítási-tanulási folyamat megkezdése 

előtt (praktikusan a 7. és a 9. évfolyam előtt és minden tanév elején) abból a szempontból, 

hogy milyen feltételeket teremtenek a Nemzeti alaptanterv Földünk–környezetünk 

műveltségterületére, illetve az általános és középiskolai kerettantervek földrajz tantárgyra 

vonatkozó gondolati csomópontjainak, kulcsfogalmainak, adaptív tudást hordozó 
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összefüggéseinek, értelmezési kereteinek megtanulásához és alkalmazásához. A tankönyvek 

első olvasásra nem emelik ki egyértelműen az egyes témakörökön átnyúló diszciplináris 

alapelveket és fogalmakat, hiszen azok elsősorban a tanulók tanulásának munkaeszközei 

(nem a tanároké!). Hasznos lehet szaktanárként elkészíteni és áttekinteni a főbb fogalmak 

hálóját témakörönként (fejezetenként), évfolyamonként és tanulási szakaszonként, amely 

során nyilvánvalóvá válik egy-egy tudáselem bővülése, mélyülése. Újabb és újabb 

kontextusokban történő gyakorlása a tanulók számára is érzékelhetővé teszi a kapcsolatát 

más fogalmakkal, tantervi elemekkel. Középiskolában ez különösen fontos, mert a legtöbb 

tartalmi elemnek van már valamiféle előzménye, amelyre csak akkor lehet eredményesen 

építeni, ha ismerjük mélységét a tanulócsoport egészére és az egyes tanulókra vonatkozóan 

is. A fogalmi háló elkészítésében segíthet a tankönyv végén lévő tárgymutató és a leckék 

végén lévő fogalomlista is. Ide kapcsolódik, hogy a tankönyvekben nemcsak a szöveg hordoz 

tudástartalmakat, hanem az ábrákon, képeken, térképeken túl a feladatok, kérdések is. Sőt, a 

tudásmélyítésben (beleértve a fogalmi tudás szélesedését, mélyülését is) alapvető szerepük 

van. Sok olyan tudáselem van, aminél nem számszerűsíthető a hozzá kapcsolódó 

információelemek mennyiségi gyarapodása, viszont a velük való műveleteken keresztül 

gyarapszik a tudás (pl. új értelmezést nyer egy fogalom, gazdagodik a fogalom tartalma, 

árnyaltabbá válik elemeinek megítélése).  

I.2. Tanuló- és tanulásközpontú tananyag-feldolgozás 

A 2000-es évek legnagyobb pedagógiai-szakmódszertani kihívása a köznevelés területén 

annak a tanítási-tanulási gyakorlatra vonatkozó szemléleti váltásnak a megvalósítása, amit a 

korábbi évszázadokban jellemző tananyagközpontú tanítással szemben tanulóközpontú 

tanítási-tanulási folyamatként foglalhatunk össze. Ebben a szaktanár szerepe jelentősen 

megváltozott, immár nem elsősorban az információhordozó szerepet tölti be, nem is egyetlen 

képviselője a tudásnak az iskola világában, hiszen azt megoldják a nyomtatott és a digitális 

taneszközök, részben a világháló is. A feladata sokkal inkább az, hogy közvetítsen az 

információk, a valóság, a tudomány és a tanulók között, hozzásegítse tanítványait az 

információk kritikus megszerzéséhez, feldolgozásához, értelmezéséhez és felhasználásához. 

A tanár a szakember, az, aki a szaktudományi ismeretek stabil birtokosa, de legalább annyira 

a pedagógiai és a szakmódszertani tudásé, a tanári mesterségé is. Ő a tanítványok ismerője. 

Mindig tudja, hogy melyik tanítványának mik az erősségei és a gyengeségei, érzelmei, miben 

szorul éppen segítségre, mely kompetenciáját szükséges és hogyan, mivel lehet fejleszteni. 

Így ezek figyelembevételével igazítja a tananyagot a tanítványaihoz, nem pedig tanítványaira 

kényszeríti a tananyagot és a módszerét. Ezt szoktuk úgy is fogalmazni, hogy személyre 

szabottan menedzseli a tanulók tanulási folyamatát. 
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A tanulóközpontú tanítási-tanulási folyamat 

Természetes, hogy a tanítási folyamat során a szaktanár először mindig az osztály egészében 

és a tanterv, a tanmenet szerint soron következő tananyagban3 gondolkodik. A tanítási órára 

való felkészülése során megállapítja, hogy milyen tartalmú tananyagot kell feldolgozni, és 

azon keresztül mely készség- vagy kompetenciaterületeket kell fejleszteni. Ám ennek csak 

akkor van értelme, ha az óra tartalmai, tevékenységei szervesen illeszkednek a tanulók 

tudásrendszerébe, azaz támaszkodnak az előzményekre, és a tanár már a megvalósítás 

pillanatában pontosan tudja, hogy miben fog folytatódni ez a tartalom és ez a tevékenység a 

későbbi órákon, hónapokban, években. 

A tanulóközpontú oktatás modellje 

1. A tanár először kapcsolatot teremt a tanuló előzetes tudásával: feleleveníti az 

aktuális témához, tudáselemhez kötődő korábban tanult tartalma(ka)t (pl. 

kérdéssel, feladattal, előfeltevésből vagy tudottnak véltből kiinduló táblázattal), 

elsajátított műveletet, rutint, készséget (pl. tematikus térképről, ábráról, 

infografikáról, médiatermékről olvastat le tényeket). 

2. Azután jól érthető és könnyen felidézhető struktúrákba rendezi vagy rendezteti az 

új tartalmakat: lerajzoltatja a frissen szerzett képzetet, megállapíttatja a 

nagyságrendjét, már ismertekhez viszonyítja, továbbá táblázatba (pl. igazság-, 

fogalom- vagy mérlegelő táblázatba), gondolattérképbe (pl. fogalomtérképbe, 

ismerettérképbe4) foglaltatja. 

3. Lehetőséget biztosít a tanulóknak az önálló reflektálásra: megfogalmaztatja 

nemcsak az újonnan elsajátított tartalmakat (lehetőleg a korábbiakhoz 

viszonyítva), hanem tudatosítja bennük, hogy miben, mennyivel gyarapodtak az 

ismereteik, készségeik, milyen új műveleti tudással gazdagodtak, milyen 

tapasztalatra tettek szert. 

4. Végül alkalmat ad a tanultak kiterjesztésére, új kontextusokban való alkalmazására 

is: a kiindulásihoz képest átfogóbb probléma megválaszolását kéri, egy másik vagy 

egy gyakorlati példában alkalmaztatja az új tudást (pl. gondolkodási 

stratégiatérképet, vizsgálati, kísérleti vagy megvalósítási, bizonyítási tervet 

készíttet). 

  

                                                 
3 Tananyagon értsd a tartalmat, a készségfejlesztést és a feladatkörnyezetet együttesen! 
4 A tankönyv alapvetően a gondolattérkép kifejezést használja mint összefoglaló fogalmat, azonban a 
gondolattérképeknek több típusa van (fogalmi térkép, ismerettérkép, gondolkodási stratégiatérkép), amikre a 
kézikönyvben alkalomadtán utalunk. Megjegyezzük, hogy a gondolattérkép nem azonos a mentális (elme) 
térképpel, annak csupán egyik fajtája az érzelmi térkép és a tapasztalati térkép mellett. 
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A tanulókban rejlő különböző típusú tehetség és kreativitás felhasználása 

Csakhogy a tanulók erősen különbözőek tudásukban, készségeikben, motivációikban és 

tanulási hajlandóságukban éppúgy, mint tudásszerzési és -befogadási módjukban. Ezért a 

tankönyveknek alkalmat kell adniuk arra, hogy a tanulás során a diákok ne csak nyelvi és 

logikai, a földrajz esetében kiemelten térbeli intelligenciájukat használhassák, hanem legyen 

mód a többi intelligenciaterület mozgósítására, kreatív használatára is. Nemcsak azért, mert 

ezek fejlesztése általában szükséges, hanem főként azért, mert a tanulók eltérő módon 

közelítik meg a tananyagot, a tanulási folyamatot. Szükség van a vizuális kifejezési módok 

alkalmazására, ami a kevésbé fejlett verbális képességű tanulók számára is esélyt ad fogalmi 

képzeteik leképezésére, kommunikálására. Mindezen túl a rajzolás kiváló eszköze a 

földrajztanulásnak. A tanulás előtti előzetes és a tanulás utáni helyes képzetekről könnyen 

tájékozódhat a tanár, ha a tanulók lerajzolják a fogalmat (pl. az időjárási frontvonalat, a 

városszerkezetet, a TNC-k vállalati rendszerét, a centrum-periféria kapcsolatokat), a tájat (pl. 

a forró övezeti magashegységet, a mediterrán tipikus tájat), a jelenséget vagy folyamatot (pl. 

a kőzetlemez-alábukást, a földi légkörzési rendszert, a szélváltást a monszunvidéken). 

Tanulságos lehet, ha a tanulók önállóan összehasonlítják egymással a rajzaikat, mert 

erősíthetik egymást az észrevett hasonlóságok, látványosan tetten érhetők a hibás tartalmi 

elemek, ezért könnyebb a javításuk, maradandóbb lesz a tudástartalom. A rajzolás mellett 

kedvelt kifejezési mód a képmontázs, a plakát, a tabló, a gondolattérkép vagy az infografika 

alkotása analóg és digitális módon, amiben nagy szerep jut a kreativitásnak és a művészi 

kifejezési készségnek. A regionális földrajz tanulása szinte elképzelhetetlen ezek nélkül, 

hiszen a tájak, országok, megyék, régiók földrajzi jellemzői szemléletesen összefoglalhatók 

általa.  

A verbális kommunikáció befogadás-visszaadás típusú alapesete mellett fontos az 

irodalmi és dramatikus kifejezési módok bevonása a természettudományos tantárgyak 

tanulási folyamatába. Sok tanuló szívesen ír verset, történetet tájról (pl. lakóhelyi tájról, 

számára ismert, kedves idegenforgalmi körzetről), jelenségről (pl. zivatarról, áradásról), 

eseményről (pl. mi történt a Föld Napján?), életmódról (pl. hogyan zajlik az élet az egyes 

fejlődő országokban vagy a globális városokban?) a valóság vagy filmélmény alapján. Nemcsak 

azok földrajzi tartalmáról, hanem hangulatáról, benyomásáról, a hozzá kapcsolódó 

érzelmekről, amelyek felébresztése vagy tudatosítása hozzájárulhat a motivációhoz, ezáltal az 

eredményes tanuláshoz. Hasonló a helyzet a dramatizálással. Egy-egy történet eljátszása 

helyzetgyakorlatban (pl. az ózon és az üvegházgázok küzdelme), empátiagyakorlatban (mit 

érezhetnek és hogyan cselekszenek az emberek földrengéskor, vulkánkitöréskor, aszálykor, 

gazdasági válság idején stb.), egy eseménytabló (pl. mit jelent a gazdasági szerkezetváltás egy 

család életében), egy bírósági tárgyalás lebonyolítása (pl. állítsuk a vádlottak padjára a 

multinacionális nagyvállalatokat, a népességrobbanást, az elöregedő társadalmakat!), 

szerepjáték megrendezése (pl. falugyűlés infrastruktúra-fejlesztő beruházás megkezdése 

előtt) lehetőségeket ad a tanulói önkifejezésre. Ám nem kevésbé fontos, hogy a 
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drámamódszer hozzájárul a tartalmi lényeg megragadásához, az időbeliség vagy a térbeliség 

felismeréséhez, az összefüggések könnyebb megértéséhez. Megjegyzendő, hogy ezek a 

feladattípusok alternatívát kínálnak a hagyományos verbális tanulással szemben, a tanulók 

számára választhatóak (ha kedvet éreznek hozzá vagy könnyebben kifejezik magukat azok 

által), tehát semmiképpen ne váljanak a tanulás kötelező elemeivé! 

Annyit tudsz, amennyit alkalmazni tudsz – mondjuk gyakran a tanulóknak, utalva arra, 

hogy a tudás arra való, hogy felhasználjuk mindennapi életünk során. A felhasználás során a 

tudás érlelődik és gyarapszik, de a tudásalkalmazás készsége az alkotómunkának is 

alapfeltétele. Éppen ezért lehetőséget kell adni arra, hogy a tanulók alkotva is tanuljanak. A 

földrajztankönyvekben erre olyan feladatok buzdítanak, amelyekben tárgyat, modellt, 

elméletet vagy stratégiát kell alkotniuk. Hangsúlyozzuk, hogy ezekben az esetekben nem 

elsősorban a végeredmény a fontos, hanem az, hogy a diákok megismerjék az alkotás ízét, 

átéljék az egyéni vagy közös alkotótevékenység élményét. Közben rájöjjenek arra, hogy 

mindez nem lehetséges valamifajta együttműködés nélkül (még az egyéni alkotás sem, hiszen 

így vagy úgy, de ahhoz mások korábbi alkotásait kell felhasználni).  

Feladatok a hazai tankönyvkutatások által feltárt problémák alapján  

Bár a tankönyv mai szerepét és műfaját illetően nincs teljes konszenzus hazánkban, és 

szaktárgyanként is különböző az ezzel kapcsolatos szakmetodikai álláspont, a hazai 

tankönyvkutatások számos olyan hiányosságot tártak fel, amelyek felszámolásáért tenni 

próbálnak az újgenerációs földrajztankönyvek is.  

Dolgozzunk közösen! 

Az élet, a társadalom tevékenységeinek, a munka világának, a tudományos kutatásoknak 

egyre nagyobb köre teammunkára épül, így azt az iskolának kell szakszerűen megalapoznia. 

Az iskolai tudásszerzés és tudásépítkezés, valamint az otthoni tanulás egyik sarkalatos 

kérdése, hogy a gyerekek az iskolai évek alatt éljék át a közös munka élményét és sajátítsák el 

annak legeredményesebb módszereit, stratégiáit. A földrajztankönyvek segítséget adnak a 

tanárok számára a tanulók közötti együttműködésen alapuló, csoportmunkában végezhető 

tanórai feladatok megtervezéséhez és megvalósításához. Ilyen célú és típusú feladatokkal 

minden témakör tankönyvi leckéiben találkozhatunk, a leckék megközelítőleg egyharmad 

részében van ilyen feladat. Ezen túl minden témakörben egy-egy óra alapvetően projektszerű5 

munkavégzésre épül, a témakörök végén lévő összefoglaló órákat is részben ilyen 

feladatszervezésre javasolják építeni a tananyagfejlesztő tankönyvírók. Nyilvánvaló, hogy 

ezek nem mindegyike valósítható meg (időhiány, tanulói összetétel és szervezési okok miatt), 

azonban mindenképpen kívánatos elmozdulni ebbe az irányba. Nem győzzük hangsúlyozni, 

hogy a csoportos munkavégzésre nemcsak az összefoglalások alkalmával van szükség, hanem 

                                                 
5 A projektszerű kifejezés itt azt jelenti, hogy a feladatok nem minden esetben felelnek meg a tudományos 
pedagógiai projektfogalomnak, inkább az iskolai gyakorlatban elterjedt felfogást tükrözik. 
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új ismeretek szerzésekor, készségek fejlesztésekor is. A tankönyvek azt próbálják elősegíteni, 

hogy a tanulók már az új ismeretek megszerzése során aktív szerepet kapjanak, s szaktanáruk 

használja ki az ösztönző feltételeket a tevékenykedtető, a problémamegoldó 

óraszervezéshez, a projekttanítás-tanuláshoz. (Például forrásfeldolgozó óra: 10. osztályban 

Sikeres vállalkozások, Melyek az afrikai felzárkózás lehetőségei?; gyakorlati óra: 9. osztályban 

Utazzunk térképpel!, A kőzetek és az ásványok vizsgálata; kiscsoportokban történő 

feldolgozás: 10. évfolyamon Budapest és az agglomeráció, Az országok és a térségek földrajzi 

arca). 

Tanuljunk hasznosat! 

A korábbi évtizedekben jellemzőhöz képest nagyobb hangsúlyt kap a földrajztanításban a 

mindennapi életvitelhez szükséges ismeretek és problémamegoldások tanítása. Részben 

azért, mert a mindennapi életben sok minden megváltozott (pl. a navigációs és a digitális 

kommunikációs forradalom átalakította a térértelmezést, a nyomtatott 

információhordozókat kiszorították a digitális alapúak, a problémafelismerés és a 

problémamegoldás reakcióidejének szerepe felértékelődött). A földrajzi tananyag tartalma is 

ebbe az irányba tolódott el (pl. az ember okozta környezeti problémák, a globalizációs 

hatásmechanizmusok mindennapi életben való megjelenésének értelmezése és kezelése), és 

a problémamegoldási algoritmusokat meg kell tanulni – ezt kívánja elérni a tankönyvi és 

munkafüzeti feladatok egy része.  

A problémamegoldás készségének fejlesztését a tankönyvek az alábbi eszközökkel 

segítik: 

 magyarázó szövegükkel, kérdéseikkel és feladataikkal a problémák felismerésére, a 

megoldási lehetőségeik keresésére és a következmények mérlegelésére 

ösztönöznek; 

 tartalmukban megjelennek a gyakorlati élet (tájékozódás papíralapú és digitális 

térképen, navigáció, utazási időszámítás stb.) és a tudománytörténet problémái 

(földrajzi felfedezések, lemeztektonika és felszínfejlődés stb.); 

 vitás kérdésekkel, valós problémahelyzetekkel is szembesítik a tanulókat 

(kiszolgáltatottság a természeti jelenségeknek, ivóvízhiány, éghajlatváltozás, 

élelmezési problémák leküzdésének módjai, menekültkérdés stb.); 

 mintákat adnak problémahelyzetek, nyitott kérdések hatékony elemzésére és 

megoldási lehetőségeik megtervezésére (pl. tényfeltáró, mérlegelő és 

problémamegoldási algoritmust tanítanak); 

 a tanulók megismerkednek a tudományos kutatások alapelveivel és módszereivel 

(érvelés, cáfolás, bizonyítás, hipotézisalkotás, megfigyelés, összehasonlítás, 

rendszerezés, elemzés, következtetés, általánosítás stb.); 
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 feladataik egy része fejleszti a hipotetikus gondolkodást, a valószínűségi 

gondolkodást (pl. ha feltételezzük, hogy..., akkor...? mi lenne, ha...? típusú 

kérdésekkel). 

A tanítási-tanulási folyamat eredményességének alapvető meghatározójává vált, hogy 

a tanuló látja-e az adott tartalom megtanulásának értelmét. Csak kevesek fektetnek be 

energiát a tanulásba akkor, ha nem találnak kapcsolatokat a tanultak és saját tapasztalataik, 

élményeik között. Ezért a tankönyvi leckék alapvetően azt a logikát követik, hogy a 

tapasztalatból indulnak ki, ahhoz teszik hozzá az új tartalmakat és készségeket, és 

megmutatják a tanulóknak, hogy miért is jó nekik ez a tapasztalat, tudás, képesség (erre 

utaltunk a tanulóközpontú tanításnál is). Ezért a tankönyvi kérdések, feladatok jelentős része 

sem csak az ismeretek felidézését, hanem azok továbbgondolását és alkalmazását igényli a 

tanulóktól. A tankönyvi leckék végén lévő összefoglaló kérdések és feladatok funkciója is 

erősen megváltozott. Az „elolvasom a leckét, és a kérdések alapján felmondom a tartalmat” 

típusú tanuláson túlhaladt az idő, az holt, többnyire csak az adott feladatkörnyezetben 

felhasználható tudáshoz vezet. A megismert tartalmak értelmezése, a meglévő 

tudásrendszerbe illesztése és a feldolgozott információk hasznosságának mérlegelése jóval 

fontosabbá vált. Emiatt is kell, hogy a tankönyvek ösztönzést adjanak ahhoz, hogy a tanulók 

folyamatosan reflektáljanak a tanultakra: például mondják el személyes véleményüket, 

tapasztalataikat, gyűjtsenek érveket mellette és ellene, vagy kérdezzenek és vitatkozzanak 

róla, győzzék meg egymást álláspontjuk helyességéről. 

Tanuljunk hasznosan! 

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a tanulás nem azonos egy adott (az éppen aktuális) tartalom 

elsajátításával, a folyamat nem nélkülözheti a tartalomhoz kapcsolódó készségfejlesztést. Az 

eredményes készségfejlesztés legfőbb feltétele a jól szervezett ismeretek és a fejlesztő 

feladatrendszerek hatékony integrálása. Éppen ezért a tankönyvi leckék nem 

„szöveggyűjtemények”. Senki ne várja a mai tankönyvektől, hogy összefüggő szövegben 

megfogalmazzák a tanulóktól elvárt tudást, és a lecke végén még lecsupaszított mondatokban 

is „összefoglalják a lényeget”! Nemcsak azért, mert a csupán szöveges információ érdemben 

feldolgozhatatlan és érdektelen a diákok számára, hanem azért is, mert annak befogadására 

összpontosító tanulás nem lenne értelmes, általa nem is tudást szereznének. Az ilyen típusú 

szövegekből alapvetően csak ismerethalmazhoz jutnának – jobb esetben összefüggéseikben, 

a szaktudomány logikai rendjének megfelelően –, de nem szereznének tudást. Ahhoz az 

intellektust mozgósító, problémafelvető, gondolkodtató vagy a meglévő tudást alkalmaztató 

kérdések és feladatok szükségesek. A földrajztankönyvekben nagyon sok ilyen van. 

Alapvetően kérdések-feladatok rendszerére épülnek fel a leckék, amelyek 

megválaszolásához a tankönyvi törzsszöveg adja az alapinformációkat, de sok esetben más 

információhordozót (pl. atlaszbeli térképet, tankönyvi térképvázlatot, adatsort, ábrát, képet 

és sokféle tankönyvön kívüli forrást) is kell használni. Hangsúlyozzuk azonban, hogy nem kell 
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minden kérdést, feladatot megoldani a tanítási órákon. A tanár feladata eldönteni, hogy 

melyeket használja a tanulók aktuális tudásszintjének ismeretében, illetve melyeket mely 

diákokkal, esetleg az óra melyik részében vagy iskolán kívül oldat meg.   

Mint említettük, a tankönyvi tananyag egy részét a képek és az ábrák adják, nem 

csupán illusztrálnak. Kétségtelenül jelentős szerepük van a tanult fogalom, jelenség, folyamat, 

táj valósághű elképzeltetésében, azonban ezen túlmenően szemléletformáló és fejlesztő 

szerepük is jelentős. A földrajzban alapvetően a térszemlélet kialakításában 

nélkülözhetetlenek (pl. térképvázlatok, tematikus térképek, térbeli tendenciákat mutató 

diagramok, légifotók, műholdfelvételek, Google Earth 3D interaktív térképek), de az 

időszemléletet is hatékonyan fejleszthetik (pl. idővonalzó, földtörténeti időoszlop, 

folyamatmozaik ábra vagy kép, időbeli tendenciákat ábrázoló diagram). Elősegíthetik 

folyamatok és problémák megértését példaként azzal is, hogy tágabb szemléletű 

térmegközelítéssel (pl. légifotó, műholdfelvétel) láthatóvá válnak a felszín közeléből nem 

szemlélhető térbeli összefüggések, kapcsolatrendszerek, továbbá lehetőséget adnak a 

méretviszonyításokra (területek, magasságok, hosszúságok, időtartamok stb.) is. 

A tankönyvekben szereplő képeket és ábrákat módszertani szempontból határozottan 

el kell választani egymástól. A kép adott időpillanatot rögzít adott nézetből és méretben, 

ezáltal nagyon konkrét, hagyományosan még objektívnek is tekinthető (bár ma már, a 

Photoshop világában nem feltétlenül van dokumentumértéke). Értelmezése azonban 

általában nehezebb, mint egy ábráé, mert olyan dolgok is szerepelnek rajta, amelyek a tanulás 

szempontjából az adott időpontban nem fontosak (pl. a felszínforma azonosítását nehezíti a 

nyári és a téli növényzet különbözősége). Az ábrák viszont már kisebb-nagyobb mértékben 

„feldolgozzák” a valóságot azáltal, hogy kiemelik a lényegest (nem ábrázolják a lényegtelen 

térelemeket, egyszerű vonalakkal, jól megkülönböztethető színekkel dolgoznak stb.), 

általánosítanak (pl. eltekintenek az évszakos eltérésektől). Mindebből következik, hogy az 

ábrák és a képek szerepe nem azonos a tanulási folyamatban, mindkettőre szükség van, 

egymást nem helyettesíthetik. Ezért is fontos, hogy végezzenek a tanulók olyan feladatokat, 

amelyekben a kép lényegi elemeit ábraszerűen kell körberajzolniuk és feliratozniuk. 

A képek és az ábrák többféle pedagógiai funkciót is betöltenek. Kitüntetett szerepük 

van a gondolkodás fejlesztésében azáltal, hogy problémát vetnek fel (pl. karikatúra, plakát, 

reklám értelmezése), kapcsolatokat kerestetnek a tények között (gondolattérképek, 

gondolkodási stratégiatérképek elemzése stb.), rendszereztetnek (halmazábrákba sorolás és 

más grafikus rendezők használata stb.), összehasonlítást végeztetnek (pl. hasonlóságok és 

különbségek keresése). Itt térünk ki az infografikák növekvő szerepére (noha az nem csupán 

vizuális műfaj). Be kell látnia az oktatási rendszernek, a tankönyvkiadásnak is, hogy a röviden 

megfogalmazott, kulcsszavakkal dolgozó, rendszerbe szedett, jól tagolt, ábrákkal kombinált 

kifejezési mód az egyik legvonzóbb és könnyen értelmezhető a tanulók számára (is) a 

felgyorsult, a pillanatinformációkhoz szokott világban. A tankönyvi ábrák és képek sokat 

tehetnek az értékekre nevelés területén is, például azzal, hogy bemutatják a harmonikus 
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természeti és épített környezetet, az igényes, esztétikus környezeteket, a tiszteletreméltó, 

nagyszerű emberi alkotásokat vagy éppen a rombolásuk példáit. 

A tanulás eredményességét segítő megoldások a tankönyvben 

Az iskolai tanulás eredményessége az adott tananyagrészbe befektetett tanulói munkán túl 

attól is erősen függ, hogy a gyermek mennyire birtokolja a szükséges és a lehetséges tanulási 

stratégiákat és technikákat.  

Az újgenerációs gimnáziumi földrajztankönyvekben az alábbi eszközök segítik az 

eredményes tanulást: 

 a tanulási célt meghatározó bevezetés (pl. az évfolyam anyagának feldolgozása 

előtti szerzői bevezető); 

 a téma lényegét bemutató bevezetések (pl. valamennyi fejezet előtti oldalpáron 

nagyméretű színes fotók vannak, bennük érdekes, problémafelvető kérdések 

olvashatók egy szövegablakban, amelyekre az olvasó választ kap a leckék 

feldolgozása során); 

 az előzetes ismeretek és tapasztalatok feltárását és megerősítését elősegítő, 

csoportosan megoldandó feladatok (pl. a 9. évfolyam tankönyvében az I. fejezetben, 

a 10. osztályosban pedig a IV. fejezetben egy választott európai ország földrajzi 

jellemzése); 

 jól strukturált ismeretanyag (pl. rövid és jól áttekinthető, befogadható egységekre 

osztott törzsszöveg; a tartalom értelmezését segítő címek a törzsszövegtömbök 

között; félkövér szedéssel kiemelt fogalmak, amelyek legfontosabbjai a lecke végén 

szószedetben kigyűjtve is megtalálhatók); 

 önálló munkát igénylő tanulói feladatok (a 9. és 10. osztályos földrajztankönyvekben 

a feladatok közel fele); 

 problémafelvető címek (pl. Mi van a Föld naplójában? Fejlődnek-e a kontinensek? A 

világot vagy a központot szolgálják?), szövegek (apróbetűs, színes alapon 

elkülönítve), ábrák, képek és hozzájuk kapcsolódó kérdések (például az ábrák alatt, 

képelemzési algoritmust adva); 

 korábbi személyes tapasztalatokra történő utalások a szövegben, illetve ezek 

felidéztetése kérdésekkel, továbbá a személyes tapasztalatok bővítésére irányuló, 

azt motiváló feladatok; 

 a tanulói reflektálásra, véleményalkotásra ösztönző kérdések, utasítások (a legtöbb 

ilyen a földrajztankönyvekben az összefoglaló feladatok között található); 

 a korábbi elképzelések és ismeretek újragondolására késztető kérdések és feladatok 

a szövegtömbök közötti és a leckevégi összefoglaló feladatokban; olykor olyanokkal 

is találkozhatunk, amelyek a más tantárgyakból tanultakra vonatkoznak, és 

próbálják a földrajzi tartalomhoz kapcsolni azokat; 
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 a csupán leckefelmondást igénylő ellenőrző kérdések és feladatok helyett az új 

ismeretek tényleges megértését elősegítő feladatok, problémafelvető, illetve átfogó 

kérdések a leckék végén.  

A tudományos ismeretek valódi megértésének biztosítása 

Ismerettömeg szerzése helyett gondolkodás 

A földrajztanításban komoly kihívást jelent, hogy a szaktanárnak egyszerre kell biztosítania a 

szaktudományok (a képviselt tudományágak egymástól is ugyancsak eltérő, részben 

természettudományi, részben társadalomtudományi, sőt környezet- és regionális tudományi) 

rendszerét, követelményeit és a tartalom megérthetőségét, feldolgoztathatóságát a 14–16 

éves tanulók számára. További nehézség, hogy a tudományok logikája és az iskolai 

feldolgozhatóság nem mindig egyezik, hiszen az utóbbit elsődlegesen a tanulók életkori 

sajátosságai és a fokozatosság elve szabják meg. Ez különösen a komplex rendszerek 

megismerésekor okoz gondot, mert a „leegyszerűsítés” érdekében kénytelenek vagyunk 

kiemelni elemeket a maguk struktúrájából, és elhanyagolni bizonyos szempontokat. Mi a földi 

rendszert és annak kisebb-nagyobb egységeit ismertetjük meg a gyerekekkel, márpedig egy 

ugyancsak összetett rendszerről van szó. Alapvető megközelítési módunk a 

rendszerszemlélet. Éppen azt szeretnénk megértetni a tanulókkal, hogy a világban minden 

mindennel összefügg, a természet és a társadalom kicsiben és nagyban is egy rendkívül 

összetett rendszer, amiben nincsenek egymástól független részek. Minden csak 

kapcsolataiban létezik, egyetlen kapcsolati hálót alkot. Semmi nem szakítható ki a 

rendszeréből még gondolatilag sem (pl. egy táj nem vizsgálható a tágabb környezete, 

szomszédjai nélkül éppúgy, mint a felszín alatti felépítés, a szerkezet, a felszíni vízrendszer, az 

élővilág, a talaj és a felszín feletti légkör vizsgálata nélkül). A többi természettudományos 

tantárgy könnyebben alkalmazhatja azt a leegyszerűsítési módszert, hogy a jelenségek 

tanulmányozásakor elhanyagol egyes szempontokat (lásd exkluzív, azaz szempontkizáró 

gondolkodás). A földrajz azonban csak ritkán alkalmazhatja, épp ellenkezőleg, inkluzív (azaz 

szempontbefogadó) módon, minél több szempontot figyelembe véve kell közelítenie a 

valósághoz, hogy igaz megállapításokra jusson. A környezeti kérdéseknél látszik ez a 

legjobban, gondoljunk csak a globális éghajlatváltozás és a savas eső hatásmechanizmusára, 

következményeire, egy olajkatasztrófa utáni helyreállítás kérdésére! 

A földrajz tantárgy – szintetizáló tudományok közvetítője lévén – alapvetően nem 

tudományos elméleteket tanít (szemben például a fizikával és a kémiával), inkább csak 

felhasználja azokat a jelenségek értelmezéséhez; úgy is fogalmazhatunk, hogy 

gondolkodásmódot tanít, mégpedig egyszerre természet- és társadalomtudományosat. Ez 

két szempontból fontos. Egyrészt azért, mert ebből következően nagymértékben igényli a 

többi tantárggyal való együttműködést, a tantárgyak közötti koncentrációt. A földrajznak az 

lenne a szerepe az iskolarendszerben, hogy keretében kerüljön összekapcsolásra a térre 

vonatkozó természettudományos tudás (pl. a hegységképződés, a talajképződés, a légköri 
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szennyeződés ciklusában). Ez azonban csak részben tud megvalósulni, mert a szintetizálandó 

tudáselemek egy részét még nem birtokolják a tanulók akkor, amikor a földrajztanulás során 

erre szükség lenne (gondoljunk például arra, hogy a 7. évfolyamon azonos időben kezdődik a 

fizika, a kémia és a földrajz tanulása, majd a gimnáziumi években akkor kellene alkalmazni a 

legtöbb fizikai vagy biológiai ismeretet, amikor nincs is fizika- vagy biológiaoktatás). Másrészt 

azért, mert épp ettől oly nehéz ez a tantárgy. Eltérő a természettudományok és a 

társadalomtudományok gondolkodásmódja, következésképpen a természetföldrajz és a 

társadalomföldrajz tanulása is eltérő módszereket, stratégiákat kíván. Nem lehet ugyanazzal 

a módszerrel, tanári eszköztárral eredményesen tanítani a tantárgy minden témakörét. Épp 

ellenkező a helyzet, a földrajztanításban szinte minden témakör (9. osztályban a csillagászati 

földrajz, a földi szférák földrajza, a földrajzi övezetesség; 10. osztályban a regionális földrajz, 

a globális problémák) tartalmánál fogva különböző tanítási-tanulási stratégiákat igényel. 

Tehát nem a tanári stílushoz kell igazítani a tanórákon történteket, hanem a tanárnak az adott 

tananyaghoz kell megkeresnie a legeredményesebbnek ígérkező tanítási és tanulási 

módszereket. Ebben nagy segítséget jelenthetnek – tanár és tanulók számára egyaránt – a 

tankönyvekben lévő módszerleírások, minták és feladatok, utasítások arra vonatkozóan, hogy 

mire és hogyan használhatók fel a megszerzett ismeretek és képességek. 

A megértés kulcsa a módszer  

A tudományos ismeretek, a tananyag megértése aligha valósulhat meg tanári előadás által, 

még akkor sem, ha a pedagógus nagyon érdekes, szuggesztív és értelmező magyarázattal 

próbálja közvetíteni. A tudományos ismereteket a tanulóknak „meg kell emészteniük” 

csekély, a kutatókétól, a tanárétól eltérő irányú tapasztalatok birtokában, amihez az elegendő 

időn kívül megfelelő helyzet szükséges. Például ösztönzés arra, hogy a tanulók elmondják a 

tapasztalataikat, kifejtsék a gondolataikat, megvitassák egymással a véleményüket pro és 

kontra a tanultakkal kapcsolatban. Erre a tankönyvek feladatrendszere bőséges lehetőséget 

kínál, de a feladatokból való válogatás, az érdeklődő, gondolkodó és kérdező, valamint 

kooperatív légkör megteremtése a szaktanár feladata. Ugyancsak ő tudja differenciáltan 

alkalmazni a feladatokat a gyerekek közötti tudásbeli és kulturális különbségekre tekintettel, 

és ő tudja kialakítani a megfelelő feltételeket a speciális bánásmódot igénylő tanulók számára.  

Ezzel kapcsolatban gyakran fogalmazódik meg a szaktanári kérdés: Vajon akkor 

pontosan mit és mennyit kell tudniuk az egyes leckékből az egyes tanulóknak? Erre azonban 

nem lehet általánosságban válaszolni, mint ahogyan a tankönyv sem tudja egyértelműen 

kijelölni. Teljesíteni azt kell, amit a kerettanterv alapján készült helyi tanterv tartalmaz. (Az a 

szaktanár vagy a helyi munkaközösség felelőssége, hogy a helyi tantervben megfogalmazott 

elvárások mennyire igazodnak a tanulók képességeihez, motivációihoz, tanulási ambícióihoz.) 

A tankönyvi szövegtömbök melletti feldolgoztató és a leckék végén lévő összefoglaló 

kérdések, feladatok persze orientálnak, de a helyi adottságokhoz nem tudnak igazodni, mint 

ahogyan a tankönyvcsaládhoz készült tudást ellenőrző feladatlapok sem feltétlenül képesek 
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erre. Ezek azt az általánosan elvárható tudást tükrözik, ami a kerettantervből következik és a 

tankönyvi leckék feldolgozása után elérhető. Elsősorban azt kívánják kideríteni, hogy a diákok 

valóban megértették-e a tananyag lényeges összefüggéseit, birtokolják-e a továbbhaladáshoz 

szükséges készségeket. 

A tankönyvsorozatokon belüli fokozatosság 

A köznevelés magyarországi rendszere alapvetően négyéves tanítási-tanulási ciklusokban 

gondolkodik, igazodva a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Ezt a tankönyvek is tükrözik – 

tartalmi, formai és módszertani tekintetben. A 7. osztályos földrajztankönyv előzményét az 5. 

és 6. osztályos természetismeret-tankönyvek jelentik, amelyek metodikailag kevésbé 

tekinthetők előzménynek. Ebből a szempontból a 7–8. és a 9–10. évfolyamos 

földrajztankönyvek épülnek szervesen egymásra.  

Az általános iskolai földrajztankönyvekben több a leíró rész, mint a 

középiskolaiakban. Ennek az az oka, hogy a tanulókban 12-13 éves korban alakítható ki 

optimálisan az elemzési készség, aminek egyik összetevője, megalapozója a leírási 

algoritmusok megismerése, elsajátítása és alkalmazása. Ehhez jól illeszkedik a regionális 

földrajzi tananyag tartalma. Ez a tartalom viszont a kutatásalapú és a felfedezéses tanulási 

elemek alkalmazására is jó lehetőséget ad. A 7. és a 8. osztályos tankönyv törekszik arra, hogy 

a tanulók megszeressék a földrajz sokféle tárgyát. Részben ezt szolgálják a szép képek, az 

érdekes feladatok és a hosszabb-rövidebb szemelvények. Mivel a földrajz tanulása 7. 

osztályban kezdődik, ekkor kell a legtöbb segítséget nyújtani abban, hogy hogyan lehet, 

érdemes tanulni az eredményesség érdekében. Ezt a könyvekben tanulási praktikák 

szolgálják. Gondolnunk kell arra is, hogy a tanulók jelentős része az általános iskola 8. 

évfolyamában befejezi a földrajz tanulását, így a tartalomhoz olyan metodikai környezet is 

kapcsolódik, amelyben az állampolgári és vállalkozói kompetenciák fejlesztésére is lehetőség 

nyílik (például mérlegelést és érvgyűjtést segítő grafikus rendezők, ítéletalkotás, vita, disputa, 

empátia- és helyzetgyakorlat).  

A 9. és a 10. évfolyam tankönyvei elsősorban rendszerbe kívánják foglalni a földrajzi-

környezeti ismereteket. Így sok az általános iskolai tananyagtartalomra való visszautalás 

(gondoljunk csak a földrajzi övezetességre, a kéregföldrajzi ismeretekre, a regionális 

tartalmakra!), ám más megközelítésben, más eszköztárral. Itt a lényeg a kapcsolatrendszerek 

értelmezése, a részfolyamatok behelyezése a folyamat egészébe, a következtetések levonása 

és a prognózisalkotás az oksági kapcsolatok továbbgondolása alapján (pl. rendszerező 

táblázatok, gondolattérképek, stratégiai tervek készítése által). A tanulók a folyamatok, 

jelenségek lényegét könnyebben megértik (hagyományos vagy digitális, szimulációs) 

modellezéssel. Vitahelyzetekben, véleményütköztetés során ismerik meg a jelenségek, 

kapcsolatok, összefüggések különböző nézőpontjait, így megtanulnak érvelni, fontossági 

sorrendeket felállítani, rangsorolni, végső soron körültekintően gondolkodni és észszerűen 

cselekedni.   
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I.3. A szövegértés és szövegalkotás fejlesztése 

Mit üzen a tankönyvi szöveg külleme? 

A tankönyvi szöveg a hagyományos módon értelmezett tanulás alapvető bázisa. Elméletileg 

az az optimális, ha a tankönyv az új ismeretekből annyit és úgy mutat be, hogy azok megértése 

a tanulók számára megoldható kihívást jelentsen, ugyanakkor a megértéshez a szövegekhez 

tartozó ábrák, térképek, kérdések és feladatok a lehető leghatékonyabb segítséget 

biztosítsák. Csakhogy a tanulók elvárásai a szöveggel szemben igencsak nagy változáson 

mentek keresztül az elmúlt években. A hosszabb folyamatos szöveggel nehezen boldogulnak. 

A tapasztalat szerint a 14–16 évesek maximum egynegyed oldalnyi (A4-es oldalon), Times 

New Roman típusú, 12-es méretű, 1-es sorközű (12–16 sor) földrajzi szöveget olvasnak el 

egyszerre úgy, hogy fel tudják idézni és értik is a tartalmát. (Mindez természetesen függ a 

szöveg érdekességétől, stílusától, fogalomhasználatától is – itt egy átlagos tankönyvi szöveget 

vettünk alapul.) Ha a szöveg két vagy három hasábban van tördelve, akkor 18-20 sorig is 

kitolható a terjedelem, hiszen a rövidebb sorok gyorsabb szemmozgást tesznek lehetővé, így 

könnyebben olvashatók.  

A jelenség mélyebb elemzésétől most eltekintünk, de a tanítási-tanulási folyamatban 

feltétlenül alkalmazkodni kell ezekhez a megfigyelésekhez. Alapesetben – a 7. és 8. osztályos 

földrajzkönyvekhez hasonlóan – kettő plusz fél hasábosak az A5-ös oldalak, azonban gyakori 

a kéthasábos tördelés is. A törzsszöveg egy-egy hasábja átlagosan 45–47 leütés szélességű. 

Azonban a legtöbb oldalon csak egy hasáb tartalmaz szöveget, a többi helyet ábra, kép, 

táblázat, szemelvény foglalja el. A törzsszövegek sok alcímmel (leckénként átlagosan 4) 

tagoltak, és rövidek a bekezdések. A szöveg sok ábrával, képpel váltakozik. Ez a tanulók 

számára vonzó, nemcsak látványossága miatt, hanem azért is, mert ők globálisan fogják be 

tekintetükkel az oldalt, sőt az oldalpárt, és a látvány alapján döntenek, hogy mire fordítanak 

még részletes figyelmet. Ennek egyik tanulsága az, hogy minél mozaikosabb a tankönyvi oldal, 

oldalpár megjelenése, annál figyelemreméltóbb a gyerekek számára, annál könnyebben és 

szívesebben igazodnak el rajta (a felnőttek, a tanárok egy része ezt inkább zavarosnak találja). 

A másik tanulság, hogy a kiemeléseknek (pl. félkövér vagy színes betűknek, színes 

szövegablakoknak, gondolatvázlatoknak) nagy jelentőségük van. A földrajz 

tankönyvcsaládban vannak olyan leckék, amelyek mozaikelven épülnek (pl. 9. évfolyamon 

Földünk nagyszerkezeti egységei – II/13. lecke, Veszélyes időjárási jelenségek – III/9. lecke, 10. 

évfolyamon pedig Integrációk, együttműködések – II/5. lecke egy része, Nemzetközi 

szervezetek – II/11. lecke, Emberek és települések – VI/4. lecke). 

A földrajzi szövegértés készségének fejlesztése 

A földrajzi tartalmú szövegek értelmezése nem könnyű a tanulók számára, mert ebben a 

tekintetben is érzékelhető a földrajztudomány összetettsége. Hagyományosan a földrajz 

tantárgy szövegeinek stílusa, szókészlete és szófordulatai a természettudományokéhoz állt 
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közel, de a társadalomföldrajzi (beleértve a statisztikai, szociológiai, regionális tudományi 

tudományterületeket is), közgazdasági, környezettudományi és technológiai (pl. 

térinformatikai, digitális technológiai) tartalmakkal való bővülése magával hozta a 

társadalomtudományok és a technológiai tudományok nyelvi logikáját és nyelvezetét. Ezen 

túlmenően a tananyagnak a mindennapi élettel való kapcsolata miatt publicisztikai vagy 

média eredetű szövegeket (pl. hírt, esetleírást, esettanulmányt, időjárás-jelentést) is 

használunk, sőt a földrajztanár feladata, hogy ezek értelmezésében segítsen. A 

tankönyvekben a tankönyvíróknak kell – már amennyire lehetséges – egységesíteniük a 

természet- és a társadalomtudományi, valamint a populáris stílust, hogy a szöveg a tanulók 

számára könnyebben befogadható legyen. Ugyanakkor a műveltségterületre jellemző 

tartalmú és műfajú szövegek megértéséhez szükséges olvasási stratégiákat és módszereket is 

be kell mutatni a tanulók számára, és gyakoroltatni is kell azokat. Ez a szemelvényekkel (a 

tankönyvekben szürke alapon) és a hozzájuk kapcsolódó feladatokkal (pl. kulcsszavak 

kiválogatása, fogalmi kislexikon készítése) érhető el.  

A tankönyvek nem nélkülözhetik a szaknyelv, benne a szakkifejezések használatát. 

Ugyanakkor azt csak az életkori sajátosságoknak megfelelő mértékig teszik, hiszen a 

tudományosság nem mehet az érthetőség rovására, ráadásul nagyon különböző 

kultúrkörnyezetből származó, eltérő anyanyelvi kompetenciával rendelkező tanulók 

taneszközéről van szó. Az általános iskolásoknak szóló tankönyvek törekszenek a szakszavak 

köznyelvben használt kifejezésekkel való helyettesítésére, és elsősorban magyar fogalmakat 

használnak. Például 7. osztályban a kőzetburok felépítésének bemutatásánál a „réteg” szót 

alkalmazzuk, de a 9. évfolyamon már a „kéreg” kifejezés használata indokolt. Hozzátesszük 

azonban, hogy a helyi adottságok alapján szükség lehet a kifejezés-szinonimák tisztázására is 

(hosszúsági kör – délkör – meridián, ősföld – ősmasszívum – pajzs, szárazföldi – kontinentális, 

forró övezeti – trópusi, fennsík – magasföld – felföld – felvidék stb.). 

A tankönyvekben lévő különböző típusú szövegek olyan rendszerben találhatóak, 

amely lehetőséget ad arra, hogy a szövegfeldolgozás fokozatosan, egyre többféle módon 

járuljon hozzá a tartalomhoz kötött szövegértési készségek fejlesztéséhez. (Megjegyezzük, 

hogy a tankönyvi szövegek nem elegendőek a szövegértési készség fejlesztéséhez, azokat ki 

kell egészítenie a szaktanárnak olyanokkal, amelyek illeszkednek tanítványai kultúrájához, és 

akkor leginkább megfelelnek a készségszintjüknek.) A tankönyvi szövegek nemcsak egyre 

hosszabbak, eltérő nyelvezetűek, szókészletűek, ahogyan haladunk előre a tananyagban, 

hanem a hozzájuk kapcsolódó feladatok is újabb és újabb kihívást jelentenek. Példaként: a 

feladatok először csak kulcsszavak kiválasztását kérik a szövegből, majd a szövegtömbhöz kell 

egyetlen kulcsszót (mint címet) találni, később a címként talált kulcsszóhoz kell még három 

fogalmat keresni. Célszerű először csak kisebb szövegtömbökkel dolgozni, majd a technikát a 

teljes leckére kiterjeszteni: keress egy kulcsszót az egész leckéhez, majd keress három 

kulcsszót, amik a lecke egyes részeinek a lényegét kifejezik, aztán minden egyes részben még 

további három kulcsszót stb. Ez vezet el a vázlatkészítéshez, hiszen a vázlat tulajdonképpen 
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logikailag rendezett kulcsszavakból áll. Középiskolában már jegyzet, azaz szövegkivonat 

készítését is lehet gyakoroltatni, de semmiképpen nem lehet elvárás annak önálló készítése a 

9–10. évfolyamon! A szövegből való lényeg kigyűjtését szempontokkal irányított táblázatok, 

ismerettérképek segítik. (Sokszor hivatkozik arra a tanár, hogy majd a felsőoktatásban szükség 

lesz a jó jegyzetelési képességre, de ennek kifejlesztése nem 14-16 éves korban aktuális!) A 

tankönyvek tartalmaznak olyan feladatokat is, amelyek folyamatosan mintákat adnak a 

szaktanároknak arra, miként lehet a tantárgyi tartalom megtanítását és a tanulók speciális 

szövegértési és szövegalkotási készségeinek fejlesztését összekapcsolni, melyek a hatékony 

tanuláshoz általában szükséges szövegfeldolgozási technikák és stratégiák.  

I.4. A digitális műveltség fejlesztése 

A digitális tanulás ösztönzése a földrajztankönyvekben 

Az iskola világa hazánkban sokáig távol tartotta magát a digitális környezetektől, így a tanulás 

értelmezésében és a tanítás-tanulás gyakorlatában alig kapott helyet a korszerű 

kommunikációs technológiák alkalmazása, s még ma is különlegességként tekintünk rá. Nagy 

baj ez, mert közben a tanulók szinte már nem is képesek másban gondolkodni, a diákok és az 

iskola tudásszerzési rendszere és eszköztára jelentősen eltávolodott egymástól. Az 

újgenerációs földrajztankönyvek és munkafüzetek elsősorban feladataikon keresztül adnak 

lehetőséget és ösztönzést a digitális technológiák használatához. Különböző 

tevékenységekhez kötődnek, például szöveges információ keresése, számadat gyűjtése 

(statisztikai keresés), lexikon vagy szótár használata (szó- és fogalomértelmezés stb.), térképi 

keresés (pl. Google Earth, Google Maps), és eltérő műveleteket igényelnek, például keresés, 

feldolgozás, számítás, ábrázolás, beszámoló készítése (ppt, Prezi stb.), útvonaltervezés, 

térképszerkesztés. 9–10. osztályban a tankönyvi feladatok körülbelül egynegyed része 

kívánja, és további 20%-a lehetővé teszi, ajánlja azt. Ehhez hozzá kell tennünk, hogy sok olyan 

feladat van, ami nem jelöli meg konkrétan a megoldáshoz szükséges forrást vagy az eszközt, 

tehát digitális környezetben is megoldható. Így eszköze lehet a földrajztanulási-tanítási 

folyamat személyre szabott, differenciált támogatásának. Több lecke tartalmaz internetes 

linkeket és QR-kódot, ami lehetőséget ad arra, hogy a diákok okostelefonjukkal, tabletjükkel 

közvetlenül is elérhessenek honlapokat vagy digitális tartalmakat. Az egyes linkekhez 

általában kérdések, feladatok is tartoznak. 

A kor követelményeinek megfelelő földrajztanulás nem nélkülözheti a digitális 

eszközök használatát. Természetesen tudjuk, hogy a technikai háttér ehhez nem mindenhol 

biztosított maradéktalanul, de szinte mindenhol van lehetőség legalább alkalmanként vagy 

tanórán kívül használni. Ugyancsak megoldható a tanulók okostelefonjának differenciált 

használata (hacsak nem a tanári asztalra való kirakásukkal kezdődik a tanítási óra). 
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I.5. Az iskolai kipróbálás legfontosabb tapasztalatai 

A gimnáziumi 9. és 10. évfolyamos kísérleti földrajztankönyveket a 2015/16. tanévben 

próbálták ki országszerte. A kipróbáló tanárok (9. évfolyamon 17 fő, 10. évfolyamon 11 fő) 

eltérő földrajzi környezetben, különböző technikai körülmények között működő 

intézményekben, sokféle tanári felfogással, különböző tanulói összetétellel dolgoznak. Ennek 

ellenére alapvetően egységes volt a tankönyvek fogadtatása, amivel a diákok véleménye is 

egybecsengett. A kipróbálók magasra értékelték a tankönyveket, különösen pozitívan 

nyilatkoztak a tartalom aktualitásáról és a pedagógiai, módszertani megközelítés 

változásairól. A tartalmi újdonságokat örömmel fogadták, de néhány elemet nehezebben (pl. 

9. évfolyamon a felszín alatti vizek új fogalmait, 10. évfolyamon pedig a Magyarország 

témakör tananyagát túl elvontnak, általánosnak és kevésbé földrajzi szemléletűnek tartották). 

Kedvezően értékelték a tankönyvek korszerű módszertani megközelítését és a gazdag képi 

tartalmat, többségük sikerrel adaptálta pedagógiai gyakorlatába a tankönyv által képviselt 

pedagógiai szemléletmódot. Pozitívan értékelték, hogy a tankönyvek módszerükben 

közelítenek a digitális nemzedék igényeihez és szokásaihoz (internetes hivatkozások és 

információszerzés, QR-kódok használata stb.), viszont elmarasztalták az elérhető digitális 

tananyagok mennyiségét és minőségét. Fontos azonban tudni, hogy a központilag kidolgozott 

és ingyenesen elérhető tankönyveket mindenfajta tudású, képességű tanulókra tervezték, 

erősen eltérő társadalmi és technikai feltételek között működő iskolák diákjainak készültek. 

Ebből következik, hogy sokféle pedagógiai környezetben kell alkalmazhatónak lenniük, és a 

bennük szereplő tartalmakat nem kell maradéktalanul feldolgozni, sőt, válogatni szükséges 

azokban a helyi adottságok figyelembevételével.  

A kipróbáló tanárok véleménye a gimnáziumi tankönyvekről a tanévben előrehaladva 

pozitív irányban változott. A legtöbben a tanulók saját mobiltelefonjaik, digitális eszközeik 

használatát, a tanórai internethasználatot írták le, mint sikerrel alkalmazott módszertani 

újdonságot. Többen említették a földrajzi kísérletek, gyakorlati feladatok alkalmazását. Ezzel 

a módszerrel az összefüggések, a következtetések jobban kiemelkedtek, és egyben 

kézzelfoghatóvá is váltak a tanulók számára. Az összefüggések és folyamatok megismerésével 

kapcsolatban a pedagógusok szintén pozitív módszertani változásként értékelték a 

folyamatábrák és a képek értelmezését. 

A kísérleti tankönyvek igyekeztek a leíró szöveggel szemben problémafelvetésre, 

feladatokra és kérdésekre építeni a tananyag egy részét, ami csak részben aratott sikert. 

Egyértelmű, hogy ez időigényes és szemben áll azzal a gyakorlattal, hogy akkor vagyunk 

nyugodtak, ha mindent elmondtunk egy témával, leckével kapcsolatban a tanórán a 

tanulóknak (jól kifejezi ezt a szemléletet a „leadtuk a tananyagot” általánosan elterjedt 

megfogalmazás). Ugyanakkor itt is hangsúlyozzuk, hogy a tanítási órán nem a tananyagot kell 

elmondania a szaktanárnak, hanem úgy kell szerveznie a tanulási folyamatot, hogy a diákok 

minél több tapasztalat, tevékenység során elsajátítsák a tartalomhoz kapcsolódó gondolkodás 
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alapjait, és folyamatosan fejlődjenek az azzal kapcsolatos készségeik. Bizonyos 

szövegrészeket (különösen a 10. évfolyam tankönyvében) hosszúnak, nehézkesnek, nem 

kellően tagoltnak találtak, néhányan szerették volna viszontlátni a leíró részeket, az utóbbi 

két évtizedben elterjedt, ám tanulásmódszertani szempontból nem épp hasznos stílust, ami 

szinte tőmondatokra darabolja a tananyagot, csupán tényeket ír le egymás után. Ez 

nyilvánvalóan gyökeres ellentmondásban van a földrajz tantárgy ok-okozati kapcsolatokra 

épülő tartalmával, gondolkodásfejlesztő szerepével és a korszerű tanulásértelmezéssel 

egyaránt. A tankönyvi szöveg stílusa és szerkesztése szándékosan szembeszáll a tényeket 

ismertető szemlélettel, a földrajzi jelenségeket, tényeket magyarázni igyekszik. Helyenkénti 

terjengősségét viszont szükséges volt csökkenteni. Erre jelentett egyfajta próbálkozást az 

ismerettérképek, sémák megjelenése már a kísérleti tankönyvekben is, ami elsősorban az 

oksági kapcsolatok átlátását kívánta elősegíteni. Kétségtelen, hogy grafikai megoldásuk nem 

volt vonzó a tizenévesek számára. A tanulók pozitívumként emelték még ki az életszerű 

példákat és a frissen szerzett tudást gyakorló feladatokat, amelyek felkeltik az érdeklődést, és 

segítséget nyújtanak abban, hogy a tananyagot a mindennapi életben is el tudják helyezni. 

A tanári vélemények egy része szerint nehezen áttekinthetők a leckék, mondván, a 

kéthasábos alapszerkezetet megzavarják az ábrák, a táblázatok, a színes alapra nyomott 

szövegek, a kérdések és feladatok, a piktogramok. Ezt annak ellenére gondolják így, hogy a 

szövegtömbök alapvetően (ahol ezt megengedte a tartalom és a terjedelem) az oldalpár belső 

két hasábjában kaptak helyet. Érdekes módon más kipróbáló tanárok és a tanulók (!) ezt a 

szerkesztést előnyként, a tanulást megkönnyítő elemként értékelték. A piktogramok célja az 

volt, hogy vizuálisan is felhívják a figyelmet a feladatokra, kérdésekre, differenciálják azokat a 

tanulási folyamatban betöltött szerepük szerint, ezzel segítve nemcsak a tanulók, hanem a 

tanárok munkáját is. Igaz, kissé nagyméretűek voltak, és piros színükkel erősen magukra 

vonták a figyelmet, aminek valóban lehetett zavaró hatása. Többen hiányolták a törzsszöveg 

nagyobb arányú kiemelését félkövér szedéssel, arra hivatkozva, hogy azokat összeolvasva a 

tanulók kivonatolva kapnák a lecke lényegét. Ezt szándékosan kerülik a földrajztankönyvek, 

mert ez a módszer nem vezet értelmes tanuláshoz. A kiemelések inkább egy-egy szövegtömb 

kulcsszavaira vonatkoznak, amiket tovább kell gondolni. És itt a lényeg: ne szövegkivonat 

legyen a tanulók előtt, hanem olyan szókészlet, amelynek elemeit gondolati műveletekkel kell 

összefűzni. 

Többen hiányolták a kísérleti tankönyvekben a „hagyományos” jellegű 

összefoglalásokat a leckék és a fejezetek végén. Arra sem lehetőség, sem szükség nincs, hogy 

a lecke végén ugyanazt leírjuk rövidebben, mint ami a leckében van. Az ilyen „összefoglalások” 

helyett került minden lecke végére az adott anyag főbb fogalmainak listája, valamint az 

összefoglaló kérdések és feladatok. Az egész lecke tartalmi vázlata nem tankönyvi funkció, 

szükség esetén az elkészítése akár tanórai mozzanat lehet. Viszont a leckék végén elhelyezett 

ismerettérképek több tartalmat összefoglalnak, sőt rendszerbe helyeznek (pl. 

gondolattérképek mint logikai vázlatok, fogalomhálók, témarendszerezők, lecke végi 
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összefoglalások: a tengervíz mozgástípusainak rendszerezése, a Száhel-öv elsivatagosodása, 

az Európai Unió intézményei). Hasonló indokból a fejezet végi összefoglaló leckék is 

alkalmazzák ezt a megoldást (pl. 9. osztályban a csillagászati földrajzi fejezet összefoglalása). 

A legtöbb esetben feladatokon keresztüli, azaz aktív és élményszerű összefoglalást is szeretne 

a tankönyv képek csoportosításával, rövid szemelvények és hírek értelmezésével, 

térképmunkával.  

Az átdolgozás lényege a kipróbálás tapasztalatai alapján 

A tanári javaslatok figyelembevételével történt meg a kísérleti földrajztankönyvek és 

munkafüzetek átdolgozása. Lényegük az alábbiakban foglalható össze. 

Tartalmi-szerkezeti változások 

 A tankönyvek tovább erősítik a nemzetközi trendekhez való igazodást azáltal, hogy 

megjelennek bennük a földrajztudomány és a többi, a köznevelési rendszerben a 

tantárgy által képviselt szaktudomány újdonságai és szemléletmódjuk. Elsődleges 

cél, hogy a tanulók rugalmasan ismerjék meg a nyitott és globális világot, a 

természetföldrajzi jellemzők megismerésén, a topográfiai tudás és a térbeli 

tájékozódási képesség megszerzésén túl értsék a világ működését és különböző 

típusú kapcsolatrendszereit, kiszolgáltatottságait, azok összefüggésrendszerét, 

hogy alkalmazkodni tudjanak a kihívásaira. Ezért a tananyagot a társadalom 

szempontjából, az adottságok felhasználhatóságát és a fenntarthatóságot egyszerre 

szem előtt tartva dolgoztatja fel. Nem statikus képet nyújt a világról, hanem állandó 

változásában igyekszik azt megismertetni. A tartalmi modernizáció az alábbi 

példákban nyilvánul meg kézzelfoghatóan: 

o 9. osztályban: a nagy földi légkörzés dinamikus szemlélete, az időjárási 

jelenségek által okozott veszélyhelyzetek és a védekezés teendői, a modern 

időjárás-előrejelzés módszereinek megismertetése, öt óceán megismerése, a 

felszín alatti vizek dinamikus értelmezése, valamint a környezeti változások 

gazdasági hatásainak összefüggéseikben való megismertetése; 

o 10. osztályban: a migráció részletes és több szempontú elemzése, a gazdasági 

telepítő tényezők tipizálása, a virtuális víz importjának és exportjának 

értelmezése, a nemzetközi turizmusnak mint a globalizáció egy formájának 

megközelítése, a devizahitel kockázatainak ismertetése, a globális városok és 

a szubszaharai Afrika fogalmának bevezetése, az USA iparának térbeli 

átrendeződése (szakítás a hagyományos ipari körzetek felosztásával). 

 Általában csökkent a kötelezően feldolgozandó tananyag mennyisége. Ez részben 

tartalmi egységeknek, szövegtömböknek a törzsszövegből való kivételét jelentette 

(pl. a leíró részek esetében), másrészt pedig leckéken belüli módosításokat, például 

tényismertető szöveg helyett aktív munkával: ábra-, kép-, infografika- és 
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térképelemzéssel, kérdésekkel és feladatokkal kell feldolgozniuk a tanulóknak a 

tananyagot. A leckék és azokon belül a törzsszövegek terjedelme is csökkent. 

 Újragondolásra került a tankönyvek fogalomhasználata. A kerettantervi és az egyes 

tudományterületeken tapasztalható ellentmondások kiküszöbölésére a 

szaktudományágakkal kapcsolatos fogalmakat átnézték a tudományterületek 

szakemberei (geológusok, hidrogeológusok, meteorológusok) is. Ennek megfelelően 

a földrajztankönyvek és a munkafüzetek következetesen alkalmazzák a fogalmakat 

a 7–10. évfolyamokon (pl. külső és belső erők, gyűrődés, felszín alatti vizek). 

Azonban az egyes tantárgyak közötti kapcsolódási pontok felülvizsgálatára, 

bővítésére még szükség van (pl. a földrajzi övezetességi rendszer, a csillagászati 

jelenségek, a fizikai erők kapcsán). 

 A tantervitől eltérő fejezetbe kerültek a környezeti problémák (pl. 9. osztályban a 

légkörhöz annak globális problémái – III/10. lecke, 10. osztályban a demográfiai, az 

urbanizációs és az élelmezési válság a 21. századi társadalmi folyamatokhoz). 

 A kísérleti tankönyvhöz képest egy-egy fejezeten belül is módosult a leckék 

sorrendje (pl. 9. évfolyamon a vízburok fejezetben a tengerparti felszínformálódás 

a tengerekkel foglalkozó lecke után van, 10. évfolyamon pedig szintén az utolsó 

fejezetben). 

Metodikai változások 

 A tankönyvek többféle tanítási és tanulási módot tesznek lehetővé. A tankönyvi 

leckék megközelítésmódja megadja a lehetőségét a nyílt tanulási stratégia 

alkalmazására, azaz arra, hogy a pedagógusok az anyagot szűkebb és mélyebb, 

csekélyebb és terjedelmesebb módon dolgozzák fel a helyi lehetőségek, az óraszám 

és a tanulók összetétele, előképzettségi szintje szerint. 

 A reproduktív tanulás helyett a feldolgozás típusú tanulást helyezi előtérbe a 

tankönyv (pl. 10. évfolyamon az I. fejezet 3. és 8., a II. fejezet 1., 2., 4., a III. fejezet 

1., 2., 9., a IV. fejezet 1., 4., az V. fejezet 1. és 8-9., a VI. fejezet leckéi).  

 A földrajztankönyvek eszközkészlete nemcsak abban ad differenciálási lehetőséget, 

hogy a tanórán vagy otthon folyjék a tanulás, hanem abban is, hogy a tanteremben, 

a terepen vagy virtuális környezetben. 

 Nőtt a közös munkavégzés aránya, akár páros munkára, akár csoportmunkára 

gondolunk (pl. 9. osztályban: a térképészet történetének feldolgozása, 

kőzetlemezek mozgásainak következményei a jövőben, valamint 10. osztályban: 14., 

55., 67., 70–71., 86., 88., 120., 174., 175., 177., 186–187., 236., 253. oldalakon). 
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Szerkesztési változások 

 A képek és az ábrák száma összességében csökkent a tankönyvekben, és több 

cserére is sor került. Viszont az ábrák mérete nőtt, így részleteik könnyebben 

megfigyelhetők, tanulmányozhatók, valamint az oldalak jobban áttekinthetőbbekké 

váltak. 

 Az ábrák egy részét grafikailag korrigálták, egységes stílusban, betűmérettel és 

betűtípussal, színvilággal készültek, ami áttekinthetőbbé teszi a kiadványt. 

 A kérdések, feladatok elől kikerültek a színes ikonok, színes alapon sorszámozva 

vannak, így a tanítási-tanulási folyamat során követhetőbbek, könnyebben 

beazonosíthatók.  

 A szemelvényekhez, ábrákhoz, adatsorokhoz kapcsolódó feladatok – ahol indokolt 

és lehetséges volt – tömbösítve lettek, és szürke, árnyékolt hátteret kaptak a jó 

elkülöníthetőség érdekében. E feladatok alapvetően három csoportba sorolhatók: 

o új tananyag feldolgozása: a feladatokat követő leckerész összegzi a feladatok 

megoldásával szerzett információkat (pl. lemezmozgások, tavak, édesvizek 

jelentősége), főleg olyan témák esetében, amelyekkel kapcsolatban már 

vannak előismereteik a tanulóknak; 

o ismétlés, gyakorlás: a törzsszöveg feldolgozását követően feladatok segítik a 

rögzítést (pl. fejlettségi mutatók); 

o a tanultak alkalmazása: a megtanult ismeretek alapján önálló elemzést kell 

végezniük a tanulóknak (pl. a lakóhely jellegzetességei). 

 A leckékben lévő megfigyelések, egyszerű vizsgálódások (pl. kőzet- és talajvizsgálat) 

már szintén tömbösítve, szürke alapon különülnek el annak érdekében, hogy 

könnyebben szervezhetőek, megvalósíthatóak legyenek egy-egy órarészben, ezzel 

is kiemelve a fontosságukat. 

 Az oldalak szerkezete változatosabb lett: a korábbi kéthasábossal szemben – 

hasonlóan az általános iskolaihoz – két és fél hasábosra változott. A külső fél 

hasábba kerültek a törzsszöveghez kapcsolódó kérdések, illetve apróbb 

kiegészítések (pl. honlapajánló link, QR-kód, kisebb diagram). Ez a szerkezet 

nagyobb rugalmasságot biztosít a szaktanárnak a változatos munkaforma (csoport-

, páros és frontális munka) megválasztásában. Könnyebben szervezhető a 

feladatokra, kérdésekre építő vagy a főként törzsszöveget használó, esetleg 

egyszerre mindkettőre különböző arányban építő tanítási óra.  

 Sok leckében szerepelnek QR-kódok, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a diákok 

okostelefonjaikkal is elérhessenek honlapokat vagy digitális tartalmakat (pl. 9. 

osztályban a 15., 22., 35., 46., 47., 72., 91., 126., 133., 164., 167. oldalak, 10. 

osztályban pedig a 21., 37., 46., 78., 199. oldalak). Az egyes linkekhez kérdések, 

feladatok is tartoznak. A képi elemekhez kérdések, feladatok kapcsolódnak. 
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 Új elemként jelent meg az újgenerációs tankönyvben a térképek ábrákkal, 

szövegdobozokkal vagy ábrák képekkel, szövegdobozokkal való kombinációja, 

ezzel is tovább csökkentve a törzsszöveg zsúfoltságát. Pl. 9. osztályban a térképi 

ábrázolás – 42. oldal, a parttípusok – 162–163. oldal, a sivatagi formakincs – 210–

211. oldal, a karsztformák – 185. oldal; 10. osztályban pedig az integrációk – 58–59. 

oldal, Európai Unió – 146. oldal. 

 Új tartalomközvetítő módként torzított térképeket (kartogramokat) (pl. 10. 

osztályban a 9., 18., 119. és 208. oldalon), rendhagyó térképrészleteket (pl. 10. 

osztályban 119/9.10. ábra) és infografikákat (pl. 9. évfolyamon a víz jelentősége; 10. 

évfolyamon globális városok, menekültválság, nemzetközi turizmus, Magyarország 

helye Európában, a legnagyobb árbevételt elérő vállalatok Magyarországon, a kelet-

közép-európai országok összehasonlítása, az autógyártás térbeli elhelyezkedése) is 

használnak a tankönyvek, amelyek nemcsak a hagyományos térképekkel való 

összevetést, hanem új értelmezési szemléletet is igényelnek, ezért izgalmasak 

lehetnek. 

 2017-ben látott napvilágot az új magyar helyesírási szabályzat és szótár. A 

tankönyvek szövegei ennek megfelelőek. Bizonyára találkozik majd az olvasó 

szokatlan írásmóddal a szakkifejezések esetében is (pl. nap-éj egyenlőség, 

árapályjelenség, élelmiszer-gazdaság, passzátszél-rendszer, ásványinyersanyag-

előfordulás, villamosenergia-fogyasztás, értékpapír-forgalom). Javasoljuk, hogy a 

szaktanár ezekre a szabályváltozásokra hívja fel a tanulók figyelmét is.  
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II. A TANKÖNYVEK FELÉPÍTÉSE, A TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA  

II.1. A tanítás és a tanulás eredményességét segítő eszközök és megoldások  

A 9. és a 10. évfolyam földrajztankönyve azonos szemlélettel és egységes szakmódszertani 

koncepció alapján készült, ezért együtt mutatjuk be azokat.  

Az újgenerációs földrajztankönyvek megtekinthetők és letölthetők az OFI 

http://tankonyvkatalogus.hu honlapján: a 9. osztályos (2018) FI-506010901/1, a 10. osztályos 

(2018) FI-506011001/1 kiadványszámmal. 

A tartalmi egységek egymásra épülése 

A művelődési anyag tematikájának összeállítása az érvényben lévő Nemzeti alaptanterv6 

Földünk–környezetünk műveltségi területének fejlesztési alapvetései és a kapcsolódó 

kerettanterv7 földrajz tantárgyra vonatkozó tartalmi, módszertani előírásai alapján készült. A 

kerettantervben ajánlott óraszámokat célszerű megtartani, heti 2 órában megállapítani. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy elsősorban a társadalomföldrajzi tananyag eredményes 

tanulása érdekében megfontolandó a földrajz 11. évfolyamba való csúsztatása is. A tartalom 

alapvetően követi a dokumentum tematikus felépítését, javasolt időrendi szerkezetét, de 

több lecke esetében van eltérés (ennek indoklására a fejezetek bemutatása során kitérünk). 

A lehető legtöbb esetben keresi a kapcsolódási pontokat a többi tantárgy, elsősorban a 

természettudományos tantárgyak és a történelem között.  

A tartalmi témakörök a tankönyvekben fejezetekbe rendeződnek. A fejezetek 

metodikai eszközkészlete azonos a 9. és a 10. évfolyamon. A tanulók fejlődéséhez azáltal is 

igazodik, hogy a fejezetekben előre haladva egyre nő az absztrakciót, a magasabb szintű 

gondolkodást igénylő, a csoportban, párban vagy önállóan végzendő, a tanórán kívüli 

kutatásra ösztönző feladatok aránya, és a tanulóknak egyre többet kell véleményt formálniuk 

előbb benyomásaikról, majd a tartalmi elemekről, végül pedig vitában, drámamódszerben 

ütköztetniük is kell a véleményüket. 

A tankönyv elején a tanulóknak szóló bevezető található. Elolvasásától és 

megbeszélésétől ne sajnáljuk az időt, mert fontos útmutatásokat tartalmaz arra vonatkozóan, 

hogy miről lesz szó a tanévben, és hogyan kell tanulni a tankönyvből! Lapozzanak bele a 

tankönyvbe a tanulók, és keressenek példákat az egyes módszertani megoldásokra! 9. osztály 

elején ez elengedhetetlen, hiszen a diákoknak a tantárgy új taneszközeivel és 

eszközkészletével kell megismerkedniük (még akkor is, ha ebből a tankönyvcsaládból tanultak 

az általános iskolában). Ugyancsak érdemes átlapozni ilyenkor a tartalomjegyzéket, amolyan 

kedvcsinálóként is.  

                                                 
6 110/2012. (VI.4.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. 
1.1.1.1.1 7 Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyamára – 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. 

melléklete. 

http://tankonyvkatalogus.hu/
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A tankönyvi fejezetek és leckék szerkezete, alkotóelemei 

A fejezetek felépítése, eszköze és azok magyarázata 

A földrajztanulás középiskolai szakaszához készült tankönyvekben a fejezetek és azokban a 

leckék tartalmilag összefüggő rendszert alkotva épülnek egymásra, alapvetően követik a 

kerettantervi tartalmi építkezést és tagolást. Lényegében az egészből a rész felé haladó 

logikát követik, azaz általános, a Föld egészét érintő jelenségeket, kapcsolatokat mutatnak be 

(pl. földrajzi övezetesség, a Föld gömbhéjai), majd kisebb egységekre vonatkoznak (pl. 

országcsoportok, országok és régiók), hogy azután globális szintézisre kerüljön sor (pl. a 9. 

évfolyam végén a földrajzi övezetesség, a 10. évfolyam végén pedig a globális problémák és a 

fenntarthatóság). 

A 9. osztályos tankönyv tananyagelrendezése a tematikus egységeket tekintve 

megegyezik a kerettantervben javasolttal. A fejezetek az abban javasolt tematikus sorrendet 

követik, legfeljebb annyi az eltérés, hogy a csillagászati földrajzi és a térképismereti témakör 

a tankönyvben egy fejezetet (I. fejezet) képez.  

A tananyag az alábbi részletekben tér el a kerettantervtől: 

 a társadalmi változások a 21. században témát a kerettanterv alapján sok helyi 

tanterv (jórészt a hagyományok okán) a 9. osztályos tananyag végére teszi, 

tankönyvcsaládunk viszont a természetföldrajzi egységet nem kívánja ezzel 

megbontani, így azt már a 10. évfolyam tananyagába helyezi; 

 viszont valamennyi természetföldrajzi témakörben helyet kaptak a témák 

társadalmi és gazdasági vetületei, valamint a regionális és globális környezeti 

vonatkozásai is. 

A 10. osztályos tankönyv tananyagelrendezése lényegében nem tér el a 

kerettantervben javasolttól. Mindössze a Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei 

című kerettantervi fejezet rövidebb a tankönyvben (VI. fejezet), mert anyagának nagy része 

beépül az előző fejezetekbe. Ennek az az oka, hogy felfogásunk szerint a következmények 

áttekintése, a következtetések levonása a tartalmi feldolgozás szerves része, nem szerencsés 

azt kiragadni, és hónapokkal később tisztázni. Így a tankönyvben a Fenntarthatóság – 

kérdőjelekkel című, csupán öt leckéből álló fejezet a földrajzi tanulmányok szintetizálása. 

Összefoglalja – feladatokra építve – mindazt, amit a világ térbeli és időbeli áttekintése, 

folyamatainak és összefüggéseinek megértése alapján alkalmazni szükséges a mindennapi 

életünk során. 

A tankönyv tartalmi rendezőelvét könnyen megérthetik a diákok a tartalomjegyzék 

(4–5. oldal) címrendszere és a tanulóknak szóló bevezető (3. oldal) szövege segítségével. A 

tananyag fejezetekre való bontásának a tartalmi rendezőelv mellett fontos szempontja volt, 

hogy azok közel azonos terjedelműek legyenek (a 9. évfolyamon öt, a 10. évfolyamon pedig 

hat fejezet van, egy-egy fejezet átlagosan 11 [9–14] leckéből áll). Ennél több leckét, nagyobb 

tartalmi egységet a 14–16 évesek nehezen tekintenek át. Viszont elegendő ismeretanyagot 
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dolgoz fel, készségterületet fejleszthet ahhoz, hogy a végén reálisan mérhető legyen a tanulók 

azzal kapcsolatos tudása és fejlődése. A fejezetek eltérő színkódjai (amik a fejezetnyitó 

oldalpár alapszínében, a fejezet minden lapján az oldalszám és a leckék sorszáma, a lecke végi 

összefoglaló kérdések, a feladatok mögött és a táblázatokban látható) segítséget adnak a 

tanulóknak a különböző tankönyvi részek közötti eligazodásban. A témaköröket bevezető 

oldalpárok alapvetően ráhangoló jellegűek. Alapjukat egy-egy érdekes színes kép adja 

(amelyek tartalmi szempontból is elemezhetők).  

A fejezetek leckéi után az összefoglaló órák szervezéséhez készült leckék nem 

fogalmazzák meg kivonatolva a fejezetben elhangzott tartalmakat, mert a szövegkivonatolás 

a tartalmakat kiszakítja az összefüggéseikből, ezáltal sérül a földrajzi logika, és minimálisra 

szűkül az értelmezés lehetősége. A tankönyvcsalád ezzel is hangsúlyozni kívánja, hogy a 

földrajztanulás lényege nem a magolás, hanem a gondolkodás és az ismeretek alkalmazása. 

Részben ismereteket rendszerező vázlatokat (fogalmi térképeket) vagy térképre applikált 

egyszerű tartalmi-logikai jegyzeteket („névjegyeket”) adnak közre, sőt, még inkább 

készíttetnek a tanulókkal, diagramok, egyéb ábrák, karikatúrák, táblázatok, rövid 

szemelvények és tematikus térképek elemzését követően. A vázlatok és a jegyzetek segítenek 

a tananyag csomópontjainak megtalálásában és a közöttük lévő logikai kapcsolatok 

feltárásában. Javasoljuk, hogy a szaktanár már a témakör feldolgozása előtt tekintse át a 

fejezet végi összefoglalási célú feladatokat, és ennek figyelembevételével súlyozza a 

fejezetben található tényanyagot. Az összefoglalások gondolkodtató és alkalmaztató 

kérdéseken és feladatokon keresztül elevenítik fel, mélyítik, rendszerezik a tanultakat. A 

feladatok változatosak: kép- és ábraelemzést kívánnak gondolkodtatással, képválogatást vagy 

rendszerezést igényelnek, képzeletbeli utazáshoz kapcsolódnak, vagy asszociációkra épülnek. 

Minden fejezetben van olyan lecke – az összefoglaló órákon kívül –, ami alapvetően 

közös tanulói munkára épül. Ez lehet gyakorlati óra (pl. 9. osztályban Utazzunk térképpel!), 

forrásfeldolgozáshoz vagy projektfeladatokhoz kapcsolódik (pl. 10. osztályban Sikeres 

vállalkozások, Melyek Afrika felzárkózásának lehetőségei?). Ezzel is hangsúlyozni kívánjuk, 

hogy a tanítás-tanulás folyamatának fontos eleme a tanulók közötti együttműködés, a tudás 

közösen végzett tevékenységek során eredményesebben fejlődik, mint egyéni 

feladathelyzetekben, hát még a csupán befogadásra ítélt tanulási formákban. A 

tananyagfejlesztők ösztönzik, hogy a többi tanítási órán is legyenek rendszeresen 

kooperációra épülő feladatok, ehhez a leckékben nagyon sok segítség található. 

A leckék felépítése, eszközei és azok magyarázata 

A gimnáziumi földrajztankönyvek csaknem minden leckéje – hasonlóan az általános iskolaihoz 

– két oldalpár terjedelmű. (Ettől csak kivételes esetekben tér el, ha egy témával kapcsolatban 

kevesebb (pl. 9. osztályban a Légkör alkotói és szerkezete, A levegő felmelegedése, A monszun; 

10. osztályban Átértékelődő telepítő tényezők) vagy több (pl. 9. osztályban A légkör globális 

problémái, a Valódi mérsékelt öv) a mondanivaló. Az egységesség a könnyű áttekinthetőséget 



FI -  50 601 090 1/1  Fö l dra jz  9 .  |  F I -  50 601 100 1/1  Fö l dr a jz  10 .  –  Ta ná r i  k éz i köny v  

 31 

szolgálja. A négy oldalon annyi szöveges és vizuális információ fér el, amennyi a 14–16 éves 

tanulók által optimálisan befogadható. A földrajzkönyvekkel kapcsolatban mindig felmerül a 

terjedelmességük problémája, de tudomásul kell venni, hogy a tantárgy fejlesztési 

követelményeinek teljesítését biztosító térképek, ábrák és képek, táblázatok, szemelvények 

növelik a terjedelmet. Tapasztalatok alapján elmondható, hogy azok a gyerekek nem tartják 

nagynak a leckék és az egész tankönyv terjedelmét, akik a szöveg bebiflázásával szemben a 

rugalmas és kreatív tanuláshoz szoktak, márpedig ez a szakmódszertani cél.  

A tankönyvi leckék természetesen címmel kezdődnek. A gimnáziumi tankönyvek 

kettős címet használnak (hasonlóan az általános iskolaiakhoz). A felső cím egy érdeklődést 

felkeltő, az alsó pedig egyértelműsítő, szikáran a tartalomra utaló (pl. A karcoktól a 

mobilapplikációkig – A térképészeti ismeretek fejlődése; Párát lehelő erdőkben – Az egyenlítői 

öv; A világcégek hálójában – Hogyan működik a globális világgazdaság?). A leckéket általában 

rövid, tömör alcímek tagolják részekre. Egy részük tárgyszerű (pl. A műholdpályák sokfélék; 

Két óceáni lemez határán; Elöregedő és fiatal társadalmak; Sikerrégiók a magterületen), 

mások kérdést vetnek fel (pl. Melyik időt mutatják az óráink?, Meddig növekednek a 

nagyvárosok?). Vannak közöttük érdekesek (pl. Óriás szemek a Földön, Bányásszunk a 

tengerből! Kapu a világra az ország közepén, Okos városok okos emberekkel) vagy a 

mindennapi élettel kapcsolatos (pl. Ahol a hideg irányítja az életet, Nincs pénz enni), a fantázia 

és az érdeklődés felébresztése, fenntartása érdekében. Javasoljuk, hogy olykor vessük fel a 

tanulóknak, mit jelenthet a cím, vajon miről fog szólni a következő rész (pl. A világot vagy a 

központot szolgálják?, Merre húznak az ázsiai vadlibák?), mit gondolnak a tanulók előzetesen 

a felvetett problémáról. A félkövér, a fejezet színjelével és a törzsszövegnél nagyobb betűkkel 

írt alcímek segítségével jól elkülönülnek a lecke kisebb tartalmi egységei. Az egyes tartalmi 

egységek feldolgozására fordított idő nagyvonalakban azonos. Ez első ránézésre nem mindig 

érzékelhető, mert alattuk különböző terjedelmű szövegek találhatók. Azonban az alcímek alá 

nemcsak törzsszövegtömbök tartoznak, hanem feladatok, ábrák és képek, szemelvények is. 

Ezek az oldal alcímhez eső részén csoportosulnak, így többnyire könnyen megtalálhatóak.  

A leckék tagolását, ismeretanyaguk logikai rendjét és sorrendiségét, elrendezését 

elsődlegesen a tartalom, másodlagosan a fejlesztési feladat, a szakmetodikai cél határozza 

meg, ezért nem is egységesek. Az új ismereteket nyújtó leckék nagy része a térbeli egységek 

rendszere szerint, az egymásban foglaltatási elven épül fel (pl. a szilárd Föld megismerése: 

gömbhéjak –› kőzetburok –› kőzetlemez –› kőzetlemezmozgás; regionális földrajzi 

ismeretszerzés: a kontinens egésze –› a kontinens nagytája, országcsoportja –› tája, országa 

–› képződménye, jelensége, települése, valamely társadalmi eleme). Mások a leíró elv szerint 

„pásztázzák át” a témát (regionális egységek természetföldrajzi bemutatása: 

szerkezetfejlődés –› domborzat és ásványkincs –› helye az övezetességi rendszerben –› 

földrajzi és környezeti következmények stb.). Többségük többféle módszerrel is 

feldolgozható, pontosan ez a felépítés alapkoncepciója. Ezért az alcímmel elválasztott tartalmi 

egységekhez törzsszöveg, feladatok, ábra- és képanyag egyaránt kapcsolódik. Az új 
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ismereteket feldolgozó leckék egy része gyakorlatokra épül. Ezekben a vizsgálatok, 

gyakorlatok, műveletek logikája, illetve a technikai lebonyolíthatóság, a szervezési 

körülmények határozzák meg a felépítést (például az, hogy hogyan célszerű csoportokat 

alakítani, mely eszközökhöz vagy milyen műveletekhez kapcsolódik?). 

Mint arra már korábban kitértünk, földrajzot nem könnyű tanulni, különösen, amikor 

új tantárgyként jelenik meg a diákok életében. Minden szaktanár alapfeladatai közé tartozik, 

hogy megmutassa és elsajátíttassa tanítványaival tantárgya tanulásának fortélyait, és sikerre 

vezető technikákat, módszereket kínáljon.  

A leckék nagy részében rövid szemelvények is találhatók. Apróbb betűs szövegük a 

törzsszövegtömbök között halványsárga alapon olvasható, vagy a szürke „cselekedtető 

blokkban” fehér háttérrel jól elkülönül. Egy részük kiegészítő információt tartalmaz, amit nem 

kell tudni, de érdekes vagy egyfajta adalék a tartalomhoz (pl. a Naprendszer helye az Oort-

felhőben, a dagadókúpok keletkezése, a világ legnagyobb gyémántja, a monetáris világ, 

Ukrajna mai válsághelyzetének kialakulása, a svájci banktitok). Más részük feladathoz 

kapcsolódik, forrás, amit fel kell dolgozni (pl. segítségével ismerik meg a 

planetáriumszimuláció használatát, a kőzetalkotó ásványokat, a budapesti külföldi 

tőkebefektetések területi különbségeit, Dél-Korea gazdasági fejlődését, a közel-keleti 

vízhiányt, egy privatizációs sikertörténetet). Olyan szemelvény is van, amely praktikus 

tanácsot ad (pl. mit kell tenni földrengés esetén). Külön kell említenünk azokat a rövid 

szemelvényeket, amelyek egyes leckék legelején szürke tépett papírlaphoz hasonló háttéren 

olvashatók (pl. 9. évfolyamon a vulkánosság és a földrengések bevezetőjében, 10. évfolyamon 

pedig a telepítő tényezők változása a gazdaság, reklámhírek a globális világgazdaság 

bevezetőjében). Ezek a témával kapcsolatos egy-egy médiahírt, konkrét esetleírást 

tartalmaznak, amik kiindulópontjai, problémafelvetései lehetnek az egész leckének. A 

szemelvények tankönyvi leckékben való elhelyezése azt üzeni, hogy a tudásszerzésben a 

különböző műfajú és megközelítésű szövegekben lévő információk feldolgozásának nagy 

jelentősége van.  

Minden tankönyvi lecke végén szerepel fogalomjegyzék – szürke, perforált 

noteszlaphoz hasonló grafikai megoldással. Ebben a lecke legfontosabb általános és egyedi 

(többnyire topográfiai) fogalmai olvashatók, nem csak az újonnan előfordulók. Listájuk nem 

feltétlenül egyezik a törzsszöveg félkövérrel szedett fogalmaival. Akkor is szerepel egy 

fogalom a jegyzékben, ha már nem teljesen új a tanulók számára a lecke feldolgozásakor, de 

tartalmi bővítése, mélyítése történik, esetleg a fogalomkörébe tartozó alfogalom kerül 

kibontásra, vagy fontos műveletek kapcsolódnak hozzá. Tehát kezelhetjük úgy, mint a lecke 

főbb fogalmainak jegyzékét. Elsősorban lényegkiemelés a funkciója: megmutatja a 

tanulóknak és a tanároknak a lecke fő fogalomkörét, ezzel is orientálja a feldolgozás 

hangsúlyát. Itt jegyezzük meg, hogy a lecke végén a kerettanterv által előírt topográfiai 

fogalmak is szerepelnek, akkor is, ha a leckében azokról kiemelten nem esik szó. A 

fogalomjegyzék lehet a tanulók leckefeldolgozás utáni önellenőrzésének is az eszköze: mit 
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tudok ezekről a fogalmakról, tudom-e definiálni azokat? Egy részük arra is alkalmas, hogy 

szókészletként kezelve készítsünk belőle a lecke tartalmát összefoglaló vázlatot, rendezzük az 

elemeket hierarchikus rendjüknek megfelelően (pl. a felszín alatti víztípusokat, nagytáj – 

középtáj – kistáj), rendezzük térbeli rendjük szerint (pl. a topográfiai neveket észak–déli 

irányba), rendezzük oksági kapcsolataik szerint (okok–következmények), vagy párosítsuk (pl. 

a szerkezeti elemeket a tájnevekkel, a városokat a jellemző gazdasági ágakkal). 

A tankönyvek feladattípusai és funkcióik 

Mint ahogyan arra már többször utaltunk, a tankönyvi leckéknek igen nagy feladatkészletük 

van. A feladatok és a kérdések8 gondolkodásfejlesztési és tanulásmódszertani szempontból a 

tananyag-feldolgozás legfontosabb elemei, és a leckék alapvetően a kérdések-feladatok 

rendszerére épülnek. Feladatok a leckék elején, a leckék közben és a leckék végi 

összefoglalásban is találhatók, természetesen különböző funkciókkal. A leckék elején az 

előzetes tudást felelevenítő és a gondolkodást beindító kérdések, feladatok kaptak helyet. 

Igen nagy módszertani hiba, ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk, mert feltételei az új tudás már 

meglévőhöz való illesztésének. Azonban az sem elég, ha felhasználjuk ugyan azokat, de nem 

tudatosítjuk a tanulókban, hogy az, amiről ezen az órán szó lesz, nem előzmény nélküli. (Mint 

ahogy tudatosítanunk kell az óra végén azt is, hogy mivel tudunk többet, mennyivel 

gondolkodunk másként, mint az óra elején.) A belső kérdések-feladatok a lecke tartalmi 

feldolgozásának pilléreiként szolgálnak, vagy segítik azt. A tanulási folyamat szinte minden 

eleméhez és funkciójához adnak lehetőséget. Közöttük viszonylag kevés a definíciót kívánó 

fogalmi kérdés. Ennek az az oka, hogy a tanulókat hozzá kell szoktatni ahhoz, hogy egy 

fogalomhoz értelemszerűen hozzá tartozik tartalmi jegyeinek felismerése vagy felsorolása. 

Sok kérdés, feladat kíván gondolkodást a tanulóktól azáltal, hogy valamely gondolati 

műveletet gyakoroltatja. A tények értelmezésére, megértésére irányulnak például azok, 

amelyek így kezdődnek: Mondd el a saját szavaiddal...!, Magyarázd meg...!, Hasonlítsd 

össze...!, Hogyan értelmezed...?. A tények felhasználását kívánják a Mire lehet felhasználni...?, 

Hová vezet ez...? kérdések. Mások a tények elemekre bontását (analízist) vagy épp 

összerakását (szintézist) szeretnék elérni (pl. a Mik az előzmények...?, Mik lehetnek a 

következményei...?, Mi lenne, ha...?). Ebben az életkori szakaszban már elvárható az ismeret, 

tudás felismerését és értékelését kívánó feladatok problémamentes megoldása is (pl. Hogyan 

ítéled meg...?, Miért gondolod így...?). Sok a problémát felvető és annak megválaszolása 

érdekében tevékenykedtető feladat (pl. Gyűjts érveket mellette és ellene...!, Nézz utána...! 

Bizonyítsd be...! Igazold...!). E feladatokat különböző szinten képesek megoldani az egyes 

tanulók. Az nem baj, ha nem minden elemében helyes a válaszuk, sőt, tulajdonképpen a hibák 

mentén eredményesebben lehet továbbhaladni. Tévedéseikkel szembesíteni a tanulókat igen 

                                                 
8 Kérdés és feladat között itt nem teszünk különbséget, mert a didaktikai funkció szempontjából nem lényeges, 
hogy kérdő vagy felszólító mondatban van-e megfogalmazva, az a fontos, hogy gondolkodást vagy 
tevékenységet, cselekvést gerjesszen. 
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fontos, nemcsak azért, mert így rádöbbennek arra, hogy nem mindenben tökéletesek, hanem 

azért is, mert a hibák korrigálása után maradandóbb lesz a tudásuk.  

A lecke eleji és közbeni kérdések, feladatok grafikailag is elkülönülnek. Alapesetben 

félhasábos tördeléssel, a törzsszövegtől eltérő betűtípussal általában a lappár külső részén 

helyezkednek el. Folyamatosan számozottak, ami segíti az órán a rájuk való hivatkozást, a 

szám alatti színezés következtében pedig jobban kiemelkednek más leckeelemek közül. A 

lehetőségekhez mérten a feladat a hozzá kapcsolódó szövegtömb, ábra vagy szemelvény 

mellett, közelében található. A kérdések és feladatok egy része szürke és árnyékolással is 

kiemelt mezőben – „cselekedtető blokkban” – kapott elhelyezést, a hozzá tartozó egyéb 

elemekkel egybeszerkesztve. Ennek a megoldásnak az az üzenete, hogy a lecke egyes tartalmi 

egységei nem verbális tanulással, hanem aktív módon dolgozandók, dolgozhatók fel. A 

témakör összefoglalásához készültek az utolsó leckék. Feladataik átfogják az adott téma 

egészét, ezzel segítik a tudás rögzülését. Az utolsó feladatban a témakör fontos fogalmainak 

szószedete segíti a fogalmi tanulást.  

II.2. A tankönyvek nagy témakörei tankönyvenként elkülönítve 

II.2.1. A 9. évfolyamos tankönyv nagy témaköreinek részletes bemutatása 

Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy melyek a tankönyvi fejezetek és azon belül az egyes 

leckék céljai, hogyan építkezik azokban a tanulói tudás, valamint milyen módszereket ajánlunk 

a feldolgozásukhoz. Természetesen tudjuk, hogy rendkívül eltérő az egyes iskolák, sőt az 

egyes tanulócsoportok, hát még a tanulók helyzete, lehetőségei, ezért a megvalósítás 

tényleges módja erősen igényli a szaktanári mérlegelést. 

I. fejezet. Kozmikus környezetünk és életterünk ábrázolása 

A fejezet céljai 

A fejezet fő célja 

A tanulók felismerjék a Föld mint égitest mozgásaiból adódó jelenségek törvényszerűségeit, 

és megértsék azok földi életre gyakorolt hatásait. Értsék meg a modern technikai rendszerek 

szerepét a valóság, a Föld megismerésében és a gyakorlati célok megvalósításában. 

A fejezet további céljai 

 A tanulók modellhasználati készségének fejlődése a Naprendszer keletkezéséről és 

felépítéséről alkotott elképzelések tudománytörténeti jelentőségének megértése 

által;  

 a kozmikus térben való tájékozódási készségük fejlődése; 

 a térbeli, a rendszerbeli és az időbeli tájékozódás kapcsolatának megértése; 

 alakuljon ki helyes elképzelésük a csillagászati adatok nagyságrendjéről; 
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 a tanulók elvont gondolkodási készségének fejlődése a Föld és kőzetbolygó 

szomszédjai példáján, az egyedi és a közös jellemzőik felismerésével; 

 a rendszerfogalom fejlődése a Naprendszer felépítésében megfigyelhető 

törvényszerűségek felismerésével; 

 a tudományos és az áltudományos elméletek közötti különbség felismerése az 

asztrológia (csillagjóslás) példáján keresztül; 

 a logikai térképolvasás stabil képességének kialakulása; 

 gyakorlottság kialakulása különböző típusú térképek és térképszerű, továbbá 

digitális alkalmazások információforrásként való használatában (közölt információk 

felismerése, értelmezése, felhasználása).  

A tartalmi elrendezés szempontjai, az új fogalmak rendszere 

A fejezet az alábbi leckéket tartalmazza: 

1. A misztikus elképzelésektől a törvényekig – A csillagászati ismeretek fejlődése  

2. Emberközelben a világűr – Az űrkutatás fejlődése 

3. Galaxis útikalauz – A Világegyetem peremétől a Napig  

4. A Nap családja – A Naprendszer  

5. Mikor és hol kel fel a Nap? – A Föld alakja és mozgásai  

6. Hány óra van? – Tájékozódás az időben  

7. Földünk hűséges kísérője – A Hold 

8. A karcoktól a mobilapplikációig – A térképészeti ismeretek fejlődése 

9. Mi, hol, merre? – Tájékozódás a földgömbön és a térképen  

10. Utazzunk térképpel! – Gyakorlati óra  

11. Miért láthatunk több részletet távolról? – Modern technika a térképészetben  

12. Összefoglalás – Feladatok  

A csillagászati földrajzi és térképismereti témakör feldolgozásával kezdődik a 

gimnáziumi földrajztanulás folyamata. A téma érdekessége miatt ez szerencsés helyzet, 

ugyanakkor kevés és nagyon eltérő előismeretekkel és készségekkel érkező tanulók 

közösségében kell feldolgozni az anyagot. A csillagászati földrajzi témának nincs előzménye 

a földrajzi tanulmányokban, hiszen a tanulók mindössze a természetismeret tantárgy 

keretében – 6. évfolyamon – foglalkoztak bizonyos elemeivel (pl. fény és árnyék, a Föld 

forgása, keringése és következményeik, említésképpen pedig a holdfázisok és a 

holdfogyatkozások). Ez viszont három év alatt többnyire teljesen feledésbe merül, mert 

azután két-három éven át még csak elemei sem bukkannak fel a tananyagban. A 

térképismeret témakörnek vannak készségbeli előzményei, hiszen felső tagozaton elvileg 

folyamatosan térképpel dolgoznak a diákok. Sajnos azonban – a tapasztalatok szerint – a 

tanulók térképi tájékozódási készsége sok esetben nem haladja meg a szemléleti 

térképolvasás szintjét. Mivel egyre gyakoribb jelenség, hogy nem vagy alig használnak 

térképet a tanulási folyamatban, ekkorra nem alakul ki a logikai térképolvasás készsége. 
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Mindkét témában fizikai ismeretek alkalmazására is szükség van, ami gyakran riadalmat kelt 

a tanulókban, mert azokra még kevésbé emlékeznek, mint a földrajzi tartalmakra. Mindezek 

miatt a témakör feldolgozása nehéz, viszont motivációs ereje folytán kulcsszerepe lehet 

abban, hogy a tanulókat megnyerjük az elkövetkezendő két év földrajztanulásának. Azt 

azonban figyelembe kell venni, hogy a két nem érdeklődése nem azonos e témák iránt, 

praktikusságuk miatt a fiúk számára vonzóbbak. Éppen a tananyag mindennapi élettel való 

szoros kapcsolatát, hasznosíthatóságát kell megragadni a tanítási folyamat során. 

A fejezet tartalma kettős: az első hét lecke csillagászati földrajzzal, a 8–11. leckék 

térképi ismeretekkel foglalkoznak. A csillagászati földrajzi ismeretek először 

tudománytörténeti rendszerben tárulnak a tanulók elé. Ez szokatlan számukra, mert a 

földrajzban az általános iskolai évek alatt ilyen megközelítéssel nem találkoztak, és a későbbi 

témakörökben sem fognak, legfeljebb történeti utalásokban (pl. a lemeztektonikai 

elméletnél). A tudománytörténeti rendszerben való elhelyezéssel – hagyományosan – az a 

cél, hogy a tanulók lássanak egy időbeli fejlődési metszetet, felvillantva azt a több évszázados 

küzdelmes utat, amíg a tudományok (csillagászat, fizika, matematika, földrajz) eljutottak a mai 

modern megismerési módszerek, eszközök használatáig. Ez azt is üzeni a tanulók számára, 

hogy mint ahogyan a múlt korok kutatásainak, találmányainak felhasználása nélkül nincs 

jelen, a múlt ismerete nélkül nem építhető eredményesen a jövő. A tudománytörténeti 

rendszert a térbeli rendszer megismerése követi; a megismert földi teret kitágítjuk a kozmikus 

térre: a tanulók megismerik a Földet mint a Naprendszer, a Világegyetem egy objektumát, 

valamint a térben elfoglalt hely térbeli és időbeli következményeit. Így a téri rendszer időbeli 

rendszerben képeződik le, közvetlenül értelmezhetővé válik a tér és az idő kapcsolata. A 

térképi ismeretekkel foglalkozó leckék feldolgozása során pedig megérthetik a tanulók, hogy 

a téri részletek pontos ismerete, egymással való kapcsolatuk értelmezése az eligazodás, a 

térbeli tájékozódás alapja, ugyanakkor a technológiai fejlődés új perspektívákat nyit ezen a 

területen. 

A misztikus elképzelésektől a törvényekig című 1. lecke bepillantást enged a 

tanulóknak a csillagászattudomány hosszú fejlődési folyamatának főbb epizódjaiba. A 

leckének gondolatilag talán az a legfontosabb mondandója, hogy minden kor tudománya 

folyamatosan fejlődik, felhasználja az előző korok tudósai által feltárt eredményeket és az 

emberek tapasztalatait, az egyes tudományágak támogatják egymást, hasznosítják egymás 

eredményeit. A csillagászat fejlődését azért is tanulságos gyerekként megismerni, mert 

kézzelfogható, hogy a fejlődésben vannak tévutak is, és a nem elegendő ismeret téveszméket, 

hibás elképzeléseket, akár irányzatokat (lásd asztrológia) szül. Szemléleti szempontból pedig 

azért, mert a tananyagrendszerben talán itt látható leginkább, hogy már az ókori tudomány 

sem csak leírni akarta a világot, hanem megérteni a működését, megmagyarázni a tapasztalt 

jelenségeket, folyamatokat, és azokból következtetni, előrejelzést megfogalmazni, azaz a 

tudás csak akkor értelmes, hasznos, ha felhasználható. A lecke foglalkozik a Kepler-

törvényekkel (9. oldal). Hangsúlyozzuk, hogy e fizikai törvények ismerete a földrajztanításban 
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abból a szempontból fontos, hogy a távolság, az idő és a sebesség összefüggéseinek milyen 

következményei vannak a Földre, a Naprendszerre, a Világegyetemre vonatkozóan. A 

csillagképek érdekesek a tanulók számára, és jól mutatják, hogy a látszólagos összetartozás 

ellenére nem illeszkednek a kozmikus rendszerekbe. Szükséges foglalkozni azokkal a térbeli 

tájékozódás fejlődése érdekében is. A csillagos égbolton való eligazodás fontos képesség a 

technikát nélkülöző, természetes környezetben.  

Míg az 1. lecke a tudománytörténet első 4,5 ezer éves időszakából emeli ki a 

legfontosabb szemléletformáló és sorsfordító eseményeket, a 2. lecke (Emberközelben a 

világűr címmel) az utolsó két évszázad gyors fejlődését, a világot egyre jobban 

megismerhetővé tevő technikai vívmányokat állítja a tanulók elé. Lényegében az a cél, hogy 

lássák meg, a különböző technikai megoldásokkal, technológiákkal a valóság különböző 

„arcát, elemeit” ismeri meg az emberiség. A lecke próbálja megláttatni a diákokkal, hogy az 

űrkutatás fejlődésének időléptéke jóval kisebb, mint a csillagászat fejlődéséé, és a technikai 

fejlődéssel egyre gyorsul a tudományos felfedezések, az újabb és újabb technológiák 

bevezetése is. De a technika nemcsak az időt „rövidítette” le, hanem a teret is „kitágította”, 

hiszen az emberiség egyre nagyobb távolságokról szerez tudományos tényeket, adatokat, 

információkat. Megjegyezzük, hogy a világűr kifejezés szemléleti szempontból nem 

szerencsés, hiszen – bár logikailag a légüres térre vezethető vissza – nem üres, porszemcsék, 

molekulák, atomok vannak benne, ezért inkább a Világegyetem kifejezés használatát 

szorgalmazzuk. A lecke a tanulók elé tárja azokat a vizsgálatfejlődési irányokat, amelyek 

alapján az emberiség egyre differenciáltabb tudást szerez a Világegyetemről: a fény-, a rádió-

, a hő-, a radarhullámok egyre többet „tapogatnak le” a Naprendszerből, az űreszközök a 

bolygókról gyűjtenek anyagokat, s közben folyton keresik az élet nyomait.  

A Galaxis útikalauz című 3. lecke – ellentétben az előzőekkel, amelyek a fizikából – a 

kémiából tanultakkal való koncentrációt igényli. Gondot okoz azonban a földrajztanárnak, 

hogy a csillagfejlődési folyamat megértéséhez szükséges kémiai alapismeretek (atommá 

szerveződés, tértágulás, gravitációs energia és magfúzió kapcsolata stb.) instabilak. Így nem is 

a kémiai folyamat, hanem a Világegyetem, benne a csillagok fejlődési folyamatának 

bemutatása és megértetése a lényeges, illetve az, hogy a tanulók helyesen értelmezzék a mi 

csillagunk helyzetét, állapotát. Tudatosuljon bennük, hogy a Nap mint csillag is folyamatosan 

fejlődik, állapotváltozásokon megy keresztül, ami magában rejti a földi életfeltételek 

időszakosságát, végességét is. A lecke középső része a Naprendszer térbeli elhelyezkedésével 

foglalkozik. A tanulóknak meg kell érteniük a kozmikus bennfoglaltatási viszonyt 

(Világegyetem – galaxis [Tejútrendszer] – csillagrendszer [Naprendszer] – a földi téri 

rendszerek [Föld – kontinens – kontinensrész – nagytáj stb.] analógiája alapján). A téri 

képességek fejlődése szempontjából különösen fontos a Föld helyének értelmezése nemcsak 

csillagászati távolságnagyságrendben (fényév, csillagászati egység), hanem akképp is, hogy a 

valós elhelyezkedésből mit hogyan látunk a Föld felszínéről szemlélve (pl. a Tejút mint égi 
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vetület, a ködök, a mi csillagunk és más csillagok). A Nap felépítése földrajzból elsősorban 

jelenségei és földi hatásai kapcsán fontos (lásd a 3.9. ábrát).  

A 4. lecke (A Nap családja) a Naprendszerrel ismerteti meg a tanulókat. Talán ehhez a 

témához kapcsolódik a legtöbb iskolán kívüli tudásszerzés eredményeként született 

előismeretük. A Naprendszert felépítő égitestekről tudnak talán a legtöbbet, de a fogalmaik 

nem tiszták. Előfordul, hogy az objektumokat és a jelenségeket keverik egymással (pl. a 

meteor vagy az üstökös esetében). A lecke rendet tesz a nagybolygó, kisbolygó és törpebolygó 

fogalmak, illetve a belső / kőzet- / Föld típusú és a külső / gáz- / Jupiter típusú bolygók között, 

amely fogalmakat a média gyakran tévesen, következetlenül használ. Hívjuk fel a tanulók 

figyelmét arra, hogy a nagy-, a törpe- és a kisbolygó elnevezések nem logikusak a méretük 

alapján (itt a törpe nagyobb, mint a kis)! Ugyancsak ebből a szempontból fontos, hogy 

egyértelművé teszi a meteoroid mind égitest, a meteor, mint a meteoroid felizzásához 

kapcsolódó jelenség és a meteorit mint a felszínbe csapódó égitest közötti különbséget. Két 

olyan fogalom is van a leckében, amit korábban nem tanítottunk földrajzból: az Oort-felhő és 

a Kuiper-öv. Ezeket most sem kell fogalmi szinten ismerniük a tanulóknak, csupán a téri 

elhelyezkedés bemutatásának korrektsége miatt szerepelnek (ezeket a fogalmakat nyugaton 

általában tartalmazzák a földrajztankönyvek). Az üstökösök zónája (Oort-felhő) a Naprendszer 

legkülső tartománya (50–100 ezer CSE), tehát távolságviszonyítási alapot jelent. A Kuiper-öv, 

azaz a kisbolygók Neptunuszon túli, külső zónája csak ábráról (20/4.1. ábra) olvasható le, a 

törzsszövegben csupán tartalmi utalás van rá (neve nem szerepel).  

Szemléletfejlődési szempontból szükséges foglalkozni a Plútó vitatott és megváltozott 

státuszával. Elsősorban azért, mert ez a példa illusztrálja, hogy a tudományban is vannak 

kompromisszumok a tények mellett (erre a csillagászati földrajzi fejezetben a diákok még 

látnak más példát is: kezdő hosszúsági kör helye, dátumválasztó vonal meghúzása, 

időszámítás stb.). A Naprendszerről szóló leckének fontos szerepe van a matematikai 

kompetencia fejlesztésében a kozmikus nagyságrendek érzékeltetésével. Bolygók méretét 

(átmérőjét), tömegét, sűrűségét, keringési sebességét és idejét viszonyítjuk egymáshoz és a 

Földéhez, a Naptól való távolságukat a Földéhez és mértékegységhez (csillagászati egység). 

Hangsúlyozzuk, hogy ezeknek az adatoknak a többségét nem kell tudniuk a tanulóknak, 

csupán viszonyítaniuk kell azokat egymáshoz, illetve segítségükkel az égitesteket egymáshoz. 

A Mikor és hol kel fel a Nap? című 5. lecke a Föld alakjával és mozgásaival foglalkozik. 

Erről a tanulók a természetismeret tantárgy keretében (6. évfolyamon) tanultak már. Akkor 

persze a Földet egyszerűen gömb alakúnak (gömbszerűnek) tanulták, mert az elméleti 

földalaknak (geoid) nincs köznapi jelentősége. A tananyag feldolgozása során alapvető 

különbséget kell tenni bolygónk helyzetváltoztató mozgása, a képzetes tengely körüli forgása 

és a helyváltoztató mozgása, az ellipszispályán való keringése között. Bizony, ez még 14-15 

éves korban sem minden tanuló számára egyértelmű, különösen nem, ha összefüggésbe kell 

hozni azok földi következményeivel is. Általában a forgás és a keringés egyidejűsége, de eltérő 

időléptéke jelent képzeleti nehézséget. A keringéshez kapcsolódó csillagászati évszakváltó 
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napok értelmezése kiemelten szükséges. Ám ne feledkezzünk meg annak érzékeltetéséről, 

hogy ezek egy folyamatnak csupán „neves” állomásai! A jól berögzött nevezetes időpontokkal 

ellentétben a tankönyvben a március 20., június 21., szeptember 22. és december 21. 

szerepel, hiszen a nap-éj egyenlőségek és a napfordulók időpontjai évszázadok alatt 

eltolódnak, mert a tropikus év és a naptári év nem pontosan azonos hosszúságú. A 21. 

században 2011-ben kezdődött utoljára március 21-én a csillagászati tavasz, a század végéig 

20-án lesz (legközelebb 2102-ben lesz ismét 21-én a tavaszi nap-éj egyenlőség az északi 

félgömbön). A keringés és a gömbfelszín megvilágítottságát feltétlenül meg kell figyeltetni a 

tanulókkal (pl. tárgyi modellezés során vagy szimuláció használatával), mert a földrajzi 

övezetesség tanításánál nagy szükség lesz a helyes értelmezésére. Ne feledjük, hogy általános 

iskolában a diákok erről gyakorlatilag nem tanultak, nem látták a folyamatos változást, és az 

évszakok jellemzőit csak esetlegesen (példaként a passzátszél-rendszernél vagy a 

monszunszél-rendszernél) hozták kapcsolatba a csillagászati folyamattal! 

A Hány óra van? című 6. lecke logikai folytatása az előzőnek, hiszen a mozgások 

következményeivel foglalkozik. Elsősorban az időbeli tájékozódás készségét hivatott 

fejleszteni. Előzményei alig vannak, azok is inkább tényszerűek (pl. a nap és az év fogalma, 

amit természetismeret-órákon a Föld forgásával és keringésével hoztak kapcsolatba), 

semmint okságiak. Ezért a téma feldolgozását mindenképpen logikai rendszerében szükséges 

elvégezni. Magyarázni kell a helyi idő és a zónaidő különbségét, valamint a világidő és a nyári-

téli időszámítás lényegét. Meg kell értetni a földrajzi hosszúság különbségéből adódó 

időkülönbséget és a naptárkészítés elvét. Értelmezni szükséges a dátumválasztó vonal 

egyezményen alapuló megválasztásának praktikumát, jelentőségét. Újabb példa a társadalmi 

konszenzus szerepére a tudományban (ahogyan a kezdő hosszúsági kör kijelölése, úgy a 

dátumválasztóé is), de itt a vonal pontos meghúzásába a mindennapi élet szempontjai is 

beleszólnak. A nyári és a téli időszámítás szükségessége vitatott, ezt a problémát rendszerint 

a tanulók is felvetik, ezért a témát érdemes megvitatni (mellette és ellene szóló érvek 

ütköztetése).  

A 7. lecke (Földünk hűséges kísérője címmel) visszatér az égitestekhez, a Hold 

megismertetésével. A tananyag kiindulópontja a Hold mint hold, azaz az égitest mivolta: 

bolygó, törpebolygó és kisbolygó körül keringő, azzal tömegvonzása révén kapcsolatban lévő 

kisebb égitest. Ez alig bontakozik ki a fejezetből, a korábbi leckékből. Az égitest tulajdonságai 

a holdkutatási szemelvényekben és feladatokban is feltárulnak (tankönyv 35. oldal). Ezen túl 

három, mozgással kapcsolatos probléma köré összpontosul a lecke tartalma: 1. Miért látjuk 

mindig ugyanazt a felét a Holdnak? (kötött keringés), 2. Miért változik napról napra a Hold 

alakja? (holdfázisok), 3. Miért és mikor vannak a fogyatkozások? (nap- és holdfogyatkozás, 

teljes és részleges fogyatkozások). Természetismeretből a 6. évfolyamon már előkerültek ezek 

a témák, de az eltelt évek során – megerősítés híján – feledésbe is merültek. (Megjegyezzük, 

hogy 11-12 éves korban csak az fontos, hogy rányissuk a gyerekek szemét e jelenségekre, de 

oksági értelmezésük felesleges és – tapasztalatból tudjuk, hogy – nem is értethető meg.) Ezek 
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a jelenségek most viszont már könnyen értelmezhetők, különösen, ha modellezéshez 

kapcsolódnak. A fény-árnyék jelenségéből vezessük le! A Föld és a Hold – mint minden 

átlátszatlan test – a Nap fényében árnyékot vet. Van, hogy a Hold árnyéka a Föld felszínére 

vetül (napfogyatkozás), máskor a Föld árnyéka vetül a Hold felszínére (holdfogyatkozás). 

Ezeken túl érdemes kitérni az égbolti látványra is. Miért látjuk nagyjából azonos méretűnek 

az égen a Napot és Holdat? Azért, mert a Hold kb. 400-szor közelebb van a Földhöz, mint a 

Nap, de kb. 400-szor kisebb is annál. Tudatosítani szükséges a tanulókban, hogy a Hold is 

elmozdul az égen, méghozzá elég látványosan mozog. Az időszámítást az égitestek 

mozgásaival hozzuk kapcsolatba (lásd előző lecke), azonban az évszakos és az éves egységen 

kívül a hónapra eddig nem kaptak magyarázatot a tanulók. A hónap (azaz holdnap) a Hold 

fényváltozására vezethető vissza. Mivel a holdfázisok jól láthatóak, szintén időszámítási 

alappá válhattak (különösen olyan területeken, ahol a Nap évi vándorlásából fakadó évszakos 

különbségek nem nagyok). 

A csillagászati földrajzi témák után az ábrázolt Földön nézünk körül a tanulókkal. A 

karcoktól a mobilapplikációkig című 8. lecke a térképészet történeti fejlődését kíséri végig. A 

csillagászat tudományának fejlődéséhez hasonlóan a tanulók elé tárja a térképtudomány 

fejlődésének évezredeit, bemutatva a Föld megismerésében bekövetkezett változások 

szerepét. Így jutunk el a digitális térképkészítés elméleti bemutatásáig. A tanulóknak meg kell 

érteniük, hogy a digitális térkép teljesen más elven készül, mint a hagyományos. 

Tulajdonképpen kódolt adatállományt hoz létre, amit a különböző céloknak megfelelően 

eltérő módon jelenít meg. Megjegyzendő, hogy a lecke a különböző tudománytörténeti 

jelentőségű térképeket vetülettani ismeretek nélkül tárja a tanulók elé, azok áttekintése a 

következő tanóra feladata. Így itt inkább a világról való ismeretek és az ábrázolás technikai 

szempontját célszerű előtérbe helyezni. 

A 9. lecke (Mi, hol, merre?) bolygónk földgömbi és térképi ábrázolását mutatja be. 

Először a gömbfelszín síkba vetítésével foglalkozik. Előzménye általános iskolából a földrajzi 

fokhálózat ismerete, illetve annak használati képessége (helymeghatározás, fekvés 

leolvasása, földgömbi és térképi keresés koordináták alapján). Itt azonban emlékeztetnünk 

kell a diákokat arra, hogy a fokhálózat természetismeret-órákon való megismerése és 

használata során a szélességi és a hosszúsági körök származtatásáról nem szereztek 

tudomást, nem ismerték a szög és a fok fogalmát sem, tehát a fokhálózatot a 

keresőhálózathoz hasonló hálóként fogták fel. Ezt követően 7–8. osztályban is csak 

használták, de nem értelmezték mint gömbi koordináta-rendszert, a szélességi és a hosszúsági 

körök képzetes hálózatát. Ezért a gömbi főkörök és a többi szélességi és hosszúsági kör 

származtatását értelmezni szükséges. Csak ez után várható el, hogy a diákok „értelmesen” 

tudják összehasonlítani a szélességi és a hosszúsági köröket egymással (1. táblázat). Vannak 

olyan tanulók, akiknek még ebben az életkorban is nehéz értelmezni e köröket, mert köznyelvi 

értelemben valami keresztben széles, de a szélességi körök értéke függőleges irányban 
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változik, a „hosszú” a képzetükben általában magasságot jelent, mégis a hosszúsági körök 

értékét vízszintes irányban kell leolvasni.  

 

Szempontok Szélességi körök Hosszúsági körök 

kezdőkörük Egyenlítő (= 0o) 
kezdő hosszúsági kör (= 0o) 
(greenwichi főkör) 

származtatásuk 

az Egyenlítő síkjától mért 
szögtávolság  

a kezdő hosszúsági kör síkjától 
mért szögtávolság (az Egyenlítő 
síkjában) 

az adott felszíni ponton az 
Egyenlítővel párhuzamosan húzott 
sík és az Egyenlítő síkja által bezárt 
szög 

az adott felszíni ponton átmenő 
hosszúsági kör síkja és a kezdő 
hosszúsági kör síkja által bezárt 
szög  

síkjuk helyzete párhuzamosak az Egyenlítő síkjával merőlegesek az Egyenlítő síkjára 

irányuk nyugat–keleti észak–déli 

irányuk egymáshoz 
képest 

párhuzamosak egymással 
összetartók, a sarkpontokban 
metszik egymást 

hosszuk egymáshoz 
képest 

különböző hosszúak 
leghosszabb: Egyenlítő (40 077 km)  
legrövidebb: Északi-sark és Déli-
sark = sarkpont (0 km) 

egyenlő hosszúak (40 009 km) 

 körök félkörök 

számozásuk 
az Egyenlítőtől északra és délre  
0–90o 

a kezdő hosszúsági körtől keletre 
és nyugatra 0–180o 

1. táblázat. A szélességi és a hosszúsági köröket összehasonlító táblázat (Makádi M.) 

A lecke második fele a térképi ábrázolással foglalkozik. Erről sok minden ismert már a 

tanulók számára az általános iskolából. A különféle domborzatábrázolással azonban kevésbé 

foglalkoztak, az általános iskolai atlaszok és a tankönyvek térképei a színfokozatos ábrázolást 

használják. Ezért itt az ettől eltérő ábrázolásokat (szintvonalas ábrázolást és 

domborzatárnyékolást) kell bemutatni, illetve összevetni azok szemléletességét, különböző 

céloknak megfelelő használhatóságát. A 3D-s felszínmodellek leginkább képek és animációk 

segítségével értethetők meg a tanulókkal. Ehhez kiváló tanári önképzési anyag érhető el az 

alábbi helyen: http://mek.oszk.hu/12000/12042/12042.pdf. 

Az Utazzunk térképpel! című 10. lecke gyakorlati órához ad feldolgozandó anyagot. 

Igen fontos szerepe van a tudásépítésben nemcsak azért, mert alkalmaztatja a korábban 

szerzett ismereteket, gyakoroltatja a térképhasználatot, ezáltal segíti a térbeli tájékozódási 

készség fejlődését, hanem mert hozzájárul annak a belátásához, hogy digitális eszközök 

használata nélkül is el kell tudni igazodni a terepen, a valóságban. Kétségtelen azonban, hogy 

az elvégzendő feladatok nagy része terepen sajátítható el eredményesebben. Ezért javasoljuk, 

hogy ebben a tanulási szakaszban próbálja a szaktanár megteremteni ennek a feltételeit 

(esetleg a tananyag átcsoportosításával valamikor később a tanévben). Ezekben a 

feladatokban közepes méretarányú turistatérképeket használunk. Az alábbi tevékenységeket 

ismerteti meg a lecke a tanulókkal: térkép kiválasztása a célnak megfelelően, a valós világtájak 

http://mek.oszk.hu/12000/12042/12042.pdf
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megállapítása iránytűvel, csillagképpel, mechanikus rendszerű karórával (ismertek korábbi 

tanulási szakaszokból), a térkép tájolása, terepi tartózkodási hely megállapítása térképpel 

(hátrametszés), útvonal hosszának megállapítása térképpel, terepi keresztmetszet készítése. 

A turista GPS használatával nem foglalkozik a lecke (csak a működés elvével), de terepi 

gyakorlat alkalmával azt is célszerű megismertetni. Azt, hogy a mágneses és a földrajzi észak 

nem esik egybe (= mágneses deklináció) csak éppen említi a tankönyvi szöveg, de nem 

magyarázza. Erre a kőzetburok fejezet 1. leckéjében kerül sor (57. oldal). Bár nincs gyakorlati 

jelentősége, de hasznos ismerniük a tanulóknak, hogy a mágneses pólusok helye változik 

(évente átlagosan 15 km-rel véletlenszerűnek tűnő mértékben és irányban), jelenleg a 

mágneses pólusokat összekötő képzeleti tengely körülbelül 11,3°-kal tér el a Föld 

forgástengelyétől. 

A modern térképészeti technikákat a 11. lecke (Miért láthatunk több részletet 

távolról?) foglalja össze. Igen fontos lecke abból a szempontból, hogy a tanulók beláthatják a 

földrajz mindennapokban megnyilvánuló hasznosságát. Ráadásul a digitális nemzedékhez 

közel álló eszközök és hozzájuk kapcsolódó módszerek bemutatásán keresztül, amiket a 

diákok rendszeresen használnak (csak nem feltétlenül a földrajzi szempontból hasznos 

tevékenységekre). A távérzékelés technikai alapjainak, folyamatának (49. oldal 11.3. ábra) 

vázlatos bemutatása után annak gyakorlati hasznosíthatóságát tárja fel a lecke, bemutatva, 

hogy általa egyidejűleg térbeli és időbeli információkhoz is jutunk. A műholdfelvételek 

típusait példákon keresztül mutatja be, de az azokról való olvasás módszereit a tanárnak kell 

megtanítania (betájolás, színértelmezés és színkódok használata). Érdemes azokat 

összehasonlítani a térképek valóságábrázolásával (2. táblázat). A műholdfelvételek 

olvasásának tanításához tanári segédanyagként ajánljuk a http://www.uni-

miskolc.hu/~foldrajz/hallgato/segedlet/Muholdas_taverzekeles_alapjai.pdf anyagot. A lecke 

szövege világosan megkülönbözteti a távérzékelés (térbeli információk gyűjtése távolról, 

azokkal való érintkezés nélkül és feldolgozása) és a geoinformatika (térbeli információk 

számítógépes technológiákkal való gyűjtése, feldolgozása, ábrázolása) fogalmát, ami a 

köztudatban és a médiában gyakran összemosódik. 

  

http://www.uni-miskolc.hu/~foldrajz/hallgato/segedlet/Muholdas_taverzekeles_alapjai.pdf
http://www.uni-miskolc.hu/~foldrajz/hallgato/segedlet/Muholdas_taverzekeles_alapjai.pdf
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Térkép Szempont Műholdfelvétel 

Felülnézeti rajz (alaprajz) Ábrázolásmód Műholdról készített felülnézeti kép 

Gömbfelszín síkba vetítése  Készítésmód 
Felszín letapogatása szkennerrel 
(a felszínről visszavert sugárzás) 

Arányosan kisebbített Kisebbítése Valóságnak megfelelő, kisebbített 

Torzít  
(távolságot / területet / irányt) 

Torzítás Torzításmentes 

Méretaránya van (mértékszám, 
vonalas aránymérték) 

Méretarány, 
felbontás 

Felbontása (az ábrázolt terület 
nagyságával) változó 

Általánosított ábrázolás 
Információ 

időtállósága 

Pillanatnyi állapotot mutat  
(a felvétel készítésének időpontja) vagy 
a folyamatosan változó állapotot 
mutatja (folyton működő műholdak)  

Betájolt (É = felső keret vagy jelölve) Tájolás Nincs tájolva 

Színeket, jeleket, számokat, 
feliratokat használ 

Ábrázolásmód 
Színes (valódi vagy hamis színes), 
számszerű és szöveges információ 
nincs 

A domborzat felismerhető, adatszerű 
információkkal 

Domborzat-
hűség 

A domborzat általában nem ismerhető 
fel (csak a radarképeken) 

2. táblázat. A műholdfelvétel és a térkép összehasonlítása (Makádi M.) 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 13 óra 

A fejezet feldolgozásához szükséges előzetes tanulói tudás  

Az általános iskolai földrajzi tanulmányok alapján az alábbi előzetes tudásra 

támaszkodhatunk: 

 a Föld mint égitest jellemzőinek ismerete;  

 a Föld mozgásainak és azok következményeinek ismerete (napszakok, évszakok 

váltakozása, napi és évi időszámítás);  

 alapvető tájékozottság térbeli (helyi, regionális, kontinentális) és időbeli (napi, évi, 

történelmi és földtörténeti idő) nagyságrendekben; 

 a térkép és a földgömb fogalmának ismerete, ábrázolásuk különbségeinek 

értelmezése;  

 a térképi méretarány és következményeinek ismerete;  

 a földrajzi fokhálózat, elemeinek használata, tájékozódás a fokhálózat segítségével; 

 szemléleti térképolvasás képessége és logikai térképolvasás készsége. 

Ajánlott feldolgozási mód és alternatívái 

Az I. fejezet feldolgozásának vezérmotívuma a kozmikus tér felé való nyitás legyen, azaz a 

tanulók próbálják meg mindennapi tapasztalataikat elhelyezni a legnagyobb dimenzióban! Ez 

azt jelenti, hogy a tananyag feldolgozása során minden jelenséget az oksági rendszerükben 

való értelmezésükön túl a térben is helyezzenek el, próbálják azokat a Földön kívülről is 
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szemlélni. Ezáltal lesz lehetőségük észrevenni bennük a méretnagyságrendi különbségeket, a 

távolságok, a méretek és az idő jelentőségét.  

Az 1. lecke (A csillagászati ismeretek fejlődése) kronologikus rendszerű, de a 

csillagászat fejlődéséből csak epizódokat emel ki. Ezért a feldolgozás során feltétlenül 

szembesíteni kell a tanulókat azzal, hogy mikor történtek az egyes tudománytörténeti 

jelentőségű események. Ez kétféleképpen képzelhető el: a tanóra során folyamatosan készülő 

idővonallal, vagy az óra végén összegzésként. Az idővonal készítésekor a valós időarányok 

érzékeltetése a lényeg azért, mert épp arra a következtésre kell jutni, hogy az évszázados 

fejlődés kezdeti időszaka – mai szemmel nézve! – ritkán hozott átütő eredményeket, de 

ahogyan közelítünk napjainkhoz, úgy szaporodtak a meghatározó változások. Az idővonal 

szemléletes, ha a tanteremben készül, például kifeszített zsinór felcédulázásával (időpontok, 

események, tudósok), mert ez jóval érzékletesebb (tapasztalhatóbb), mint a digitális 

alkalmazásokkal készülő idővonal. Remek megoldás lehet, ha a világtörténelem nagy 

eseményeivel is párhuzamba hozzuk az egyes történéseket, esetleg együtt ábrázoljuk azokat.  

A bolygómozgások megismeréséhez mindenképpen modellezésre van szükség. A 

bolygók keringésében az ellipszispálya jelentőségét könnyen felismerik a tanulók, ha elvégzik 

a 4. feladatot. Ennek elképzelésében segít az 1. ábra. A három Kepler-törvényt feltétlenül 

érdemes nem csak a tankönyvi ábrák (9. oldal 1.5., 1.6. és 1.7. ábra) alapján megbeszélni. 

Egyszerűen modellezhető például a padlóra rajzolt ellipszispályán lépkedve kifeszített 

zsinórral (gumiszalaggal még jobb). Három-három tanuló kapja meg a három törvényt, 

amelyeket értelmezzenek a tankönyvi sárgamezős szöveg és az ábrák alapján, majd jelenítsék 

meg a kirajzolt ellipszispályákon! A videóanimáción való szemlélést csak ezután, 

megerősítésként javasoljuk  

(pl. a magyar nyelvű http://www.mozaweb.hu/Search/global?search=kepler+törvényei vagy 

az angol nyelvű https://archive.org/details/kepler_full_cc részleteit). A történeti fejlődés 

összefoglalásaként drámamódszerrel megjeleníthetők a csillagászattudomány mérföldköveit 

jelentő felfedezések: mit állított Ptolemaiosz, Kopernikusz, Kepler és Newton. A tanulók 

szemléltethetik, megjeleníthetik saját testükkel a föld- és a napközéppontú világképet. 

 

 

1. ábra. A bolygók ellipszispályán való keringésének modellezése 
(forrás: 9. osztályos kísérleti földrajz munkafüzet) 

http://www.mozaweb.hu/Search/global?search=kepler+törvényei
https://archive.org/details/kepler_full_cc
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Az 1. lecke másik – kevésbé időigényes – része az égbolton való tájékozódás valós 

szemlélés és csillagtérkép segítségével. Érdemes összehasonlítani a tudományos igényű 

csillagtérképpel (pl. földrajzi atlasz 1. oldal) a népszerűsítő kiadványok csillagkép-ábrázolásait 

annak szemléltetésére, hogy mennyire szubjektívek. Ugyanakkor a csillagképek valóságos 

(természetes környezetben végzett) vagy virtuális (szimulációval, planetáriummal való) 

megfigyelése azok mozgásjelenségeit látszólagos következményein keresztül (égbolt 

elfordulása, csillagképek kelése és nyugvása) is tapasztalhatóvá teszi a diákok számára. 

Szükséges tehát mozgóképen is szemléltetni az égboltot, hogy vizuálisan is rögzüljön a 

tanulók tudatában: a csillagos égbolt forogni látszik az égi tengely körül (északi döféspontja a 

Sarkcsillag közelében van) (pl. 1 nap 15 másodpercben – 

https://www.youtube.com/watch?v=sTSIbkglK-A). Azonban ne feledjük tudatosítani, hogy ez 

csak viszonylagos érzékelés, a Föld tengely körüli forgásának a következménye! Kiváló 

okostelefonos alkalmazások (pl. az ingyenesen letölthető SkyView, Google SkyMap) is 

segíthetik az égkép felfedezését. 

A 2. lecke (Az űrkutatás fejlődése) érdekes tartalmainak igen sokféle feldolgozási 

módszere lehet, a tanulócsoportok összetételének, érdeklődésének megfelelően. A leginkább 

javasolt a csoportmunkában való feldolgozás, hiszen nincsenek nehezen elsajátítható elemei. 

A tankönyv összefoglaló 4. feladata kínál egy lehetőséget a csoportok által feldolgozandó 

résztémákra, amelyek egyben egy időrendi fonalat is képeznek. A gimnáziumi földrajztanulás 

kezdetén nem hagyományos kiselőadást, hanem képes beszámolót célszerű kérni a 

csoportoktól. Például összeállíthatnak PowerPoint-prezentációt (maximum 10 diából), 

készíthetnek tablót (A3 vagy A2 méretben). Ha még nem gyakorlottak a csoportmunkában, 

vagy korlátozottak az iskola technikai feltételei, akkor a tanár előzetes felkészülést is kérhet. 

Már az órára hozniuk kell a csoportoknak anyagokat, amelyeket azután az órán szerkesztenek 

össze. Ez csak akkor lesz működőképes, akkor születnek érdembeli bemutatók, ha konkrét 

segítséget kapnak a felkészüléshez a tanulók. Ebben a tankönyvi szöveg, a feladatok és a 

honlapajánlatok is segítenek. A csoportmunkára 15 percnél több nem fordítható az órán, hogy 

legyen elegendő idő (csoportonként 3-4 perc) a bemutatásokra. Ha a csoportmunkára még 

nem vállalkozik a tanár, akkor a tankönyv tematikus tagolása adhatja a feldolgozás 

algoritmusát. Érdemes a tartalmat problémák köré csoportosítani: 1. Milyen eszközökkel és 

módszerekkel kutatják a Világegyetemet? 2. Hogyan kerülnek az űreszközök az űrbe? 3. 

Hogyan próbál az emberiség kapcsolatot teremteni a vélt vagy remélt élőlényekkel? 4. Mit 

köszönhet az űrkutatás a magyaroknak? 5. Mi lesz a sorsa az űrszemétnek? Keressenek a 

tanulók válaszokat a problémákra a tankönyvből, és vitassák meg az azokról való 

véleményeiket! A csoportmunka alternatív megoldása lehet a munkafüzetben javasolt 

történeti áttekintéssel kapcsolatos feladat (9. oldal 3. feladat). 

A 3. lecke (A Világegyetem peremétől a Napig) három tartalmi egysége eltérő 

feldolgozási módokat igényel. Célszerű először a Föld Naprendszerben, Tejútrendszerben és 

Világegyetemben elfoglalt helyével foglalkozni. A planetáriumos szimulációk (pl. 

https://www.youtube.com/watch?v=sTSIbkglK-A
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https://www.solarsystemscope.com) sokat segíthetnek benne. A kozmikus tér e három 

különböző hierarchiaszintű egységének a megismerésén túl a lényeg annak felismerése, hogy 

mindebből a téri helyzetből mit tapasztalunk földlakóként, és miért akképp (a Tejút, a 

csillagok, a Hold látványa, a csillagunktól kapott meleg, meteorok stb.). A tényszerű 

megismeréshez az egyéni tanulói munkát (tankönyvi szöveg, 3.4. és 3.5. ábra, 5. és 6. feladat), 

a tapasztalati tényfeltáráshoz pedig a frontális beszélgetés módszerét javasoljuk. Ne feledjük 

értelmezni a méretnagyságrendeket! A csillagászati egység és a fényév elképzelhetetlen 

távolság. A roppant távolságokat azonban megtapasztalhatják a tanulók egy alkalmazás 

(http://joshworth.com/dev/pixelspace/pixelspace_solarsystem.html) segítségével. Ebben a 

Hold átmérője (3474,8 km) 1 pixelnek felel meg, aminek ismeretében kezdhetünk vízszintesen 

görgetni. Hamarosan láthatjuk, hogy milyen óriási a Nap (átmérője 1,4 millió km), és milyen 

nagyon messze van akár az első bolygó is. A naprendszerbeli távolságokat érzékeltető 

szokásos hasonlatokkal (ha a Nap egy narancs, akkor a Föld egy mákszem a focipálya 

túloldalán stb.) szemben ez az alkalmazás remekül visszaadja, hogy az anyag milyen ritkásan 

tölti ki a teret még a Naprendszerben is. (Ez a feladat a 4. lecke feldolgozásába is 

beilleszthető.) 

A helyünk megismerése után jöhet éltető csillagunk tényszerű megismerése. A lényeg, 

hogy mely jellemzőjének mely jelenségek a következményei. Tegyünk fel erre vonatkozóan 

tisztázó kérdéseket a tanulóknak, amelyekre a tankönyvben megtalálhatják a választ (18–19. 

oldal, 3.9. ábra) (probléma által irányított keresés szövegben)! Kérdések lehetnek például: 

Miért ad meleget a Nap? Miért látjuk időszakonként különbözőnek a Napot? Miért vannak 

időnként zavarok a rádióadás sugárzásában? Mi okozza a repülőterek forgalmát akadályozó 

radarzavarokat? A Nap mint csillag tudatosulása után érdemes végigtekinteni a csillagok 

élettörténetét. Ennek kiindulópontja lehet a 3.3. ábra és a hozzá kapcsolódó 4. feladat. 

Keressenek a tanulók az interneten mai példákat a Világegyetemben a csillagok különböző 

fejlődési állapotára!  

A 4. lecke (A Naprendszer) feldolgozása során a Naprendszer égitesteivel ismerkednek 

meg a tanulók. A tanóra kétharmad részét célszerű a bolygókra fordítani. Mivel a bolygók 

különböző szempontú rendszerezése a cél, javasolt a 4.2. táblázat köré szervezni a 

tevékenységeket. Mielőtt az 5. és 6. feladatokat megoldanák a tanulók, kapjanak lehetőséget 

az adattáblázat szabad tanulmányozására! Próbáljanak meg önállóan összefüggéseket találni 

a sok adat között! A dolog kimenetele az összefüggések megfogalmazása, az elhelyezkedés, a 

felépítő anyag, a méret és ezek következményeinek feltárása. A Naprendszer bolygói csupán 

a tankönyv alapján nem ismerhetők meg, ahhoz képi szemléltetésre van szükség. Javasolt 

kiindulni a http://solarsystemscope.com alkalmazásból, mert a bolygók elhelyezkedése, 

adatai, képe alkalmas a rendszerszerű összehasonlításukra. Csoportmunkában is 

feldolgozható (ha rendelkezésre áll csoportonként egy-egy okostelefon vagy tablet). A 

csoportok feladata azt bemutatni, hogy merre kell elindulni a Földről, milyen távolságban 

találunk rá a bolygóra és mit tapasztalnánk ott. A tanulók próbálják egy elképzelt űrutazásra 

https://www.solarsystemscope.com/
http://joshworth.com/dev/pixelspace/pixelspace_solarsystem.html
http://solarsystemscope.com/
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felfűzni a mondandójukat! Ha képeket nem tudnak bemutatni technikai okok miatt, akkor 

írják vagy rajzolják le szemléletesen, hogy milyen látvány tárult eléjük, amikor megpillantották 

vagy leszálltak a felszínére! Élményeiket tegyék közzé (a többi csoport számára elérhetővé) a 

Facebook-csoportban! Az óra utolsó harmadában a meteorokkal és az üstökösök 

fényjelenségével célszerű foglalkozni. Számunkra a földi és égbolti megjelenésük a fontos. 

Elsősorban tanári magyarázatra van szükség a helyes értelmezésük kialakulásához. 

Az 5. lecke (A Föld alakja és mozgásai) feldolgozása alapvetően modellezésre épül. 

Tartalmilag három nagy egységre osztható. Közülük a legkevesebb időt a Föld alakjának 

feldolgozása igényli. A gömbszerű alak következményéről a terepen (pl. kiterjedt síkvidéken, 

tavon, tengeren) mozgóknak lehetnek tapasztalataik, de azért szemléltetésre szorul. 

Modellezzük a parthoz közeledő hajót (5.1. ábra) nagyméretű demonstrációs földgömbön! 

Praktikus úgy állítani, hogy a hajó az osztállyal szemben bukkanjon fel az Északi-sark 

környékén. A hajó helyettesíthető kisméretű LED-zseblámpával. Ez azért jó, mert a görbült 

felszínen közeledő fényforrás fényének megjelenése, majd növekedése jobban észlelhető, 

mint egy tárgyé (hajómodellé). Az alak pontosítása elméleti belátáson alapszik a leckében. De 

hogy a forgó test miért lapult gömb, azt szintén megéri modellezni (pl. rugalmas drótokból 

formált karika gyors forgatásával). Érdemes feltenni azt a kérdést a tanulóknak, hogy a 

földfelszín mely pontja van a legtávolabb a bolygó középpontjától. Valószínű, hogy a 

Csomolungmát mint a legmagasabb csúcsot (8850 m) nevezik meg, ha nem gondolnak a 

centrifugális erő hatására, vagyis a Föld lapultságára. A lapultság miatt a 28o földrajzi 

szélességen fekvő Csomolungma 2,1 km-rel közelebb van a középponthoz, mint pl. az 

Egyenlítő közelében (1o 28’) lévő Chimborazzo csúcsa (6267 m). 

A Föld tengely körüli forgásának és következményeinek modellezése alapfeladat, 

amióta csak létezik földrajztanítás. Hagyományosan gyári tellúriummal vagy azt helyettesítő 

eszközökkel végezzük a modellezést. Ne gondoljuk, hogy ezen már túl vannak a tanulók 

(megcsinálták természetismeret-órán)! A forgásirány és a terminátorvonal (a megvilágított és 

a sötét félgömb határvonala) haladásának és haladási irányának tudatosulása miatt végezzük 

el a bemutatást! A Foucault-inga működéséről sok videóanimáció található az interneten, 

bármelyik segít feleleveníteni a fizikai vonatkozásokat. Mégis életszerű bemutatást is ajánlunk 

(https://www.youtube.com/watch?v=d38l0fUtLr8), mert a felvétel nem egy mesterséges 

fizikai laborban, hanem egy plázában készült. A Coriolis-erő szerepét a tankönyvi feladatokra 

(6. feladat) célszerű építeni. Bolygónk forgását a valóságban az égbolti látvány napi 

változásának megfigyelésével tapasztalhatjuk, ezért ennek tudatosítása elengedhetetlen ezen 

az órán. Megfigyelhetik a tanulók ezt ábrán is (5.4. és 5.6. ábra), de ebben az esetben éppen 

a lényeget, vagyis a folyamatosságot nem érzékelik. Ahhoz szimuláció (pl. goo.gl/3PrAjD vagy 

http://astro.unl.edu/naap/motion1/animations/seasons_ecliptic.swf) használatára van 

szükség. A szimuláció azért nagyon szemléletes, mert bármely földi pontra és napra 

beállítható, és a mozgás sebessége is szabályozható. Segítségével észrevétlenül vezethetők át 

a tanulók a keringés tanulmányozásához. Először figyeljék meg a szimulátoron, hogy az év 

https://www.youtube.com/watch?v=d38l0fUtLr8
http://astro.unl.edu/naap/motion1/animations/seasons_ecliptic.swf
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jeles időpontjaiban hogyan látjuk mozogni a Napot az égen! Ezután magyarázzuk meg a 

jelenséget tellúrium segítségével! Az árnyék hosszának és irányának változását is 

leolvashatjuk a szimulációról időbeli és térbeli változásában. A tanultak szintézisét adják, ezért 

rögzítésre jól használhatók a 27. oldali 14–18. feladatok. Javasolt pármunkában feldolgoztatni 

azokat. 

A 6. leckét (Tájékozódás az időben) feldolgozó órán célszerű a példákon keresztüli 

megértés stratégiáját választani. Két nagy egység, a napi és az évi idő hasonló jelentőségű a 

tananyagrendszerben, de eltérő mennyiségű problémát kell tisztázni velük kapcsolatban. A 

napi időszámítás feldolgozása időigényesebb. A napi idő számításának elvét vezessük le a 

napóra elvének megértéséből! Előzetesen készíthetünk napórát az iskolaudvaron nagyban 

(vagy használhatjuk a település valamely napóráját), vagy kicsiben a 6.5. ábra és a 14. feladat 

segítségével. (Igazán érdekes lehet, ha sikerül felvenni a kapcsolatot egy olyan iskolával, 

amely más földrajzi hosszúságon fekszik. Skype-on kapcsolatba is léphetünk velük, s egy 

időben leolvashatják napórájuk állását, és a pillanatnyi időket összevethetik egymással. 

Közösen találjanak választ az eltérésre!) Vessük fel a problémát a tanulóknak: Milyen 

nehézségeket okozna, ha a Nap járásához igazodna az időszámítás? A helyi idők és a földrajzi 

hosszúságok közötti különbséggel kapcsolatos számításokat néhány példán keresztül 

értelmezhetjük (pl. munkafüzet 16/3. feladat). A zónaidő értelmezéséhez olyan időkorongot 

használjunk, ami a pólus felől tekint a földgömbre – mint amilyen pl. a tankönyvi 6.2. ábrán 

látható! A hagyományos hengervetületes időzónatérképek (pl. a középiskolai földrajzi atlasz 

hátsó borítólapján) nem segítik a megértést, mert nincs folytonosságuk. Javasolt a 

http://science.sbcc.edu/physics/flash/LengthofDay.swf szimulációt (is) használni, amiben az 

év minden napján megfigyelhető a megvilágított és az árnyékban lévő félgömb időbeli 

változása. A tanári magyarázatot követően az 5. feladatot kooperatív pármunkában próbálják 

megoldani a tanulók! A párok írásban válaszolnak (papírlapon), majd egy másik párossal 

kicserélik a megoldási eredményeiket, és ellenőrzik a másik pár megoldását. Ha nem egyeznek 

a két pár elképzelései, akkor frontális vitára bocsátják a kérdést. A tankönyvi 6. feladatot 

későbbi (pl. otthoni vagy következő óra eleji) gyakorlásra célszerű használni. A téli és nyári 

időszámítás problémájáról szervezzenek vitát (8. feladat)! Fontos, hogy minden véleményt 

indokoljanak, érvekkel támasszanak alá! Érveiket jegyezzék fel a munkafüzet 17/6. 

táblázatában! Versenyszerűen is megoldható a feladat. Például az osztály egyik fele a téli és 

nyári időszámítás mellett, a másik fele ellene gyűjt érveket, és azokat számszerűen vagy 

pontozással, tartalmuk erősségét figyelembe véve értékelik. Javasoljuk az évi időt érzékeltető 

videofilm (https://www.youtube.com/watch?v=5CAX6BpGfw0) használatát is. A naptárral 

kapcsolatos tudnivaló a könyvből könnyen és néhány perc alatt feldolgozható. Mivel az időre 

vonatkozó elvonatkoztatási és számolási készség egy tanóra alatt nem alakulhat ki, a témát 

még hosszabb időn keresztül rendszeresen gyakoroltatni szükséges különböző példákban, 

logikai és számítási feladatmegoldásokban.  

http://science.sbcc.edu/physics/flash/LengthofDay.swf
https://www.youtube.com/watch?v=5CAX6BpGfw0
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A 7. lecke (A Hold) kísérőnkre viszi képzeletben a tanulókat. Ha van rá technikai 

lehetőség, akkor ténylegesen is nézzenek körül ott film segítségével! Pl. a 

https://videa.hu/videok/tudomany-technika/bamulatos-video-a-holdraszallas-fotoibol-hold-

expedicio-nasa-2luBcLdrIleBLPew linkkel elérhető videó (7:00) a holdexpedíciók felvételeiből 

készült összeállítás, ami megmutatja, hogy milyen égitest is a Hold. A tanulók a virtuális utazás 

közben készítsenek jegyzetet a jellemzőiről! Majd vessék össze a tapasztalataikat a 7.1. ábrán 

összegyűjtött jellemzőkkel a 3. feladat iránymutatása szerint (összefüggés-keresés)! Ezt 

követően közösen beszéljék meg 2. feladatban felvetett kérdéseket! (Ezek a leggyakoribb 

kérdések, amelyek foglalkoztatják a tanulókat a Hold jellemzőivel kapcsolatban.) A jellemzők 

megismerése után érdemes fotókon példát keresni a megismert felszíni formákra és 

jelenségekre. A tankönyvi 7.2. ábra is használható hozzá. Ajánljuk még a 

https://videa.hu/videok/tudomany-technika/uj-felvetelek-a-holdrol-hold-f0Y3dopv1IelPJZY 

videót (0:00:40), ahol arra is ráirányítható a diákok figyelme, hogy a technika fejlődésével 

hogyan tökéletesedtek a képek égi kísérőnkről is.  

A Hold mozgásai (a kötött keringés) levezethető a „miért látjuk mindig ugyanazt az 

oldalát a Holdnak?” kérdésből. Javasolt a tanulókkal modellezni, forogjon és keringjen egy 

tanuló a „Föld” körül a megfelelő irányban és sebességgel (tankönyv 6. feladat)! A holdfázisok 

a tankönyvi szöveg és a 7.4. ábra alapján feldolgozhatók, a munkafüzet 19/5. feladatában 

rajzolással rögzíthetők. A tankönyvből szerzett tudást célszerű megerősíteni a goo.gl/Xiqbwu 

oldalon található interaktív animáció segítségével. Abban felül- és oldalnézetből is 

tanulmányozható az égitestek egymáshoz viszonyított helyzete és mozgása, valamint azzal 

párhuzamosan az égbolti látvány. A fogyatkozások is értelmezhetők a segítségével, de nem 

pótolja az ábraelemzést. A 7.5. ábrán a holdfogyatkozást, a 7.8. ábrán a napfogyatkozást 

értelmezzék a tanulók: fogalmazzák meg a folyamatokat és a közben tapasztalható 

jelenségeket! Ha ezen az órán már nem fér bele, a következő óra elején ismétlésként, 

megerősítésként a tárgyi modellezésüket is javasolt megvalósítani zseblámpával, labdával (2. 

ábra). A Hold kutatását tanulói kiselőadás formájában célszerű feldolgoztatni (5 perc). 

 

 

2. ábra. A holdfogyatkozás modellezése (fotó: Makádi M.) 

A 8. lecke (A térképészeti ismeretek fejlődése) a térképészet történetével ismerteti 

meg a diákokat, az évszázadok története és a digitális térképezés története részekre bontva. 

A téma jellege miatt az óra első felét célszerű a tankönyvi szöveg feldolgozására fordítani. 

Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy a szöveg lényegének feltárásában a feladatok 

https://videa.hu/videok/tudomany-technika/bamulatos-video-a-holdraszallas-fotoibol-hold-expedicio-nasa-2luBcLdrIleBLPew
https://videa.hu/videok/tudomany-technika/bamulatos-video-a-holdraszallas-fotoibol-hold-expedicio-nasa-2luBcLdrIleBLPew
https://videa.hu/videok/tudomany-technika/uj-felvetelek-a-holdrol-hold-f0Y3dopv1IelPJZY
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segítenek! Összegzésként a pozitívumok és a tévedések táblázatának megoldása (munkafüzet 

20/3. feladat) szolgálhat. A feladat megvalósítható rétegmunkában is, az osztály egyik fele a 

térkép helyismereti, a másik fele az utazási szerepével foglalkozik. Majd egy-egy tanuló 

ismerteti a fejlődés egyes mérföldköveit 1-1 percben: mezőgazdasági funkció (ókori Egyiptom 

és Mezopotámia), fokhálózat (Eratoszthenész), térképtájolás (Ptolemaiosz), kikötőfunkció, 

szögtartó vetület (Mercator), magyar vonatkozások. Az ismertetéseket a tanár segítheti a 

tankönyvi ábrák kivetítésével. Eratoszthenésznek a Föld gömbölyűségét bizonyító mérését és 

a Föld sugarának meghatározását figyeljék meg a tanulók egy animációs videó 

(https://www.youtube.com/watch?v=MFAyQK4W2qY) alapján is! A digitális térképkészítés 

folyamatát célszerű folyamatvázlatban összefoglalni. A tankönyvi szöveg (38. oldal) alapján 

megvalósulhat tanári prezentálással, vagy készíthetik önállóan a tanulók is. Az interaktív 

térképekkel kapcsolatos tartalom bármely ilyen műfajú térkép segítségével közölhető. A 

tankönyv a budapesti tömegközlekedési térképet (8.10. ábra) mutatja, de ez a nyomtatott 

műfaja miatt nem alkalmas erre a célra. Használjunk a tanórán valamely, az adott településsel 

vagy aktuálisan a tanulók életével kapcsolatos interaktív térképet, ahhoz kapcsolódó 

valamely alkalmazást (pl. az eltévedés kezelésében segítő Peak.AR, a bejárt útvonalat rögzítő 

Endomondo, vagy a forgalom aktuális állapotát is jelző Waze), amelyen maguk a tanulók 

tárják fel az interaktivitás mikéntjét és az abban rejlő gyakorlati lehetőségeket!  

A 9. leckét (Tájékozódás a földgömbön és a térképen) tapasztalatközpontúan célszerű 

feldolgozni. A szélességi és hosszúsági körök értelmezéséhez használják a tanulók az 1. 

táblázaton kívül a tankönyv 9.2. és 9.3. ábráit, valamint a 3. és a 4. feladatát! A vetületek 

értelmezéséhez szükség van a gömbfelszín síkba vetítése nehézségeinek belátásához. Ezzel 

talán foglalkoztak a természetismeret-órán (nem tantervi követelmény), de hasznos lehet a 

megismétlése lufis (3. ábra), narancsos vagy labdás feladatban (4. ábra). Csoportosítsák a 

tanulók az atlasz térképeit vetületeik szerint! (Kúpvetület a 4., 6., 22–30. oldalon, síkvetület a 

16., 18., 31–32., 34., 36–37., 38–39., 40., 42–43., 44., 45. oldalon, módosított hengervetület 

– Winkel-féle – a 46–47. oldalon, poláris vetület a 48. oldalon található.) Keressenek példákat 

területtartó vetületekre! (Területtartó vetület pl. a 16., 18., 36–37., 38–39., 42–43., 44. 

oldalon van.) Hossztartó vetület valójában nem létezik (csak bizonyos irányokban, ilyen nincs 

az atlaszban). Vetítést is érdemes elvégezni a tanulókkal egyszerű hálózat alapján, hogy 

értelmezhető és elképzelhető legyen számukra a módszer kúp, henger és poláris vetület 

esetén is. (A vetítés a világító földgömb köré tett hengerpalástra, a pólus fölé helyezett érintő 

kúppalástra látványosan bemutatható.)  

A lecke törzsszövegében olvashatnak a tanulók a torzulás problémájáról, amit meg is 

értenek. Ugyanakkor ezt a tudást agyonütjük a térképi mérési feladatokkal (erről volt szó 

korábban). Ezen túl a tanulóknak mégiscsak praktikus megjegyezniük azt az összefüggést, 

hogy 1 földrajzi foknyi szélességkülönbség kerekítve 111 km távolságnak felel meg (ΔΦ 10 =› 

111 km), mert hasznos a nagyvonalú távolságmeghatározásban, távolságbecslésben. A 

térképi ábrázolásról már sok ismeretük van a tanulóknak, ami feleleveníthető a tankönyv 42–

https://www.youtube.com/watch?v=MFAyQK4W2qY
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43. oldalának „tantérképe” és szövege segítségével. A földrajzi fokhálózat használatának 

gyakorlásához a munkafüzet feladatai (22–23. oldal) sok lehetőséget kínálnak. A térbeli forma 

és a szintvonalas ábrázolás kapcsolatának értelmezése céljából készítsenek hegymodellt 

gyurmából, amit a felszínnel párhuzamos síkok mentén szeleteljenek fel (5. ábra)! Minden 

egyes szeletet rajzoljanak körül egy papírlapon! Ha az így készült szintvonalakat levetítik egy 

koordináta-rendszerbe, tulajdonképpen a terepmetszetet (keresztmetszetet) kapják (lásd 10. 

lecke). A domborzatábrázolás különböző módjaira keressenek példákat kiadványokban, az 

interneten (pl. a Google képkeresője segítségével)! 

 

 

  

3. ábra. A gömbfelszín síkba vetítésének szemléltetése lufival (fotó: Makádi M.) 

 
 
 

 

4. ábra. A labdára rajzolt földfelszín síkba vetítésének kísérlete 
(Czétényi Marcell ötlete, fotó: Makádi M.) 

 



FI -  50 601 090 1/1  Fö l dra jz  9 .  |  F I -  50 601 100 1/1  Fö l dr a jz  10 .  –  Ta ná r i  k éz i köny v  

 52 

 

5. ábra. Egyszerű modellfeladat a domborzati forma, a szintvonalas ábrázolás és a terepmetszet együttes 
értelmezéséhez (fotó: Makádi M.) 

A 10. lecke módszereiben is folytatása az előzőnek, a térképhasználatot ugyanis csak 

gyakorlati feladatok megoldásához kapcsoltan lehet megtanulni. A gyakorlati órát terepen 

célszerű lebonyolítani, hiszen minden tevékenysége azzal függ össze, hogy a terepen hogyan 

tájékozódunk. A terep persze lehet az iskola környezete is. Bármilyen terepen is zajlik az óra, 

szükség van annak részletes térképeire (lehetőleg turistatérképre), hiszen térképet tájolni, 

távolságot mérni, álláspontot meghatározni és terepmetszetet készíteni valójában csak azon 

lehet. A terepmetszet készítését (9. feladat) semmiképpen ne hagyjuk ki a tanulási 

folyamatból, hiszen azon túl, hogy hasznos a mindennapi életben, jelentősen fejleszti a 

térlátást és a térérzékelést! Módszerét a tankönyv a Google Föld metszetszerkesztőjének 

használatával mutatja be (10.8. ábra és 10. feladat). Azonban – ha van rá lehetőség – 

javasoljuk a Geocontext alkalmazás (http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/en/) 

megismertetését is. A GPS használatában sok tanulónak van már iskolán kívül szerzett 

tapasztalati tudása, amire a tanár támaszkodhat, de nem feledkezhet meg azokról a 

tanulókról sem, akiknek nincs meg ez az előképzettsége. Javasolt, hogy a turista-GPS 

használatát egymásnak magyarázzák el a tanulók. Az így szerzett tudás kincskereső 

feladatban alkalmazható a legélményszerűbben (http://geocaching.hu). A játékban 

résztvevők (praktikusan kiscsoportokban) GPS-koordináták alapján keresnek fel terepi 

pontokat, ahol valamilyen tevékenységet kell végezniük vagy újabb utasítást kapnak. Így 

járnak be hosszabb-rövidebb útvonalakat. Ez is indokolja az óra terepi programként való 

megvalósítását, esetleg tanulmányi kirándulás keretében.  

Alternatív megoldás lehet, hogy a tanulók egymásnak tanítják meg az egyes terepi 

módszereket szakértői mozaikban. A tanulócsoportok egy-egy módszert kapnak: 1. 

térképtájolás, 2. térképi távolságmérés, 3. terepi álláspontmeghatározás térkép segítségével, 

4. terepmetszet-készítés, 5. túra-GPS használata. A diákok elolvassák a témájukkal 

kapcsolatos tankönyvi anyagot, értelmezik, majd az olvasottak alapján tevékenységvázlatot 

http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/en/
http://geocaching.hu/
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készítenek. Ezt követően egy-egy csoporttag a jegyzetével az asztalnál marad, és új csoportok 

szerveződnek köréjük. (Célszerű forgószínpad-szerűen lebonyolítani.) Elmondják a 

„jövevényeknek”, hogy mire jutottak a témájukban, pontosabban az alapján megtanítják 

nekik, hogyan kell csinálni azt a tevékenységet. Ilyenkor lehetőség van az eredeti jegyzet 

kiegészítésére, pontosítására, módosítására. A GPS használatának gyakorlására szolgál a 

munkafüzet 24/2. feladata is. 

A 11. lecke (Modern technika a térképészetben) az új térképészeti technikákkal és a 

geoinformatika jelentőségével ismertet meg. Az óra első harmadában a műholdak típusait és 

a távérzékelés lényegét a tankönyvi szöveg alapján ismerjék meg a tanulók 

(szövegértelmezés)! Alternatív megoldás lehet a kiselőadásokkal való feldolgozás – ebben az 

esetben azonban fontos az előzetes tanári kontroll. Az óra kétharmad része mindenképpen a 

távérzékelés gyakorlati hasznához kapcsolódjon! Ez is épülhet a tankönyvi szemelvényre és a 

hozzá kapcsolódó ábrákra, feladatokra. Fontos a műholdképek olvasásának tanítása. A 

tankönyv 11.5. és 11.6. ábrájának frontális (tanár által irányított) tanulmányozása után 

szükséges más képeket is megnézni. Párosával kapjanak képeket a tanulók (fénymásolatban), 

amelyek kapcsán alkalmazhatják frissen szerzett tudásukat! Figyeljünk arra, hogy ne 

maradjon el a képek betájolása és a térképpel való összevetése sem! Célszerű azt kérni a 

diákoktól, hogy előbb térkép nélkül próbáljanak meg olvasni a felvételekről, készítsenek listát 

a megállapításaikról (leolvasott tények listája). Majd vessék össze tapasztalataikat a 

térképpel, és bírálják felül az előzetes elképzeléseiket! Szeretnénk ezzel is tudatosítani, hogy 

különböző információhordozók mást mutatnak a valóságról; nem biztos, hogy egy-egy 

információforrás használata reális képzetet, információt ad.  

A fejezet feldolgozásához szükséges eszközök 

Nyomtatott taneszközök: 

 9. osztályos földrajztankönyv; 

 középiskolai földrajzi atlasz; 

 9. osztályos földrajzmunkafüzet; 

 9. osztályos ellenőrző feladatlapok. 

Egyéb eszközök: 

 földgömb, rajzgömb; demonstrációs földgömb; 

 csillagtérkép; 

 műholdfelvételek fénymásolatban; 

 a terepfoglalkozás terepének turistatérképe; 

 tellúrium (vagy annak megfelelő tárgyi modell); 

 iránytű (laptájoló); 

 gumiszalag, zsinór, focilabda, zseblámpa, lufi, rossz labda, narancs, földgömb, fólia, 

filctoll, olló. 
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Digitális eszközök: 

 számítógép/laptop/tablet internet-hozzáféréssel; 

 projektor, laptop/PC; 

 okostelefon vagy tablet; 

 túra-GPS; 

 csillagászati animációk és szimulációk (Stellarium planetárium 3D szoftver, 

holdfázisok váltakozása, napfogyatkozás, holdfogyatkozás stb.); 

 Google Föld, Geocontext és közlekedési alkalmazások. 

Javaslatok a tantárgyi koncentrációra9  

- Belső koncentráció10: 

 a földtörténeti fejlődés csillagászati okai és eseményei;  

 a Föld belső és külső gömbhéjas felépítése, magmaáramlás, lemeztektonikai 

mozgások;  

 a levegő felmelegedése, levegő- és víztömegek mozgása;  

 levegőszennyeződés, üvegházhatás, ózonréteg sérülése, globális éghajlatváltozás; 

 a szoláris, a valós és a földrajzi övezetesség kapcsolata, rendszere; 

 információs technológiák alkalmazása földrajzi információszerzésre, tájékozódásra, 

utazástervezésre. 

- Természetismeret: fény és árnyék, bolygók, a Naprendszer tagjai, térkép, holdfázisok, 

hold- és napfogyatkozás. 

- Fizika: tömegvonzás törvénye, Kepler-törvények, égitestek, forgómozgás, viszonyítási 

rendszer, csillagok energiatermelése, elektromágneses sugárzás, részecskesugárzás, 

erő-ellenerő, nyomás, hőmérséklet, mesterséges égitestek, űrkutatás. 

- Kémia: oxigén, hidrogén, hélium, szén-dioxid, ózon, CFC, üvegházgázok. 

- Magyar nyelv és irodalom: mitológia. 

- Matematika: logika, matematikai eszközhasználat, arányszámítás, mértékegységek. 

- Biológia-egészségtan: élet fogalma, fotoszintézis. 

- Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: ókor és középkor tudományos 

gondolkodása, űrkutatás. 

- Informatika: adat, információ, adatbázis, digitális információforrások használata, 

informatikai eszközök használata. 

  

                                                 
9 A tantárgyi koncentrációs lehetőségek megfogalmazásakor a más tantárgyakra vonatkozóan a kerettanterv 
követelményeit, a földrajzi koncentráció esetében a természetismeret és a földrajz tankönyvsorozat tartalmait 
is alapul vesszük.  
10 A belső koncentrációt elsősorban abból a szempontból mutatjuk be a kézikönyvnek ebben a fejezetében, 
hogy ezek a leckék miként alapoznak meg valamely, a későbbiekben felépülő tudást. A már feltételezhető 
tudás az előzetes tanulói tudásról szóló részben olvasható. 
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A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

A fejezet tudáselemeinek elsajátítása osztályszinten és egyénenként is praktikusan mérhető 

az ellenőrző feladatlapok segítségével. A feladatlap megoldásához az összefoglaló óra után 

egy tanóra szükséges. Mivel ilyen stílusú és módszerű feladatlappal valószínűleg ekkor 

találkoznak először a tanulók, a megírás előtt néhány percben szükséges áttekinteni, hogy mi 

vár a tanulókra, hogyan dolgozzanak, hogyan osszák be az idejüket, esetleg egy-egy 

feladattípusra is ki lehet térni. Az ellenőrzés más módszerekkel is megoldható. Az 

ellenőrzésnek reálisan fel kell mérnie, hogy mennyire volt eredményes a tanulási folyamat, 

elsajátították-e a tanulók azokat a tartalmakat (ismereteket) és készségeket (összefüggések 

meglátása, folyamatértelmezés, alkalmazás), amelyekre építhetők a természetföldrajzi 

tanulmányok. Az értékelés során mindenképpen szükséges tartalmi (fogalmak, egyéb tények, 

folyamatok, összefüggések) és tevékenységelemenként, műveletenként (eszközhasználat, 

elemzés, gondolkodás stb.) is elkészíteni az osztálystatisztikát, hogy reális kép alakuljon ki a 

tanulói tudásról.  

II. fejezet. A Föld mint kőzetbolygó 

A fejezet céljai 

A fejezet fő célja 

A tanulók ismerjék kőzetbolygónkat mint összetett, törvényszerűségek alapján változó 

rendszert, és tudják értelmezni a változási folyamatokat.  

A fejezet további céljai 

 Az anyagi összetétel, a felépítés és a működés kapcsolatának összekapcsolása; 

 az oksági gondolkodás erősödése az anyagok különböző körülmények közötti eltérő 

fizikai viselkedésének megismerése alapján; 

 helyes időképzet kialakulása a különböző időnagyságrendek (napi, évi, történelmi és 

földtörténeti idő) összevetése, az események sorrendiségének felismerése révén; 

 a környezet iránti felelősségérzet növelése az ásványkincs-készletek véges 

hasznosíthatóságának példáján; 

 a fenntarthatóság szemléletének kialakulása a károsodás és a megelőzési lehetőség, 

a gazdasági érdek mérlegelésével; 

 a pozitív hatások, a lehetséges környezeti kockázatok és az egymással ütköző 

érdekek felismerési képességének kialakulása; 

 igény kialakulása a megalapozott érvelésre, mérlegelésre, valamint a tudás 

felhasználására. 
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A tartalmi elrendezés szempontjai, az új fogalmak rendszere 

A fejezet az alábbi leckéket tartalmazza: 

1. Nézzünk a Föld mélyébe! – A Föld szerkezete  

2. Kontinensek szállítószalagon – A lemeztektonika alapjai  

3. Hogyan keletkeznek a hegységek? – A hegységképződés folyamatai  

4. Üzenet a Föld gyomrából – A magmás tevékenység  

5. Miért reng a Föld? – A földrengések  

6. Hogyan képződnek a felszín formái? – A belső és külső erők  

7. A földkéreg építőkövei – Ásványok és kőzetek  

8. A Föld kincseinek nyomában – Ásványkincseink  

9. Kőzetek és ásványok vizsgálata – Gyakorlati óra  

10. A földkéreg termékeny rétege – A talaj 

11. 11–12. Mi van a Föld naplójában? – A Föld története 

12. Fejlődnek-e a kontinensek? – Földünk nagyszerkezeti egységei  

13. Összefoglalás – Feladatok 

Ez a témakör a 2012-es NAT óta az általános iskolai földrajz tantárgy tananyagában is 

szerepel, korábban csak a középiskolák foglalkoztak vele. Sőt már természetismeret-órákon 

megismerték a tanulók a Föld gömbhéjas felépítését, példákon keresztül bepillantottak a 

mozgó kőzetlemezek világába, illetve a belső és a külső erők működésébe. 7. évfolyamon 

logikai keretbe kerültek ezek az ismeretek az okok és a következmények összekapcsolásával 

(pl. Föld belső hője – magmaáramlás – kőzetlemezmozgások – hegység, árok képződése). A 

jelenségeket, folyamatokat rendszerükben ismerték meg a tanulók, megtanulták, hogy 

mindent csak összefüggéseiben szabad szemlélni. Általános képet szereztek a Föld belső 

felépítéséről és a felszín felépítéséről, azok térbeli és időbeli változásairól. A tudományterületi 

(geológiai, geofizikai, vulkanológiai, geokémiai stb.) részletekkel viszont nem foglalkoztak, 

csupán az alapvető jellemzőket ismerték meg tapasztalatokon, tevékenységeken keresztül, 

élményszerű tanulási környezetekben.  

A fejezet – összhangban a 7. osztályos tankönyv hasonló témájú fejezetéhez – 

igyekszik korrigálni több hibás földrajztanítási gyakorlatot. Példaként álljon itt először a 

különböző lemezmozgások hatására létrejövő hegységtípusok esete! Az Andok alapvetően 

nem vulkáni hegység, gondoljunk csak bele, hogyan jött létre! Óceáni kőzetlemez 

kontinentális lemez alá bukásával. Mi történik ilyen helyeken? Az óceáni lemez hátán utazó 

üledéktömeg préselődik, gyűrődik, majd (a kéregkivastagodás miatt) kiemelkedik a hegység. 

Tehát üledékes kőzetekből felépülő hegység keletkezik! Az alábukási zónában a kőzetek 

megolvadása következtében a magma helyenként utat talál a felszínre, ami vulkánossághoz 

vezet. Tehát helyenként – foltszerűen! – vulkánok képződnek. A másik példa a 

természetismereti tanulmányokból és a régi földrajztanítási szemléletből fakadó gyűrődés és 

vetődés folyamatának túldimenzionálása és hibás értelmezése (tudniillik hogy bár a 
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hegységképződésben csupán szerkezetformáló részfolyamatok, hegységképző 

folyamatokként tanítják). Tetézi a problémát, hogy igen gyakran ezekhez a folyamatokhoz 

kötik a hegységek szerkezeti típusait (gyűrthegység és röghegység). A röghegység nem létező 

fogalom, az még a lemeztektonika előtti hegységképződés-értelmezés maradványa. Egy 

gyűrődéssel keletkezett hegység vetődésekkel feldarabolódhat, mint ahogyan a táblás vidék 

vagy a vulkáni hegység is, és belőle rögös szerkezet keletkezik. Többségük nem is éri el a 

hegységek tengerszint feletti magasságát, hacsak újra meg nem emelkedik. 

A kerettanterv geológiai és földrajzi erőkről beszél, ezzel szemben 

tankönyvsorozatunk a hagyományos belső és külső erők kifejezést használja. A kétféle 

fogalomhasználat nem mond ellent egymásnak, csak eltérő megközelítésből fakadnak: a 

geológiai és földrajzi elnevezések a folyamatok lényegét ragadják meg, a belső és külső 

elnevezések pedig az erő származási helyét. (A külső erő és a földrajzi erő fogalom nem is 

teljesen helyettesítheti egymást, mert a földrajzi erőkben a társadalom is benne van, a külső 

erőkbe pedig csak természeti tényezők tartoznak.) Az iskolai tanításban a belső és külső erő a 

hagyományos, elterjedt kifejezés, amin nem volt célszerű változtatni. Az általános iskolai 

tankönyvek – noha használják a belső erő kifejezést – azt sem nem definiálják, sem nem adják 

meg, hogy mik tartoznak közéjük (megjegyzendő, hogy ezt a 9. osztályos tankönyv sem teszi 

meg). Ha elfogadjuk a belső erők definíciójaként azt, hogy a kőzetburok nagy elmozdulásait 

és alakváltozásait létrehozó erők, amelyek energia- és anyagáramlásokat működtetnek, akkor 

a nehézségi erő, a Föld belső hőjéből származó termikus erő, a kőzetképződésben és a 

kőzetburok mozgásaiban szerepet játszó geokémiai erő, a magmaáramlást működtető 

áramlási erő és a lemezmozgásokban, szerkezeti mozgásokban megnyilvánuló mechanikai erő 

tartozik hozzá. A külső erők fogalma pontosabban kibontakozik a tankönyvi szövegből: a 

kőzet-, a víz-, a levegő- és a talajburokban, továbbá a bioszférában zajló felszínalakító, 

anyagmozgató folyamatokat előidéző tényezők, amelyek energiaforrása a napsugárzás és a 

gravitáció. A hozzá sorolható erők azonban már nehezen illeszthetők rendszerbe. A 

hőingadozás, a hőmérsékletváltozás térfogatváltozással jár, azaz geokémiai és mechanikai 

erőként jut érvényre. Ám pontatlanul, leegyszerűsítve külső erőknek mondjuk a természeti 

jelenségeket előidéző tényezőket (pl. jelenség – szél, anyag – víz, jég) is.  

A témakör egyik legzavarosabb fogalmi egysége a hegységek csoportosításához 

kapcsolódik. A fogalmi zavart a tankönyv próbálja kezelni, következetesen használni a 

fogalmakat, de bizony előfordulhat, hogy más taneszközökben használt fogalmi rendszerekkel 

ütközik. A hegységeket általában ötféle szempont szerint csoportosítjuk a földrajztanításban: 

tengerszint feletti magasság (középhegység és magashegység), kor (pl. középidei), szerkezet 

(pl. gyűrthegység), kőzetanyag (pl. vulkáni vagy mészkőhegység) és formakincs (pl. gerinces 

hegység, lánchegység) alapján. Hajlamosak vagyunk ezeket a szempontokat egymással 

összekapcsolni (pl. „fiatal magas lánchegység”, „régi lekopott röghegység”), így nemcsak 

hibás fogalmak, hanem hamis tartalmi kapcsolatok alakulnak ki a tanulók fejében. (Például 

egy lánchegység nem feltétlenül magashegység, s az sem biztos, hogy „fiatal” – ami 
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önmagában sem értelmezhető fogalom. A rögös szerkezetek nem csak gyűrthegységek 

feldarabolódásával keletkezhetnek, és nem is biztos, hogy idősebbek azoknál. Hovatovább azt 

gondolják a diákok, hogy a rögös szerkezetű hegységek idősebbek, mint a gyűrthegységek, 

azok átalakulásával keletkeztek.) 

A Föld belső szerkezetével az 1. lecke (Nézzünk a Föld mélyébe!) foglalkozik. A belső 

gömbhéjakat már ismerik a tanulók, de azok tulajdonságainak okait, azaz a nyomás-, 

hőmérséklet-, sűrűségviszonyokat és azok változásait nem. Ezért – és mert a későbbiekben 

több jelenség (földrengések, vulkánosság, hévízkészlet stb.) – magyarázatát is ez adja, 

nagyobb figyelmet kell szánni a témára. Az óceáni és a kontinentális kőzetlemezek 

felépítésének különbségével (és tulajdonképpen a vastagságkülönbségükkel is, bár ábrákon 

általános iskolában is szerepelt) itt találkoznak először a tanulók. A tankönyvi szöveg nem 

fogalmazza meg egyértelműen a különbség okát, azaz azt, hogy az óceáni kéreg viszonylag 

fiatal magmaanyagból keletkezett, a kontinentálison viszont ott vannak az évszázmilliók alatt 

a felszínen (szárazföldön és óceánban) keletkezett és átalakult kőzetanyagok. A fogalmi 

építkezésnek ezen az órán kitüntetett figyelmet kell kapnia. Sok fogalom ismert már a korábbi 

évekből (pl. földi gömbhéjak, óceáni és kontinentális kőzetlemez), de sok újat (pl. 

földmágnesség, geotermikus grádiens, izosztázia) is tanulni kell. Figyelni kell tanárként a 

korábban esetleg hibásan rögzült fogalmak helyes használatára: szárazföldi kéreg helyett 

kontinentális kéreg (hiszen nem minden szárazföld alatt van kontinentális kéreg, lásd Izland, 

Hawaii), nem lágyköpeny, hanem asztenoszféra (hiszen nem lágy, hanem szilárd, csak 

képlékeny), nem röghegység, hanem rögös szerkezet (mert legtöbbjük eredetileg gyűrődéssel 

keletkezett).  

A Föld gömbhéjas szerkezetével kapcsolatban úgy fogalmaz a törzsszöveg, hogy 

„bolygónk belsejét határfelületekkel elválasztott gömbhéjakra oszthatjuk”. A 

határfelületeket nem nevezi meg sem a tankönyvi szöveg, sem az 57. oldali 1.5. ábra, mert 

nem közoktatási tananyag, ne terheljük azokkal a tanulókat! A határfelületek jelentőségére 

viszont hivatkoznunk kell a bolygó belső felépítésének megismerése és később a földrengések 

értelmezése kapcsán. A Föld belső hőjét a lecke szövege részben a magban lévő radioaktív 

anyagok bomlásával magyarázza. Tegyük hozzá, hogy valószínűleg hozzájárul az 

anyagáramlások (pl. magmaáramlás, árapályjelenség) során keletkezett súrlódásból adódó 

hő, valamint a Föld kialakulásának idejéből származó „maradványhő” is! Nincs viszont köze a 

mágneses térhez (mint azt néhány szakirodalmi forrás vagy földrajztankönyv írja). A mágneses 

tér és a mágneses tengely forgástengelytől való eltérése itt kerül magyarázatra (visszautalás 

az 1. fejezetre), de nem törzsanyag. Hasonlóan nem szerepel a tantervben, de a leckébe 

bekerült az izosztázia, mert jelensége nélkül nem értelmezhető helyesen sem a 

hegységképződés folyamata (kiemelkedési fázis), sem a belföldi jégtakaró olvadásának 

következménye. Az izosztázia a litoszféra és az asztenoszféra egyensúlyi állapota. 

Mondhatjuk, hogy a felszín alatt a felszíndomborzat „tükörképe” található, pontosítva: ahol a 

legmagasabb hegységek húzódnak, azokon a területeken a legvastagabb a földkéreg, a 
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hegységek „gyökerei” mélyen nyúlnak a földköpenybe. Ha a terület erősen lepusztul, akkor az 

elvékonyodott kéregrész emelkedni kezd izosztatikus egyensúlyi állapotának eléréséig. A 

kéregvastagság és a domborzat összefüggésének leolvasását ábra (1.8. ábra) is segíti. A 

geotermikus grádiens (magyarul földhő egyenérték) értelmezése fontos kérdés a 

geotermikus energia használati lehetősége szemléletének kialakulása miatt. 

A Föld külső burkának mozgásfolyamatait a 2. lecke (Kontinensek szállítószalagon) 

eleveníti fel. A tanulók számára a lemeztektonika jelensége ismert már 6. és 7. osztályból is, 

ezért ez a lecke főként megerősítő, rendszerbe helyező és rögzítő szerepet tölt be a 

tudásépítési folyamatban. Sajnos azonban az a tapasztalat, hogy az általános iskolából hozott 

tudás alapján a tanulók a magmaáramlásokat nem kapcsolják össze a Föld belsejében való 

hőmérséklet-különbségekkel. Ezért most az a lényeg, hogy a diákok a jelenségeket a 

mozgásfolyamatokkal, az okokat a következményekkel együtt lássák, oksági 

összefüggésekben elemezzék. Fontos a lemezmozgások térbeli vonatkozásának helyes 

értelmezése: ha valahol távolodás történik, máshol közeledésnek kell lennie a szilárd 

kőzetbolygó felszínén. A közeledés következményei pedig alapvetően az erőviszonyoktól 

függenek (milyen anyagból vannak, mekkorák, milyen irányban és sebességgel mozognak, 

találkoznak a lemezek?). Célunk, hogy a tanulók a kőzetlemezek megnevezésén túl tudjanak 

különbséget tenni közöttük, lássák a méretbeli és felépítésbeli különbségeiket. Lássák, hogy 

vannak tisztán óceáni kőzetlemezek (pl. Pacifikus-, Nasca- és Fülöp-lemez), de tisztán 

kontinentális kőzetlemez nincs, a kontinenseket hordozó lemezek egy része óceáni kérgű. Ez 

a megállapítás a nagylemezekre vonatkozik, a kisebbek közül kontinentális kérgű az Arábiai-

lemez. Kérgük szerinti rendszerezésük a tankönyvi 2.7. ábráról közvetlenül nem olvasható le. 

Ám segítségünkre lehet az atlasz földszerkezeti térképe (48. oldal), amelyen jól felismerhetők 

az elsődleges földkéreg maradványai az ősföldekben (és részben a táblás vidékek területén). 

Tisztázzuk a diákokkal a felmerülő kérdést, hogy miért nincsenek tisztán kontinentális 

kőzetlemezek (nagylemezek)!  

A lemeztektonikai folyamatok látványos következménye, a hegységképződés a 3. 

leckében tárul fel. A Hogyan keletkeznek a hegységek? című lecke alapvetően a Föld belső 

hője által működtetett belső erők megnyilvánulásaival foglalkozik. Ki kell emelnünk, hogy a 

nagy hegységképződési folyamatokat a felhalmozódott üledéktömegek gyűrődéséhez, 

préselődéséhez kötjük. A szóhasználat szándékos, nem felgyűrődésről beszélünk, hanem a 

kőzetlemezek közeledése miatti térrövidülés eredményeként bekövetkező üledéktömegek 

gyűrődéséről. Az oldalirányú nyomóerők okozta préselődés a kéreg megvastagodását okozza. 

A vastagodás lefelé az asztenoszférába és felfelé, a felszín felé is bekövetkezik, vagyis a 

hegység a felszínhez képest kiemelkedik (és vele együtt a „gyökere” egyre mélyül). Lényeges, 

hogy ne maradjon el a kiemelkedés értelmezése. Gyakori probléma a tanítás során, hogy a 

hegységek keletkezését – a lemeztektonikai elmélet előtti földrajztanítás örökségeként – a 

gyűrődéssel és/vagy a vetődéssel azonosítja a földrajztanárok és a földrajztankönyvek egy 

része. Élesen el kell különíteni a térrövidülés következtében bekövetkező kivastagodást és 
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kiemelkedést a hegységképződés kísérő jelenségeitől, a gyűrődéstől és a vetődéstől! Ugyanis 

két különböző léptékű folyamatról van szó. Azonban a tanulóknak a keletkezés folyamatával 

együtt látniuk kell, hogy ha valami kiemelkedik, azonnal pusztulni is kezd (66. oldal 3.8. ábra). 

Ezzel is tudatosulhat bennük, hogy a hegységképződés nem fejeződik be a hegység felszíni 

megjelenésével (ahogyan a harmadidőszaki hegységek emelkedése is a mai napig tart). Az 

emelkedés és a pusztulás egy időben is zajlik, abból mindig csak egy-egy pillanatfelvételt 

láthatunk. Szemléletfejlesztési jelentősége van annak, hogy végiggondolják a tanulók, milyen 

változások következhetnek be az idő múlásával a hegységek szerkezetében és magasságában 

(67. oldal 3.10. ábra). A gyűrődési típusok és a vetődési formák túlhangsúlyozása helyett 

célszerű az időben is változó folyamatokon végigvezetni a tanulókat egy-egy hegységpélda 

alapján. 

A hegységeket többféle szempontból rendszerezzük a földrajztanításban (pl. 

magasságuk, szerkezetük, formakincsük, koruk és jellemző kőzetanyaguk szerint) (7. ábra). A 

szerkezeti szempont nem mindig egyértelmű, mert a hegységek fejlődésük során 

szerkezetváltozásokon mennek keresztül (pl. a gyűrthegység feldarabolódik és rögösödik). A 

formakincs szerinti kategorizálás azért nehéz, mert többféle kategória tulajdonsága is igaz 

lehet egy hegység különböző részeire vagy vonulataira, ilyenkor általában a legjellemzőbb 

alapján soroljuk be. A jellemző kőzetanyag és a kor meghatározása a legnehezebb. A 

kőzetanyag jellemzően vonulatonként különböző (pl. Alpok, Kárpátok). De az Andokot sem 

tekinthetjük vulkáni hegységnek, mert a hegység tömegét az üledékes kőzetek adják, a vulkáni 

képződmények csak színező elemek. A kor esetében pedig mire kell gondolnunk: a hegységgé 

formálódás idejére, a fő tömegének vagy a mai formakincsének kiformálódási idejére, esetleg 

a fő felépítő kőzetanyagának kialakulási idejére? Nem kevésbé okoz gondot, hogy időpontról 

vagy időtartamról beszélünk-e, illetve hogy hogyan adjuk meg a kort: évmilliókban, tól-ig 

időponttal vagy időtartammal, a földtörténeti kor/idő/időszak nevével. (Csak úgy nem 

adhatjuk meg, hogy „idős” vagy „fiatal”, mert ennek nincs értelme földtörténeti 

időléptékben.) Gyakori hiba, hogy az egyes szempontokat összekapcsoljuk egymással, így 

hamis fogalomtársítások jönnek létre a tanulók képzeletében (pl. „fiatal magas lánchegység”). 

Érdemes tisztázni, hogy mely szempont mely földrajzi folyamat eredménye (6. ábra), és 

példákon keresztül beláttatni, hogy ezek a fogalmi csoportok nem mindig kapcsolódnak össze 

(pl. az Andok harmadidőszaki magashegység, gyűrthegység, a Skandináv-hegység is gyűrt- és 

magashegység, de nem harmadidőszaki) (3. táblázat). 
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6. ábra. A hegységek rendszerezési szempontjai oksági összefüggéseikben 

 
 Magasság Szerkezet Formakincs Kőzetanyag Kor 

Andok magashegység 
gyűrthegység 
(takaróredős) 

lánchegység 
üledékes 
kőzetek + 
andezit 

harmad-
időszaki 

Himalája magashegység gyűrthegység lánchegység 
üledékes 
kőzetek 

harmad-
időszaki 

Bükk középhegység 
töréses 

gyűrthegység 
platóhegység mészkő 

(óidei) 
középidei  

Tien-san magashegység 
láncos-rögös 

szerkezet 
lánchegység 

üledékes 
kőzetek 

óidei–harmad-
időszaki 

Dél-kínai-
hegyvidék 

középhegység 
rögös 

szerkezet 
háthegység 

gránit + 
üledékes 
kőzetek 

ősidei–
középidei 

Észak-Atlanti-
hátság 

magashegység 
vulkáni 
hegység 

platóhegység-
hez hasonló + 
gerincvonulat 

bazalt  

3. táblázat. Néhány hegység besorolása különböző szempontok szerint 

A lemeztektonikai mozgásfolyamatok látványos felszíni eredménye, a 

hegységképződés folyamatának feltárása után az Üzenet a Föld gyomrából című 4. lecke a 

tanulók szerint talán legérdekesebb jelenséggel, a magmás tevékenységgel 

(magmatizmussal) foglalkozik. Természetesen már az előzőekben – a kőzetlemezek 

mozgásával kapcsolatban – is foglalkoztunk a témával (pl. csendes-óceáni tűzgyűrű), de itt 

kerül rendszerbe. A lecke a vulkanizmus különböző típusaival ismertet meg, kapcsolatokat 

teremt a magmatizmus helye, a folyamat, az anyag és a forma között. Fontos a mélységi 

magmás folyamatok és a felszínre kerülő magma (a láva) által alakított folyamatok 

elkülönítése, azaz a magmatizmus és a vulkánosság logikai összekapcsolása és szétválasztása 

is. A tanulók képzeletében a vulkánosság termékei a rétegvulkánok, minden bizonnyal azért, 
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mert hagyományosan az alapképzésben annak példáján ismerik meg a jelenséget és a 

fogalmat. Ezért ki kell térni arra is, hogy miben különbözik attól a többi típus (pajzsvulkánok, 

lávakúpok, vulkáni törmelékkúpok). Meg kell világítani a tanulók számára a forrópontos 

vulkanizmus és a vulkáni szigetívek kialakulásában azt a hasonlóságot, hogy vulkánsorozatok 

(az kevésbé fontos, hogy óceánban vannak). Csakhogy míg az óceáni kőzetlemezek 

közeledésének eredményeképpen kifejlődő szigetívek vulkánjai egy generációt alkotnak, a 

forrópontos vulkánsor tagjai eltérő időben keletkeztek (lásd Hawaii–Emperor-szigetlánc tagjai 

között kb. 60 millió év korkülönbség van).  

A vulkánok kőzetanyagának tanulása akkor értelmes, ha azt a kialakulási folyamattal, 

az őskörnyezettel hozzuk kapcsolatba (a lemezperemekkel való kapcsolaton túl például: 

milyen kőzeten hatolt át a magma-láva?, mennyire olvadhatott meg az alábukó lemez anyag?, 

volt-e üledékanyag és/vagy víz, ami a magmához-lávához keveredett?). Ez a vertikális és a 

horizontális rendszerben való együttes gondolkodást kívánja meg (lásd mélységi magmás 

kőzetek és kiömlési (vulkáni) párjuk, mélység és/vagy távolság a lemezperemtől). Érdemes az 

időbeli metszetre is ráirányítani a tanulók figyelmét: a vulkáni működés előjelei (pl. 

dagadókúp-képződés) –› a jelenség –› a követő jelenségek (vulkáni kísérőjelenségek). (A 

tankönyv a vulkáni utóműködés és a vulkáni kísérőjelenségek kifejezést is használja – a 

tantervben utóműködés szerepel – utalva arra, hogy ezek a jelenségek a vulkáni működés 

közben és/vagy után jelennek meg: gejzír, fumarola, szolfatara, mofetta, savanyúvíz). Erre 

érdemes példákat is hozni, magyarázatot kerestetni arra, hogyan lehetséges, hogy gejzír 

nyomai vannak a Tihanyi-félszigeten, hogy savanyúvizek fakadnak a Mátrában, hogy 

létrejöhetett a torjai Büdös-barlang „kigázolgása” (mofetta). 

Hagyományosan a vulkánossággal együtt tanítottuk a földrengéseket, de a téma 

jelentőségénél fogva az újgenerációs tankönyvben önálló leckét kapott: 5. lecke (Miért reng 

a Föld?). Általános iskolából minimális előismeretük van erről a tanulóknak (lásd 7. osztályos 

tankönyvben a Richter-skáláról szóló szemelvényt – 59. oldal, illetve Észak- és Dél-Amerika és 

Japán kapcsán). A 9. osztályos II. fejezet első leckéjében szóba került a gömbhéjak 

megismerése kapcsán. Igaz ugyan, hogy iskolán kívüli tudáselemként (pl. médiahírekből, 

ismeretterjesztő írásokból, filmekből) számos tény ismeretével számolhatunk. Ennek a 

leckének is az az egyik lényege, hogy a tanulók térben tudják elhelyezni a folyamatot: ismerjék 

fel a lemezszegélyekkel, a tektonikai környezetekkel való kapcsolatot; ismerjék fel a 

fészekmélység és a rengés erőssége közötti kapcsolatot, illetve lássák a mélységi 

(hipocentrumban lezajló) folyamatok és a felszíni (epicentrumban lejátszódó) jelenségek 

jellemzőit oksági összefüggéseikben! Továbbá – bár a fizikai vonatkozásokat nem a földrajz 

tanítja – az eltérő irányú (merőleges és keresztirányú) hullámterjedésre hívjuk fel a tanulók 

figyelmét (5.2. ábra)! A tankönyvi lecke kevésbé hangsúlyozza a vulkánosság és a földrengések 

lehetséges összefüggését. Ezzel azért kell foglalkozni, mert a tanulók sokszor azonosítják a 

vulkánosság és a földrengés kialakulásának feltételét és környezetét. A földrengések 

erősségének meghatározásával kapcsolatban értelmezni szükséges a kétféle mérési módszer 
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(felszabaduló energia és pusztítási tapasztalatok) és skála (Richter- és Mercalli-skála) közötti 

különbséget, és arra kell szoktatni a tanulókat, hogy az erősségnek a skála megnevezése 

nélkül nincs értelme. Foglalkozni szükséges a földrengés kísérőjelenségeivel (cunami, tűz, 

fizikai pusztulás) és a bekövetkezése esetén való teendőkkel.  

A Hogyan képződnek a felszín formái? című 6. lecke a belső és a külső erők 

érvényesülésével foglalkozik. Talán itt a legnehezebb nyomon követni a tudásépítkezés 

folyamatát, mert a témával a tanulók már többször foglalkoztak alsó tagozattól kezdve (4., 5. 

és 7. osztályban rendszerszerűen, majd 7–8. évfolyamon a regionális földrajzi példákban). A 

tankönyvi 6.1. ábra ismerettérképe segít áttekinteni az erők rendszerét. A tantervi 

követelmény alapján csak a Föld belső hőjét és a nehézségi erőt nevezzük meg belső erőként 

(szemben a fejezet bevezetőjében elmondottakkal). A külső erők rendszere teljese(ebb). Itt a 

lényeg az aprózódás mint fizikai folyamat és a mállás mint kémiai (és biológiai) folyamat 

szétválasztása, illetve hatásukra keletkező törmelék (az anyag csak fizikai változást 

szenvedett) és málladék (az anyag kémiai változáson ment keresztül) megkülönböztetését. A 

két folyamat közös elemét is érdemes kiemelni: mindkettő során az anyag kisebb részekre 

esik szét. (Megjegyezzük, hogy a fizikai mállás fogalmát nem használja a tankönyv, mert az 

földrajztudományi szempontból nem értelmezhető.) A korábbi tudás összegzését, 

megerősítését szolgálja a 6.9. ábra is. A lecke másik tartalmi vonulata a lepusztulás és a 

felhalmozódás mint következmények (egyik megindítja a másikat) és mint egyidejűleg is 

érvényesülő folyamatok. 

A külső és a belső erők munkájával keletkező ásványokkal és kőzetekkel a 7. lecke 

foglalkozik A földkéreg építőkövei cím alatt. 7. osztályban inkább a velük való ismerkedés, a 

róluk való közvetlen tapasztalatszerzés volt fontos (érdekességük és szépségük felfedezése, 

megfigyelés, vizsgálódás stb.). 9. évfolyamon rendszerbe szeretnénk helyezni a már 

ismerteket, és még néhány eddig ismeretlen példával kiegészítve értelmezhetővé tenni a 

rendszert. (A genetikai kőzetcsoportokat ugyan említi a 7. osztályos könyv, de inkább csak 

néhány példával érzékelteti a közöttük lévő különbségeket. Előzményeként a belső erők és a 

külső erők, illetve a magmatizmus szerepelt, akkor a diákok már megismertek néhány 

összefüggést, ami meghatározza a kőzet összetételét, szerkezetét (pl. honnan származik az 

anyag, a felszín alatt milyen fizikai körülmények között keletkezik, milyen intenzitással kerül a 

felszínre). Ezek most új szempontokkal egészülnek ki: a hőmérséklet, a hűlés sebessége, a 

kémiai összetétel hogyan határozza meg a kristályok, ásványszemcsék méretét. A térbeli 

összefüggések megláttatása mellett érdekes lehet az időbeli kitekintés is: hogyan befolyásolja 

a kőzetek anyagát a keletkezés időpontja, időtartama például a mélységi és a kiömlési 

magmás, az üledékes és az átalakult kőzetek esetében. Az üledékes kőzetek képződésével a 

diákok nem sokat foglalkoztak korábban (legfeljebb a mészkőé került elő folyamatában). Most 

szükséges az alaposabb megismerésük. A sókőzetek bepárlódással való keletkezése a 

tankönyvi ábráról (7.5. ábra) könnyen leolvasható. 9. évfolyamon a különféle üledékképződési 

környezetek és az azokban képződött anyagok kapcsolatának áttekintése fontos (részben lásd 



FI -  50 601 090 1/1  Fö l dra jz  9 .  |  F I -  50 601 100 1/1  Fö l dr a jz  10 .  –  Ta ná r i  k éz i köny v  

 64 

a következő leckében). Az ásványok, kőzetek tulajdonságainak ismerete csak magyarázatukkal 

együtt hasznos, a földrajzi megközelítésnek az a lényege, hogy a tanulók az okokat és a 

következményeket lássák (a többi a kémiára tartozik), például a felhalmozódás, az aprózódás, 

a bepárlódás, a kimosódás, a különböző anyagok keveredése, a cementálódás folyamatában, 

vagy a fizikai hatások eredményeként. Ebbe az is beletartozik, hogy megismerjék, mely 

tulajdonságaik (pl. aprószemcsés, üveges szövet, palás szerkezet, oldhatóság vagy épp a kis 

vízáteresztő képesség) miféle hasznosíthatóságot tesznek lehetővé. Földtörténeti időbeli 

szemléletet fejleszt a kőzetek egymásba való folytonos átalakulásának megismerése: miből, 

milyen körülmények között mi lesz, azaz a kőzetek körforgása (7.8. ábra).  

A társadalom szempontjából fontos ásványkincsek keletkezési körülményeibe ad 

bepillantást a 8. lecke A Föld kincseinek nyomában címmel. Különböző genetikai csoportok 

keletkezését mutatja be a szöveg mellett folyamatábrák segítségével: magmás, pl. elsődleges 

ércképződés (8.1. ábra); üledékes, pl. másodlagos ércképződés (8.3. ábra), a bauxit (8.4. ábra), 

a kőszenek (8.5. és 8.6. ábra), a szénhidrogének (8.8. ábra). Tanulmányozásuk azért fontos, 

hogy segítségükkel világosan elkülönüljenek az egyes ásványkincsek keletkezésének eltérő 

feltételei, körülményei (őskörnyezetük). Erre kell majd visszautalni a földtörténeti korok főbb 

eseményeinek áttekintésekor is. Tudatosítani szükséges a tanulókban, hogy ércek nemcsak 

magmatizmus során képződnek, hanem üledékes körülmények között is, és értelmezni kell az 

elsődleges és a másodlagos keletkezés kapcsolatát (a másodlagos ércek korábbi ércek 

pusztulástermékeiből képződnek, amelyek üledékes körülmények között felhalmozódnak, 

feldúsulnak). A bauxit esetében annak megértése a lényeg, hogy a bauxit (alumínium- és 

szilícium-ásványokban gazdag) trópusi málladék, ami ha helyben gyarapszik, akkor 

lateritbauxit a neve, de ha áthalmozódik mészkőterületre (annak mélyedéseiben halmozódik, 

vastagodik a mállástermék), akkor már karsztbauxitnak nevezzük. Ugyancsak szükséges 

elválasztani egymástól a szárazföldi édesvizű mocsarakban és a sósvizű tengeröbölben 

történő szervesanyag-felhalmozódást követő szénülési folyamatot. 7. osztályban nem tettünk 

különbséget közöttük, csak általában a kőszénképződési folyamatról volt szó (lásd 7. osztályos 

tankönyv 65. oldal 3.3. ábra). Most vegyék észre a tanulók, hogy az édesvízben a tőzeggel, a 

sósvízben viszont a lignittel kezdődik a kőszénképződési folyamat, de a lignitet követően már 

nincs különbség közöttük! A szénhidrogének keletkezése kapcsán azt kell hangsúlyozni, hogy 

a plankton tömege adja a kiinduló anyagukat, de attól függően lesz belőle kőolaj vagy földgáz, 

hogy milyen nyomás- és hőmérsékleti viszonyok közé kerül. Erről nem volt szó 7. osztályban, 

csak arról, hogy keletkezésüknek a plankton betemetődése és a tenger feltöltődése a feltétele 

(lásd 65. oldal 3.4. ábra). A gáznemű és folyékony szénhidrogének vándorlása – bár szóba 

került – korábban nem volt lényeges. Most azonban foglalkozni kell vele, hiszen jó példája 

annak, hogy nem mindig ott termelhető ki az ásványkincs, ahol keletkezett (hanem ahol 

csapdába esett, felhalmozódhatott a földtani szerkezet – redőboltozat – következtében). 

Érdemes már most utalni arra, hogy az ásványkincsek földtani helyzete, a keletkezés 

körülményei és időciklusa miként jelentkezik a termékek árában.   
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Mindezek folytatásaként a 9. lecke segítségével a kőzetek és az ásványok vizsgálatára 

kerül sor gyakorlati óra keretében. Részben a tanulók környezetében felhasznált kőzetek, 

részben pedig a jellegzetes kőzettípusok (magmás, üledékes és átalakult) és főbb ásványok 

vizsgálata következik. Az általános iskolai földrajz egyszerű eljárásokkal ismertette meg a 

tanulókat, amelyek segítségével könnyen felismerhetnek, elkülöníthetnek anyagokat (pl. 

mész kimutatása ecetsav rácseppentésével, kőszénfajták felismerése karcszínpróbával, 

törmelékes üledékes kőzetek fajtáinak felismerése szemcsenagyság alapján, ásványok 

keménységének megállapítása karcpróbával). Ezekre a technikákra építve most inkább arra 

kell irányítani a tanulók figyelmét, hogy hogyan építik fel az ásványok a kőzeteket, milyen 

formában (kifejlődésben) találhatók meg az egyes kőzetekben, vagyis milyen a kőzetek 

összetétele, szövete és szerkezete. A magmás kőzetek összehasonlítása során látniuk kell a 

tanulóknak, hogy a mélységi magmásak (a gránit példáján) ásványszemcséi lényegesen 

nagyobbak a kiömlésiekénél (a bazalt és az andezit példáján). A mélységi kőzetalkotó 

ásványok szabálytalanul kristályosodnak ki, a kiömlésiekben pedig felismerhetők a szabályos 

kristályalakok (lásd pl. biotit az andezitben, olivin a bazaltban).  

Tovább kell erősíteni a tanulókban, hogy kőzetek esetében a szín kevéssé alkalmas 

felismerésre (lásd pl. igen különféle színű mészkövek, homokkövek, agyagok, homokok, de 

andezitek, gránitok is). Ugyanakkor meg kell ismerniük, hogy a szín árulkodó is lehet. A 

keletkezési körülményekről (pl. üledékes kőzetek esetében a vörös szín a vas-oxidoknak 

köszönhető, mállási feltételek között keletkezik; a fekete szín a magas szervesanyag-tartalmat 

adhatja tudtunkra – minél több van benne, annál sötétebb). Kőszénfajtákat általános 

iskolában is vizsgáltak a diákok. Viszont itt találkoznak először a cementálódással (homok és 

homokkő különbsége), sőt megismerik azt is, hogyan lehet megtudni egyszerű vizsgálattal, 

hogy mi a kötőanyaga például a homokkőnek (9.9. ábra). A lösz vizsgálata is újdonság, amely 

során alkalmazni kell a mészkimutatás már jól ismert módszerét (savcseppentés). A probléma 

az, hogy miért pezseg sav hatására a lösz, illetve hogyan keletkezik (az erősen pezsgő) 

löszbaba. Mindkettőben a mész kimutatásáról van szó. Arra nem tér ki a tananyag, hogy 

valójában hogyan is keletkezik a lösz, csak annyit tudnak meg a tanulók, hogy a széllel utazó, 

majd lehulló porból lesz. Ezt kell összekapcsolni azzal, hogy korábbi mésztartalmú kőzetek 

törmelékét hordozta a szél. Amikor pedig a port a füves növényzet – amelyre hullott – 

megkötötte, a mésztartalom részben oldatba ment, majd kicsapódott a gyökérszálak, 

szármaradványok körül. Ennek eredménye a lösz függőleges csövecskés szerkezete, amitől 

megáll falakban (szemben a homokkal), és aminek következtében a löszön jól szellőző és jó 

vízháztartású talajok fejlődnek (figyelem, nem löszös talajok – olyan nincs –, hanem többnyire 

mezőségi talajok!). Az ásványokkal kapcsolatban a keménységi és a karcpróbát szükséges 

feleleveníteni. Kerüljön sor különböző alakú kristályok (hatszöges, háromszöges oszlop, kocka 

stb.), többféle hasadási (jó és rossz, kocka vagy romboéder szerinti, pikkelyes stb.) és törési 

felszín (pl. kagylós, lemezes) megfigyelésére is! Ezekhez a vizsgálatokhoz könnyen 

beszerezhető kalcit, kvarc, kősó és gipsz példányokra van szükség. Mellettük azonban jó, ha 
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látnak a tanulók gömbölyű kristályokat (pl. hematit) vagy ágszerűen elágazókat (pl. termésréz) 

is.  

A 10. lecke (A földkéreg termékeny rétege c.) a talajjal foglalkozik. Elsősorban azokat 

a földrajzi szempontokat veszi sorra, amelyek szerepet játszanak a talajok, a különböző 

talajtípusok kialakulásában. A talaj összetétele (alkotói) már 5. osztály óta ismert a tanulók 

számára. De akkor nem foglalkoztak azzal, hogy ezek hogyan töltik ki a teret: a víz részben 

talajnedvességként mint a talajszemcsékre tapadó vízhártya, részben a szemcsék közötti 

hézagokban található, a levegő szintén a hézagokban. A víz és a levegő általában együtt tölti 

ki a szemcsék közötti teret egészen a talajvíz szintjéig (erre majd a felszín alatti vizekkel 

kapcsolatban kell visszatérni). A diákok arról is tanultak 7. osztályban, hogy hogyan zajlik a 

talaj képződése. Azonban ezt a folyamatot fel kell eleveníteni, meg kell erősíteni (fizikai 

átalakulás – kőzetaprózódás, kémiai – kőzetmállás, kémiai és biológiai – szerves anyag 

bomlása), amiben segíthet a 10.1. ábra. A tanulóknak az alapkőzet, a kőzettörmelék és 

kőzetmálladék és a talaj közötti átalakulási folyamatokat, valamint azok feltételeit kell 

értelmezniük. A talajszelvény megfigyelésének (10.3. ábra) a talajképződési folyamat 

ismeretében van igazán értelme, így válik értelmessé a kőzetelőkészítés (aprózódás és mállás 

– C-szint), a felhalmozódás (anyagfelhalmozódás alulról és felülről egyaránt – B-szint) és a 

kilúgozódás (a vízben oldódó vegyületek mélyebbre mosódása – C-szint) folyamatlánc és a 

térbeli elhelyezkedés kapcsolata. A kilúgozás szót szükséges lehet értelmezni, mert a tanulók 

nem ismerik a mindennapi életből: a kilúgoz szó azt jelenti, hogy lúgban áztatva tisztítja a 

szennyeződést, a lúg kémiai értelmezése (mint nagy pH-jú kémiai anyag) pedig más irányba 

vezeti őket. Itt a szó kimosási értelmét szükséges használni, azaz, hogy a víz oldatba viszi a 

szerves és szervetlen vegyületeket (kitisztítja onnan), de valójában bemosódásuk történik a 

mélyebb rétegek felé. 

A földrajzi övezetesség kapcsán tanultak a gyerekek a különféle zonális talajtípusokról 

(de a fogalmat nem ismerik), és ehhez kapcsolva az egyes övek, területek talajpusztulási 

problémáiról is. Az intra- és az azonális talajfogalmat most sem alakítjuk ki, azok nélkül említi 

a tankönyv a szikes, a láp- és az öntéstalajokat, amelyek ismerete nem tananyag. A talajerózió 

fogalma nagyon sokszor előkerül a földrajzi tanulmányok során, tulajdonképpen anélkül, hogy 

definiálnánk azt (most sem tesszük). Megjegyezzük azonban, hogy szűkebb értelemben a 

csapadékvíz (lefolyás-leöblítés, cseppek becsapódása, vízoldás) vagy az öntözés okozta 

talajlepusztulás értelmében használjuk, tágabban értelmezve azonban a jég és a szél 

lepusztító munkájának az eredménye is ide tartozik. Itt nemcsak arról van szó, hogy 

lehordódik a talaj, hanem hogy romlik a szerkezete, csökken a humusz- és tápanyagtartalma. 

A talajeróziót és a talajszennyeződést (kémiai összetételének megváltozását) együtt 

nevezhetjük talajkárosodásnak. A talajkárosodásra esősorban olyan példákat keressenek a 

diákok, amelyekben az éghajlat és a társadalom szerepe érhető tetten! Jó lehet erre a 

szikesedés (a talaj felső részében jelentős sófelhalmozódás következik be). Fontos annak 

érzékeltetése, hogy az ingadozó talajvízszint váltja ki: vagy azért következik be, mert a 
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területen az elpárolgó víz mennyisége meghaladja a csapadékmennyiséget, vagy azért, mert 

a felszín közelében lévő talaj vízszintje természetes ok (pl. apadás) vagy mesterséges ok (pl. 

vízelvezetés, rossz időben végzett öntözés) miatt lecsökken.  

A Föld történetével két órán szükséges foglalkozni, ehhez készült a 11–12. lecke (Mi 

van a Föld naplójában? címmel). A földtörténet évmilliárdos eseményeinek áttekintése előtt 

a tanulók átismétlik a földtörténeti korbeosztást. Azonban általános iskolában nem tanultak 

a főidőkről (= eonokról). Nincs is különösebb jelentősége a mindennapi élet szempontjából, 

nem is kell azokat tudni. Mivel azonban szak- és ismeretterjesztő irodalmakban használják – 

megjegyezzük, hogy elég zavarosan –, érdemes kitérni rá. Négy eon követi egymást: hadaikum 

(4,6–4 milliárd éve – a bolygóanyag összeállásától az ősóceánok kialakulásán át az élet 

megjelenéséig), archaikum (4–2,5 milliárd éve – kőzetdifferenciálódás, legfeljebb sejtmag 

nélküli élőlények), proterozoikum (2,5–0,54 milliárd éve), fanerozoikum (542 millió évtől, azaz 

az óidő kambrium időszakától napjainkig – a gazdag élet eonja). Az eonok idővonalzója és a 

fő őstörténeti események a tankönyvi 11.2. ábráról leolvashatók. A tanulók alapvetően azt a 

korbeosztást ismerik, ami a 11.1. táblázatban látható. Természetesen nem kell annak minden 

elemét fejből tudni, viszont fontos eligazodni benne. Mit is kell tudni? A földtörténeti időket 

és határaikat, az újidő időszakait, korait és határaikat (de csak a harmad- és negyedidőszak, 

illetve a pleisztocén és holocén határa szükséges), valamint egymáshoz viszonyított 

helyzetüket, időtartamukat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy korábban a földtörténeti idők 

ábrázolására a függőleges helyzetű időoszlopot használta a földrajztanítás, méghozzá a 

rétegtani alaptörvény logikája szerint, azaz az oszlop alulról felfelé fiatalodott. A földtani okon 

túl ezt az is indokolta, hogy ne okozzon szemléleti hibát a tanulókban a történelmi és a 

földtörténeti időlépték hasonló vizuális megjelenítése. A nemzetközi tanítási gyakorlat 

nyomán és a digitális technikák (animációk és szimulációk) hatására ma már az idővonalszerű 

ábrázolás (idővonalzó) is elfogadható, a tankönyv is alkalmazza.  

Szintén új megközelítés a tanulók számára az, hogy hogyan lehet megtudni a földi 

képződmények korát. A rétegtani alaptörvényen alapuló és a vezérkövületek ősmaradványai 

alapján működő viszonylagos kormeghatározás csak a képződmények időrendiségét mutatja 

meg (melyik idősebb a másiknál). Erre érdemes példát is hozni (pl. trilobiták, ammoniteszek, 

dinoszauruszok). A tényleges kormeghatározási módszerek pedig a valós kort próbálják 

megállapítani radiometrikus vagy paleomágneses vizsgálatok alapján. A lecke további részei 

végigvezetnek a nagy földtörténeti idők eseményein. Általában két szálon fut azok 

bemutatása: 1. hogyan helyezkedtek el a kontinensek –› ennek következtében mi történt a 

felszínen –› ennek mi a jelentősége a társadalom számára, 2. milyen feltételei voltak az 

életnek –› hogyan fejlődött az élet.  

A felszínfejlődési folyamatok következményei a nagyszerkezeti egységek. Ezeket 

mutatja be a 13. lecke (Fejlődnek-e a kontinensek?). A nagyszerkezeti egység fogalmát a lecke 

nem definiálja, de abban az értelemben használja, mint a kőzetburok, a kőzetlemez olyan 

nagy kiterjedésű egysége, amelynek kialakulása, szerkezete, földtani felépítése és 
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domborzata eltérő a többitől. A törzsszövegben az is szerepel, hogy a nagyszerkezeti egységek 

különböző korúak. Ez egy kicsit félreérthető, hiszen nem minden esetben igaz. Gondoljunk 

például arra, hogy az óceáni és a kontinentális nagy üledékgyűjtő medencék, a fedett ősföldek 

(táblás vidékek) és a rögös szerkezetek, vagy a mélytengeri árkok és a gyűrthegységek 

egyidősek is lehetnek! Az viszont igaz, hogy a nagyszerkezeti egységek egy részének 

kialakulása meghatározott időhöz kötődik (pl. ma fedetlen ősföldek az óidő előtt, mai 

gyűrthegységek a középidő vége óta fejlődnek, a mai kontinentális medencék nagy része a 

harmadidőszaktól kezdődően töltődik). Az iménti példákban úgy fogalmaztunk, hogy a „mai” 

ősmasszívumok gyűrthegységek, medencék, hiszen a korábbiakra nem igaz ez a korbesorolás, 

éppen azt akarjuk hangsúlyozni, hogy a szerkezeti elemek is átalakulnak az idők során (pl. az 

óidőben keletkezett, akkor gyűrt szerkezetű hegységek többsége mára rögösödött – lásd 

Kaledóniai- és Variszkuszi-hegységrendszer; az archaikumi vagy proterozoikumi ősföldekből 

táblásvidékek lettek a középidőben, majd az újidőben rögösödtek).  

A tankönyv többnyire az ősmasszívum kifejezést használja (általános iskolában inkább 

az ősföldet), de a tanárnak tudatosítania kell a tanulókban, hogy ezek szinonimák. Az 

ősmasszívumok a kontinensek magjai, bolygónk elsőként megszilárdult kérgének 

kőzetlemezekre szakadozott darabjaihoz egykori közeledő kőzetlemez-peremeken hozzáforrt 

hegységek mára gyökerükig lepusztult maradványai, amelyek átalakult és mélységi magmás 

kőzetekből (gránitból) épülnek fel. A mai rögös szerkezetek bonyolultak, éppen ezért azokkal 

alig foglalkozik a lecke. Annyit kell azokkal kapcsolatban értelmezniük a tanulóknak, hogy 

többféle eredetük lehet. Például éppúgy kialakulhattak ősföldek feldarabolódásával 

(vetődésekkel) (pl. Dél-kínai-hegyvidék), mint gyűrthegységek rögösödésével (pl. Variszkuszi-

hegységrendszer tagjai). Érdemes párhuzamot vonni a nagy üledékképződési környezetek, 

azaz a kontinentális és az óceáni medencék között. A medencék vastag üledéktakarókkal 

béleltek, olyan területek, amelyeken a földtörténeti múltban vagy a jelenben nagyon nagy 

mennyiségű tengeri vagy szárazföldi üledék halmozódott fel; részben üledékes kőzetek nagy 

vastagságú rétegeiből, részben még kőzetté nem vált nagy tömegű laza üledékekből épülnek 

fel. A kontinenseken elsősorban a folyami (esetleg jég vagy szél) hordalék, az óceánokban a 

tengeri üledék járul hozzá a fejlődésükhöz. A jelenlegi kontinentális üledékgyűjtő medencék 

leolvashatók a tankönyv 13.1. térképéről, az óceániakról a 7. ábra tájékoztat. Az utóbbi 

térképen a keletkező üledékek jellege jól elkülönül, amit érdemes oksági összefüggésében 

megvizsgálni: keressenek magyarázatot a tanulók arra, hogy mely üledékek miért épp azokon 

a területeken halmozódnak fel. (Kovaüledékek – déli félgömbön: kovaalgák, hideg tengerek, 

kovaoldatokból kicsapó tevékenység, Észak-Amerika partjai előtt: vulkáni tevékenység; 

szárazföldi eredetű üledékek – kőzetlemezalábukás; mészüledékek – mészalgák kicsapása és 

mészvázú állatok maradványa (tág tűrésű élőlények). A többi nagyszerkezeti egység 

értelmezése a lemeztektonikai ismeretek birtokában már nem okoz problémát. Ezért is 

mozaikrendszerű a lecke felépítése. 
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7. ábra. Üledékképződés a világtengerben  
(forrás: 9. osztályos kísérleti földrajztankönyv 81. oldal) 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 15 óra 

A fejezet feldolgozásához szükséges előzetes tanulói tudás  

Az általános iskolai földrajzi tanulmányok alapján az alábbi előzetes tanulói tudásra 

támaszkodhatunk: 

 a Föld alakjának, felépítésének ismerete és modellezése;  

 a földrészek és az óceánok elhelyezkedésének és azok okának ismerete; 

 a belső és a külső erők megnyilvánulásának felismerése, a közöttük lévő kapcsolatok 

értelmezése; 

 az alapvető domborzati és felszínformák felismerése, jellemzőik ismerete;  

 elemi tájékozottság a földtörténet időrendjéről, egységeiről;  

 a leggyakoribb hazai üledékes és vulkáni kőzetek felismerése; 

 a talaj összetételének és keletkezési folyamatának ismerete. 

Ajánlott feldolgozási mód és alternatívái 

A kőzetburokkal foglalkozó fejezet feldolgozása során lényeges annak tudomásul vétele, hogy 

a témának viszonylag sok előzménye van. Semmiképpen ne tanítsuk újra a már ismert 

dolgokat, hanem építsünk azokra! Ezzel is azt üzenjük a tanulóknak, hogy a tudás elemenként 

építkezik. Sok dolgot tudnak már – ebben meg kívánjuk erősíteni őket –, s van, amit nem vagy 

nem feltétlenül helyesen ismernek, gondolnak – ezeket kiegészítjük, újragondoltatjuk. Ebben 

rejlik a másik üzenet is: a felépítésen túl a működés, a folyamat, az elemek közötti kapcsolat 

a fontos, a részletek helyett a nagy egészben szükséges gondolkodni ahhoz, hogy megértsük 

a világ működését, most szűkebben a Föld bolygó mélyének és felszínének jelenségeit. 

Az 1. és a 2. lecke tipikusan az előzmények tudását feltételezi. Ezt az 1. lecke felépítése 

is jelzi, mert a már ismert dolgokat csak egy-egy ábrával eleveníti fel (pl. 1.5. és 1.4. ábra). 

Tehát érdemes a Föld gömbhéjas szerkezetéből kiindulni. Mutassák be a tanulók a felépítést 

az 1.5. ábra, esetleg az 58. oldali szöveg segítségével földmodellen! Kaphatnak hozzá 

földszeletet (gömbcikket) is, amit feliratozniuk kell. Más megoldásként 
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„megszemélyesíthetik” a belső földöveket, amelyek bemutatkoznak (pl. szomszédaim, 

vastagságom, halmazállapotom, nyomásom és hőmérsékletem). A feladat megtoldható azzal, 

hogy azt is próbálják megfogalmazni, milyen következményei vannak a jellemzőknek a 

földlakók életében. Rendezhetnek szavazást is az osztályban arról, hogy melyik a 

„legfontosabb” a társadalom szempontjából. Ez elvezethet a geotermikus energia 

fogalmához. A geotermikus erőmű működési elvének ismerete nem földrajzi tananyag, 

viszont az igen, hogy miről ismerhető fel a tájban. Célszerű erre kerestetni a választ az 1.2. 

ábrán, illetve a tanár által vetített, különböző távlatú és perspektívájú tájképeken. Az 

ismeretek rögzítése a 4–6. feladatokkal praktikus. Az 1.7. ábra tanulmányozására több időt 

kell fordítani, mert az óceáni és a kontinentális kéreg eltérő felépítése új ismeret. Érdemes 

ehhez összehasonlító táblázatot (4. táblázat) készíttetni a tanulókkal. A kőzetburok 

vastagságának területi különbségeit – mint új tartalmi elemet – javasolt tanári irányítással és 

magyarázattal feldolgozni. A földrajztanár kerestessen magyarázatot az 1.8. ábra térképén 

lévő eltérő kéregvastagságú területekre! Hasonlítsuk össze az ábrát a domborzati térképpel! 

Ugyanakkor kerüljön sor a modellezésére is az 1.9. ábra és a hozzá kapcsolódó feladat alapján, 

mert a tanulók tapasztalás nélkül nehezen hiszik és képzelik el! Egy üvegkádba, a vízbe tett 

különböző vastagságú (de azonos anyagú) fahasábokkal könnyen beláttatható, hogy a 

kéregdaraboknak is ugyanakkora részük merül az asztenoszférába, mint amekkora a felszín 

fölé magasodik (hasonlóan a fahasábok vízbe merüléséhez és a vízfelszín fölé bukkanásához).  

 
Szempont Óceáni kéreg Kontinentális kéreg 

Vastagsága 7–11 km 30–70 km 

Rétegeinek száma 1 2 

Halmazállapota szilárd szilárd 

Fő összetevői 
fémes elegyrészek 

(bazalt-gabbró) 

felső: szilikátok (gránit) 

alsó: fémes elegyrészek 
(bazalt-gabbró) 

Sűrűsége sűrűbb (3,2 g/cm3) kisebb sűrűségű (3 g/cm3) 

4. táblázat. A kontinentális és az óceáni kéreg felépítését összehasonlító táblázat 

A 2. lecke sokféle megoldásra ad lehetőséget. A munkaforma és a módszer alapvetően 

attól függ, hogy milyen és mennyire stabil a tanulók előismerete. Ha a tanterv által elvárt 

szinten vannak, akkor a feldolgozást nem a tankönyvi leckére javasolt építeni, hanem 

elsősorban a folyamatjelleget kell szemléletileg erősíteni. Erre pedig főként mozaikábrák, 

animációk, szimulációk alkalmasak. Ajánljuk a http://phet.colorado.edu/en/simulation/plate-

tectonics magyar nyelvű Windows interaktív szimuláció használatát. A lényeg, hogy a tanulók 

minél több feltételt (hőmérséklet- és sűrűségváltozást, együtt a kettőt, illetve hőmérsékletet, 

nyomást és kéregvastagságot) próbáljanak ki. Javasoljuk, hogy ehhez ne adjon szempontokat 

a tanár, hanem bízza a tanulókra, hogy a tapasztalataik alapján fogalmazzanak meg 

törvényszerűségeket, összefüggéseket. Rendezhetünk versenyt is a tanulócsoportok között: 

melyik csoport tud a legtöbbet, a legjobbat, a legötletesebbet összeszedni? Az óra második 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/plate-tectonics
http://phet.colorado.edu/en/simulation/plate-tectonics
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részében a kőzetlemezek mozgásának típusaival szükséges foglalkozni. Erre a tankönyv kínál 

feldolgozási lehetőséget – csoportmunkában. A négy csoport feladatai a 62. oldalon 

találhatóak (13. feladat). A feladat kimenetele az legyen, hogy térképen megmutatják, hol 

jellemző az adott találkozási típus, és magyarázatot adnak rá! Használják a 2.7. ábrát, de a 

megmutatást másfajta térképen vagy tektonikai földgömbön (pl. https://www.echalk.co.uk/) 

kell elvégezniük. Gyakorlására használhatjuk a rapid randi módszerét. A tanulók hátára 

kitűzzük egy-egy kőzetlemez nevét (előtte leolvassák a sajátjukat). A tanulók úgy állnak, hogy 

ne legyen látható a hátukon lévő felirat, és megpróbálnak párt keresni maguknak. Minden 

tanuló szóba elegyedik egy másikkal (párokba rendeződnek), és kérdéseket tesz fel, hogy 

megtudja, kicsoda (melyik lemez), de a válaszoló a lemez nevét nem ejtheti ki. A játék akkor 

ér véget, ha mindenki párra lelt. A feladatban az a nehéz, hogy egy-egy lemeznek több 

határoló lemeze van, de most azt kell megtalálni, amelyikkel aktív folyamata zajlik 

napjainkban. A játékot követően az óra végén egy lemeztektonikai mozgásokat bemutató 

jövőkép megfogalmazására kerülhet sor 

(pl. a https://www.youtube.com/watch?v=uLahVJNnoZ4 animáció végének segítségével). 

A 3. lecke az előző óra anyagának logikai folytatása. A legjobb az lenne, ha a témát 

dupla órán lehetne feldolgozni. A lemezhatárokon bekövetkező folyamatokat mindenképpen 

modellezni szükséges. Egyfajta gondolati modellezést jelent annak végiggondolása, hogy 

mitől függ a lemeztalálkozások kimenetele. Analógiáját az autók ütközésének esete adhatja. 

A karbolok kimenete (azaz milyen károsodást szenvednek a járművek) attól függ, hogy milyen 

anyagból vannak, mekkorák, milyen sebességgel és milyen szögben találkoznak (8. ábra). 

Statikus modellek is segítenek, de a „működő” modellek hasznosabbak. A kőzetlemezeket 

különféle anyagokból alkothatjuk meg (pl. puha gyurma, intelligens gyurma, piskótatészta, 

polifoam, Oreo keksz), a lényeg az, hogy az alakváltozásuk szemléletes legyen. A kontinentális 

kőzetlemez esetében a modellezés során eltekinthetünk attól, hogy kétféle anyagi minőségű 

réteg alkotja, de a vastagságát érzékeltetni szükséges. Mivel a hegységképződési folyamatban 

a roppant üledéktömegek préselődésének nagy szerepe van, azokat feltétlenül szerepeltetni 

kell a modellekben. A leglátványosabban krémmel (pl. tortakrémmel, pudinggal, esetleg 

csirizzel) szemléltethető a folyamat. Irányítsuk a tanulók figyelmét arra, hogy nemcsak 

alábukás, préselődés, gyűrődés és letöredezés történik, hanem kéregvastagodás is! A 

modellezés helyett vagy mellett csoportokban is dolgozhatnak a tanulók a tankönyvvel, az 1. 

feladat útmutatásai szerint. Alternatív megoldás lehet a https://www.mozaweb.hu/Lecke---

A_kozetlemezek_mozgasa-100120 digitális anyag (videóanimáció) feldolgozása. A hegységek 

szerkezeti átalakulási folyamata alapesetben a tankönyvi 3.10. ábra segítségével gondolható 

át.  

  

https://www.echalk.co.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=uLahVJNnoZ4
https://www.mozaweb.hu/Lecke---A_kozetlemezek_mozgasa-100120
https://www.mozaweb.hu/Lecke---A_kozetlemezek_mozgasa-100120
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8. ábra. A járművek találkozásának kimenetele karambolkor – analógia a lemeztalálkozások értelmezéséhez 
(forrás: 9. osztályos kísérleti földrajztankönyv 64–65. oldal) 

A 4. leckét elsősorban frontális módszerrel, a tanár által irányított beszélgetéssel 

javasolt feldolgozni, mert sokféle előismeretet kell rendszerbe foglalni, és több hibás 

szemléletet kell kiigazítani. A magma és a láva tulajdonságainak következményeit a 4.1. 

táblázatból és a 4.1. ábráról olvashatják le a tanulók. Értelmezésében kulcsfeladat a 

tankönyvi 2. feladat. A tanulókra lehet bízni az összefüggések leolvasását, ami azután 

frontálisan pontosítható és korrigálható. Ezt követően érdemes képeket adni (vetíteni) a 

tanulóknak, amelyek alakjából következtetniük kell a felépítő kőzetanyagukra. Meg is kell 

keresniük a domborzati és a tektonikai térképen, valamint az elhelyezkedésükkel igazolni vagy 

cáfolni a kőzetanyaguk, formakincsük szerinti besorolást. Tipikus képeket kapjanak a tanulók, 

hogy egyértelmű legyen az alakjuk, például pajzsvulkán: Hekla, Mauna Loa, Kilauea; fennsík: 

Badacsony; kúp: Vezúv, Fuji; dóm: Merapi, Mount St. Helens! A rétegvulkáni működés 

lényegét célszerű valamely animációval feleleveníteni. Az animáció megtekintése után a 

tanulók készítsenek képregényt (folyamatmozaik ábrát)! A forrópontos vulkanizmus lényege 

egyszerű modellezéssel megértethető: égő gyertya felett papírlapot vagy hőre színváltó 

intelligensgyurma-lemezt húzunk el, amit több helyen megpörköl a gyertya lángja. S ha már 

kellő háttértudással rendelkeznek a diákok, készíthetnek virtuális vulkánt szimulációs 

alkalmazás  

(pl. http://www.cosmeo.com/braingames/virutal_volcano/media/volcanomain.swf) 

 segítségével. A magma viszkozitásának és gázártalmának tetszőleges beállításával különböző 

kitörésekben lehet részük, és felépülnek a szemük előtt a vulkánok. Összefoglaló 

rendszerezéshez – vulkántípusok, vulkáni és meteoritkráter összehasonlítása – javasoljuk a 

munkafüzeti táblázatok kitöltését (35. oldal 3–4. feladat). A vulkáni utó- és kísérőjelenségek 

témát a tankönyv 71. oldalának szövege alapján javasolt feldolgozni. A réteg- vagy 

csoportmunka a fumarola, a szolfatára, a mofetta, a gejzír és a szénsavas forrás működésére 

irányul. Az egyes jelenségek lényegét úgy kell megfogalmazniuk a tanulóknak, hogy a többi 

jelenséghez hasonlítják (melyikhez miben hasonló és miben tér el?). A gejzírműködés 

megértéséhez a https://www.youtube.com/watch?v=x9UEKCYlM-I videót javasoljuk, mert 

http://www.cosmeo.com/braingames/virutal_volcano/media/volcanomain.swf)
https://www.youtube.com/watch?v=x9UEKCYlM-I
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abban a jelenség filmen, animációs magyarázattal (angol nyelven) együtt látható. 

Ellenőrzésként a többi jelenségről is mutassunk be mozgóképet, ami alapján felismerik azokat 

a diákok! 

Az 5. lecke feldolgozása építhető tanulói munkára, mert érdekessége miatt szívesen 

foglalkoznak vele. Már az órát megelőzően gyűjtsenek híreket földrengésekről! Tehetik ezt 

szabadon, de irányítva is. A tanári irányítás abban segít, hogy különböző források felé 

irányíthatók a tanulók, így változatos helyszínekhez kapcsolódó híreket hozhatnak. Az óra 

elején célszerű a hírek helyszínét ábrázolni (pl. interaktív táblán térképre berajzolni), amire 

azután rávetíthetők a kőzetlemezhatárok, továbbá a gyakori földrengések helye (pl. 

http://earthguide.ucsd.edu/eoc/teachers/t_tectonics/p_map_plate_layers_bath.html) is. A 

rengésfészek és a rengésközpont értelmezése az 5.1. ábrához kapcsolható. A rengéshullámok 

terjedésének típusait az 5.2. ábra alapján gondolják át a diákok! Mindkét ábrát célszerű 

közösen megbeszélni, de tanári problémafelvetések mentén (pl. hogyan jutnak el a hullámok 

a rengésfészekből a rengésközpontba? hogyan terjednek a hullámok? melyik hullámtípus 

miként okoz kárt a felszínen?). A 11. feladat a hullámterjedés megértését segítheti elő. Fontos 

a földrengések erősségét meghatározó kétféle skála összehasonlítása. A Richter-skála 

táblázata benne van a tankönyvben (5.1. táblázat), a Mercalli-skála viszont nincs (5. táblázat). 

A Richter-skála táblázatában az alakváltozást is láthatják a diákok. Ezzel kapcsolatos a 

földrengések természetét leíró megfigyelés (10. feladat). Egyszerűen megvalósítható, így 

mindenképpen ajánljuk a bemutatását annak érdekében, hogy a tanulóknak valószerű 

képzetük alakuljon ki a földrengés természetéről. A földrengések által okozott veszélyhelyzet 

teendőit érdemes „megjeleníttetni”. Információforrásként használható a tankönyvi sárga 

mezős szöveg a 74. oldalon vagy a magyarországi katasztrófavédelmi előírás (lásd 

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_sajto_olvas&kid=112). 

Videóanyag is segítségül hívható, például ajánljuk a magyar nyelvű híradást a 

https://www.youtube.com/watch?v=WjdpoHrPVu0 honlapon. Az olvasottak, látottak alapján 

„játsszák el” a tanulók katasztrófavédelmi gyakorlatot! 

http://earthguide.ucsd.edu/eoc/teachers/t_tectonics/p_map_plate_layers_bath.html
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_sajto_olvas&kid=112
https://www.youtube.com/watch?v=WjdpoHrPVu0
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13. táblázat. A Mercalli-féle tapasztalati földrengésskála 
(forrás: 9. osztályos kísérleti földrajztankönyv 73. oldal) 

A 6. lecke – mivel alig van benne új információ – teljes mértékben építhető tanulói 

munkára. Többféle megvalósítása lehet. A tanulók tanulástechnikai készségeinek fejlesztése 

szempontjából javasoljuk, hogy a tanulópárok – ha ez nagyon sok lenne, akkor 

tanulócsoportok – kapjanak különféle képeket, például utazási prospektusokból, naptárakból 

kivágottakat, internetről letöltötteket vagy a tanár által készítetteket, amelyekkel dogozniuk 

kell. Úgy válogassa ki a képeket a tanár, hogy azok lefedjék a belső és a külső erők 6.1. ábrán 

szereplő rendszerét! Fel kell ismerniük a diákoknak a felszínformát, a felszínformáló erőt, el 

kell helyezniük térben (a Föld mely részén készülhetett? – csak a jellege fontos, nem a pontos 

helye), és meg kell magyarázni a forma keletkezését. Információforrásként csak a tankönyvet 

(szövegét, ábráit) és a földrajzi atlaszt használják! Ez kb. 10-12 perces feladat. A munka 

eredményét mutassák be valamennyien! Mivel ez elég sok, célszerű minden pár (csoport) 

munkáját értékelniük a pároknak (csoportoknak). Együtt értékeljenek, hogy a 

kompromisszumos értékelést is gyakorolhassák! Kaphatnak hozzá táblázatot is, amiben 

könnyen rögzíthetik és rendszerezhetik az értékelésüket (pl. 5. táblázat). Ha ezt valami oknál 

fogva nem akarja a tanár, akkor jelöljön ki értékelőket (3-4 főt)! Az óra utolsó harmadában a 

belső és a külső erők folyamatos együttmunkálkodását szükséges feldolgozni a 6.9. ábra és a 

9. feladat alapján. Összefoglalásként olyan gondolatjátékot javasolunk, amely során azt kell 

végiggondolniuk a tanulóknak, hogy a megismert erők miként dolgoznak a megadott 

feltételek és idő alatt. Például: mi lesz a sorsa az adott felszínformának az Egyenlítő környékén 

körülbelül egy évezred alatt? ...a sarkvidéken – ha jelentősen nem változik a Föld éghajlata – 

körülbelül tízmillió év alatt? ...a karsztvidéknek óceáni területen pár száz év alatt? Ezek nyílt 

végű feladatok abban a tekintetben is, hogy nincs egyértelmű megoldásuk, sőt, éppen az a 

lényeg, hogy minél többféle feltételben gondolkodjanak a tanulók (ha ... akkor módszer). 
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Szempont Kiváló Megfelelő Kevésbé jó 

Forma felismerése    

Erő felismerése    

Elhelyezés    

Keletkezés magyarázata    

5. táblázat. Értékelő táblázat a képelemzéshez 

Mivel a 7. lecke az ásványokkal és kőzetekkel kapcsolatos elméleti tudásanyagot 

foglalja össze – a gyakorlatot megelőzően –, feldolgozását javasolt a tankönyvi anyagra 

építeni. Egyik megoldás lehet, hogy az ásvány és a kőzet fogalmát a tanár vezeti le, de nem 

előadás formájában. Mutathat különféle ásványokat és kőzeteket a tanulóknak, hogy aztán 

ők fogalmazzák meg a hasonlóságokat és a különbségeket. Törekedjen arra, hogy az ásványok 

között legyenek szabályosan kifejlett kristályok (pl. kősókocka, gipsz, kalcit, kvarc), bent nőtt 

és fent nőtt kristályok, amorfok, a kőzetek között pedig minden genetikai csoport képviselői 

forduljanak elő! Az összehasonlításokból levezethető a magmás, az üledékes és az átalakult 

kőzetek csoportja is (7.3. ábra). A kőzetcsoportok jellemzésének csak a kialakulási folyamatuk 

ismeretében van értelme. Ez megoldható frontálisan és folyamatosan készülő táblai vázlattal, 

a tanári magyarázattal párhuzamosan. Másik megoldás lehet, hogy a tanulók rétegmunkában 

foglalkoznak egy-egy csoporttal a tankönyv alapján (10 perc), aminek eredményeként 

táblázatba foglalják a szöveg lényegét (6. táblázat). Az összegzés során arra törekedjenek, 

hogy magyarázatot találjanak a keletkezési mód és a jellemzők között! Az óra utolsó részében 

javasolt a kőzetek körforgási folyamatát tisztázni, hiszen ez egyfajta szintézise is az egész órai 

mondandónak. Alapja lehet a tankönyvi 7.8. ábra elemzése: haladjanak végig a tanulók egy-

egy logikai soron (pl. tengeri üledék sorsa a magmán át a kiömlési kőzetig, a magmástól az 

átalakultig, az átalakulttól az üledékesig). Próbáljanak minél többféle átalakulási módot, utat 

találni! Végül megnézhetik a videót a kőzetek átalakulásának modellezéséről 

(https://vimeo.com/50288638), ami a kőzetátalakulás két alapfeltételét, a nyomást és a 

hőhatást mutatja be nagyon egyszerűen. Használatát azért javasoljuk, mert egy rövid (01:53) 

iskolai modellvizsgálat látható, ami – ha a lényeget megértették a diákok – eltérő nézőpontból 

megerősítheti az órán tanultakat. A tanulók narrálják a filmet! Még jobb, ha el is végzik a 

vizsgálatot, és közben magyarázzák a történéseket. 

  

https://vimeo.com/50288638
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Szempontok 
Magmás kőzetek Üledékes kőzetek Átalakult kőzetek 

mélységi kiömlési törmelékes  vegyi szerves kristályos palás 

Keletkezési 
környezetük 

 
 
 

      

Keletkezésük 
kiindulási 
anyagai 

       

Keletkezési 
módjuk 

 
 
 

      

Keletkezésük 
főbb 

feltételei 

       

 
Jellemzői 

 
 
 

      

6. táblázat. Rendszerező táblázat váza a kőzetcsoportok összehasonlításához 

A 8. lecke feldolgozását elsődlegesen csoportmunkában javasoljuk, mert a 

gyerekeknek elegendő előismeretük van az ásványkincsek keletkezéséről. A csoportok által 

feldolgozandó tartalmakat a lecke szerkezete kínálja: 1. magmás ércek, 2. üledékes ércek, 3. 

bauxit, 4. kőszenek, 5. szénhidrogének (esetleg 6. építőipari nyersanyagok). A csoportok 

olvassák el a vonatkozó tankönyvi részt, és tanulmányozzák a hozzá tartozó ábrákat (10 perc)! 

Arra keressék a választ, hogy az egyes ásványkincscsoportok milyen körülmények között 

keletkeztek: őskörnyezet, keletkezési feltételek, hatások, folyamat. Segíthető a folyamat 

táblázat kitöltésével is, ami viszont csak a saját ásványkincscsoportra vonatkozik. A 

szempontok az előbbi felsorolás nyomán kiadhatók. Felsorolható az is, hogy e tényezők 

hatására milyen tulajdonságokkal rendelkeznek az ásványkincsek, de csak a hasznosítható 

tulajdonságokat említsük meg! A csoportok munkájuk végeztével beírják a jellemzőket a tanár 

által kivetített táblázatba. Javasoljuk Google Drive (vagy valami hasonló szerkesztőfelület) 

használatát, ahol egy időben dolgozhatnak a csoportok a táblázatban. (Alternatívaként a 

táblai vázlat is megoldás lehet.) A hagyományos beszámolók helyett egy-egy tutor 

(csoportszóvivő) tanítsa meg a keletkezési folyamatot az osztály többi tagjának a tankönyvi 

ábra segítségével! Vagyis magyarázniuk kell a folyamatokat. Ha nem elég célirányos a 

magyarázat, a tanulók mellett a tanár is tehet fel a lényegre irányuló kérdéseket. A táblázatok 

kitöltését menet közben és utólag is ellenőriznie kell a tanárnak. A végleges táblázatot ossza 

meg a tanulókkal az otthoni tanulás segédleteként (Drive-on vagy lefényképezve a táblai 

vázlatot)! A téma lezárásaként célszerű megbeszélni a tanulókkal, hogy hogyan vizsgálják a 

szakemberek a kőzeteket a terepen, valós környezetükben. Feliratozzák az ábrát (9. ábra), 

például az interaktív táblán! Kapcsolódó szókészlet: légi felderítés, mérőkocsi, robbantás, 

mélységi érzékelők (geofonok), magnetométer, helikopteres felmérési repülés. A feliratozás 



FI -  50 601 090 1/1  Fö l dra jz  9 .  |  F I -  50 601 100 1/1  Fö l dr a jz  10 .  –  Ta ná r i  k éz i köny v  

 77 

előtt beszéljük meg, hogy mi látható az ábrán (pl. üledékes kőzetrétegek, sótömzs [sárga], 

érclerakódások [jobb oldalon barna], szénhidrogéncsapda [bal oldalon], vetőcsapda). 

 

 

9. ábra. Milyen módszerekkel vizsgálják a kőzeteket a geológusok? 
(forrás: 9. osztályos kísérleti földrajztankönyv 87. oldal) 

A 9. lecke gyakorlati óra megvalósításához készült, a tantervi követelmények 

megvalósítása érdekében más óratípussal nem váltható ki. Ezen az órán is célszerű 

csoportmunkában dolgozni, de javasolt, hogy ne témamegosztásban történjen ez, hanem 

minden csoport minden kőzettípus vizsgálatát végezze el! Erre leginkább a forgószínpadszerű 

munkaszervezés adja a lehetőséget. A különböző kőzetcsoportokkal egymás után 

foglalkozzanak a csoportok! Nagy osztálylétszám esetén több csoport szervezésére van 

szükség, amely esetben két-két csoport egyszerre ugyanazt a munkát végzi. Alapvetően nincs 

szükség feladatlapokra, mert a tankönyv feladatai alapján jól elvégezhetők az ásvány- és 

kőzetvizsgálatok. 1. csoport: magmás kőzetek vizsgálata – 3–4. feladat, 2. csoport: törmelékes 

és cementált üledékes kőzetek vizsgálata – 5–7. feladat, 3. csoport: vegyi és szerves üledékes 

kőzetek vizsgálata – 8–10. feladat, 4. csoport: ásványok vizsgálata – 11. feladat. Egy 

csoportvizsgálathoz kb. 10 perc szükséges. A csoportoknak célszerű részleges 

munkamegosztásban dolgozniuk. Legyen feladatfelelős, aki tájékozódik a feladatokról és 

felolvassa azokat! Az eszközfelelős dolga az eszközök használatának segítése, illetve a feladat 

elvégzése után a rend megteremtése (hiszen a következőkben egy másik csoport fog 

ugyanazokkal az anyagokkal és eszközökkel dolgozni). A jegyzőnek az a feladata, hogy rögzítse 

a megfigyelések, vizsgálatok eredményét. Javasolt, hogy üres papíron dolgozzanak a diákok, 

és csak a feladatok sorszámával jelöljék a válaszaikat. A környezetünkben lévő kőzetekhez 

kapcsolódó 1–2. feladatot praktikusan ne ebbe az órába illesszük! Előzetes feladat lehet 

például a 7. órán, vagy követő feladat, ebben az esetben a feldolgozás az összefoglaló órába 

illeszthető. Viszont a mindennapi élettel való kapcsolat erősítése miatt ne maradjon el! A 

vizsgálódási gyakorlatok egy hagyományos lehetősége is választható a munkafüzet feladatai 

segítségével (42–43. oldal). 

A 10. leckét alapvetően a tanár által közvetlenül irányított módon javasolt 

feldolgozni. Természetesen ez nem előadást jelent, hanem problémák mentén való közös 

feldolgozást és kisebb vizsgálati feladatok elvégzését. A talajképződési folyamatot javasoljuk 

a 10.1. ábra elemzéséhez kapcsolni. A tanulók beszéljék meg közösen, hogy mely tényezők 

miként járulnak hozzá a talaj képződéséhez! A talaj összetevőit érdemes tapasztalati úton 

feldolgoztatni. A tanulók adjanak javaslatot, miként lehetne meggyőződni arról, hogy a talaj 
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valóban tartalmazza azokat az összetevőket, amelyek a 10.2. ábráról leolvashatók! Az 

életképes elképzeléseket pedig próbálják ki (pl. kőzettörmelék kimutatása nagyítóval, levegő 

kimutatása víz ráöntése utáni buborékokkal, víz kimutatása szárítás során való 

tömegcsökkenés mérésével, szerves anyag kimutatása égetés során keletkező szag és 

szenesedett maradvány alapján)! A munkafüzetben lévő talajvizsgálatok elvégzése segítheti 

a talajnedvesség és a vízáteresztő képesség fogalmának megértését (47/3. feladat). A 

talajszelvény értelmezése a tankönyvi 10.3. ábra alapján nem nehéz a tanulók számára. 

Megértéséről tájékozódhat a tanár a 10.4. ábra talajszelvényén látható rétegek 

beazonosításával (vetítse ki a képet a digitális táblára, és feliratozzák a rétegeket!). 

Kapcsolható hozzá egyszerű empátiagyakorlat is: képzeljük magunkat az egyes talajrétegek 

helyébe, és mondjuk el, hogyan születtünk, vagy nyissunk vitát arról, hogy kinek (melyik 

rétegnek) volt nehezebb, viszontagságosabb a sorsa! Maradandóvá úgy tehetjük a szelvény 

értelmezését, ha a tanulók is készítenek kis talajszelvényt. Például egy szelvény rétegeiből 

rakják ki a valóságnak megfelelő arányban a talajszinteket milliméterpapíron! (Maradandó 

lesz az alkotás, ha pauszpapírt Palmatex-szel bekennek, és arra szórják a talajmintákat.) 

Házi feladat lehet a tankönyvi talajszelvény megalkotása különböző színű 

pudingrétegekből üvegpohárban. A talaj veszélyeztetettsége a tankönyvi szöveg feldolgozása 

helyett tanulói kiselőadásokkal is közvetíthető: a talaj lepusztulása, a talaj szennyeződése és 

a szikesedés témákban. Azonban csak előzetes tanári kontrollal történjen mindez, mert éppen 

az e fogalmak közötti tisztánlátás elérése az egyik fő célunk. Lehetőség van arra is, hogy képek 

alapján közösen értelmezzük a talajkárosodás különböző típusait. Hasznos feladat lehet, hogy 

a tanulók képeket keresnek az egyes károsodási típusokra. Ehhez használható a Google 

fordított képkereső alkalmazása is, amibe feltöltjük a három típusképet (pl. a tankönyv pdf-

jéből kivágott képeket), a program pedig ahhoz hasonló képeket ad ki. A gyerekek feladata, 

hogy bírálják el a képkereső működését, helyesen „értelmezte-e” a válogatást (megfelelnek-

e a képek az egyes károsodási típusok tartalmi kritériumának).  

A 11–12. lecke feldolgozásának módszerét a tanulók aktuális képességeinek szintjéhez 

és érdeklődéséhez szükséges igazítani. Azonban egy vonulata feltétlenül az események 

időbeli elhelyezése legyen, bármiről és bárhogyan is essen szó! Egész végig azt kell vizsgálni, 

hogy mi miért történt. Úgy is fel lehet dolgozni a tananyagot, hogy kronologikusan haladunk 

végig a Föld 4,6 milliárd éves történetének fő eseményein, de az is egy lehetőség, hogy 

témákra bontjuk (kéregfejlődés, légkörfejlődés, élővilágfejlődés) az anyagot. Mindkét logika 

eredményes lehet, ha összekapcsolódik az időbeliséggel. Jó megoldás, ha kialakítunk a 

tanteremben (pl. a falon vagy kifeszített madzaggal) egy nagy kortáblát vagy idővonalat (10. 

ábra), amelyet folyamatosan töltünk meg tartalommal, vagy időnként aktualizáljuk, cseréljük 

azt. 
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10. ábra. Földtörténeti idővonal a tanteremben kifeszítve, az élővilág fejlődésének ábrázolásával  
(fotó: Makádi M.) 

A kőzetlemezmozgások történetét animáció segítségével lehet szemléletesen 

feldolgozni. Javasoljuk hozzá a https://www.youtube.com/watch?v=g_iEWvtKcuQ&t=35s 

videóanimáció használatát, ami az óidőtől kíséri végig a folyamatot. Mivel nincs szövege, jól 

használható tanári magyarázathoz és narrációs feladathoz is. Ha időnként megállítjuk a 

videót, az egyes állapotok összevethetők a tankönyvi ábrákkal. Esetleg arra is kereshetnek 

példákat a tanulók, hogy miért nem egyezik minden ilyen témájú ábrázolás minden 

részletében egymással. Ez a feladat elvezethet a földtörténeti megismerés lehetőségeinek 

megbeszéléséhez. A videóhoz kapcsolódva kaphatják a tanulócsoportok azt a feladatot, hogy 

egy-egy területet (pl. Afrika, Észak-Amerika, Dél-Amerika, Eurázsia, a mai Hindusztáni-

félsziget, Antarktika) figyeljenek, és jegyezzék fel, mikor milyen lényeges változás történt, 

amivel magyarázható az adott átalakulás, a szerkezet- vagy domborzatfejlődés. Javasoljuk, 

hogy a tanulóknak legyen módjuk ősmaradványokkal is megismerkedni, elsősorban valós 

anyagon. Különösen a vezérkövületek (foraminiferák, ammoniteszek, trilobiták stb.) fontosak, 

mert nemcsak az ősmaradvánnyá válás különféle feltételei tisztázhatók, hanem azok korjelző 

szerepe (hol és mikor találták meg az életfeltételeiket?), ezen keresztül a biosztratigráfia 

módszerének megértése is. Érdekes interaktív alkalmazás a PBDB Navigator 

(https://paleobiodb.org/navigator/), amiben a Földön eddig fellelt valamennyi fosszília térbeli 

elhelyezése is látható, valamint földtörténeti időegységenként látható a biodiverzitás, a 

földrészek helyzete és a fajok elterjedése. A téma összegzésekor használhatunk részleteket a 

History Channel másfél órás filmjéből (https://www.youtube.com/watch?v=SMcrBrMZnN0), 

ami felveti a nézetbeli különbségek felbukkanását is a tudományban. Mindez a frissen szerzett 

tudás birtokában értelmeztethető a tanulókkal. 

A 13. lecke szintetizáló jellegű, ezért érdemes azt tanulói munkára építeni, ugyanakkor 

szükséges azok produktumaiból felépíteni a Föld nagyszerkezeti rendszerét. A tanulók 

csoportmunkában dolgozzanak fel egy-egy nagyszerkezeti egységet a tankönyv alapján! A 

csoportok témái a következők lehetnek: ősmasszívumok, kontinentális medencék, óceáni 

https://www.youtube.com/watch?v=g_iEWvtKcuQ&t=35s
https://paleobiodb.org/navigator/
https://www.youtube.com/watch?v=SMcrBrMZnN0
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medencék, gyűrthegységek; egy csoportnak pedig a többi: óceánközépi hátságok, 

mélytengeri árkok és vulkáni képződmények. A tanulócsoportok olvassák el és értelmezzék a 

szöveget, majd az alapján modellezzék az adott szerkezeti egységet! A modellezés módját 

javasolt a tanulókra bízni, a lényeg, hogy a legfontosabb vonásaikat érzékeltessék (pl. a fedett 

ősföldet egy keménytáblás vastag könyvre helyezett több, különböző vastagságú puhafedeles 

könyvvel). A szerkezeti egységek kulcsfogalmait egy-egy jelzővel írják fel A3 papírlapra vastag 

hegyű filctollal (pl. óceáni medencék: hatalmas mélyedések, vastag üledékréteg)! A feladatok 

elvégzése után mutassák be a modelleket, a kulcsszavakat tartalmazó lapot pedig tegyék ki a 

táblára! A táblán szerepel a Föld kontúrtérképe, amibe bele kell helyezniük a nagyszerkezeti 

egységek területfoltjait, így építve fel a földkérget. A szemléletesség érdekében érdemes 

figyelni arra, hogy az egyes szerkezeti elemek területfoltjának és a csoport által használt 

filctollnak a színe egyező legyen. A szerkezeti foltok a tankönyvi 13.1. ábra alapján készüljenek 

annak érdekében, hogy egyértelmű legyen a térképi elhelyezésük! 

A fejezet feldolgozásához szükséges eszközök 

Nyomtatott taneszközök: 

 9. osztályos földrajztankönyv; 

 középiskolai földrajzi atlasz; 

 9. osztályos földrajzmunkafüzet; 

 9. osztályos ellenőrző feladatlapok. 

Egyéb anyagok és eszközök: 

 szétszedhető Föld-modell; 

 a Föld domborzati falitérképe; 

 Föld kontúrtérkép, nagyszerkezeti egységek területfoltjai; 

 ásványok (kvarc, kalcit, kősó, zsírkő, gipsz) és kőzetek (gránit, bazalt, andezit, 

mészkő, homok, homokkő, lösz, löszbaba, tőzeg, lignit, barnakőszén, feketekőszén, 

bauxit, pala), ősmaradványok; 

 talajminták (barna erdőtalaj, mezőségi talaj, szikes talaj, öntéstalaj), talajrögök; 

 kézi nagyítók, fénymikroszkóp (sztereomikroszkóp), főzőpohár, Petri-csésze, 

porcelánmozsár; üvegcsövek, szűrőpapír, mérőhenger, főzőpohár; 

 üvegkád (vagy kisméretű akvárium), különböző vastagságú fahasábok, homok, 

kavics; 

 reszelő, tű, csipesz, pipetta, kés, főzőpoharak, borszesz- vagy Bunsen-égő, mázatlan 

porcelándarab, kémcsövek, kémcsőfogó; 

 gyertya, intelligens gyurma, gyurma; 

 acélgolyó, rugó, gyurma; 

 vastag filctollak, táblagyurma, A3 papírlapok, milliméterpapír, pauszpapír (vagy 

sütőpapír), Palmatex ragasztó (vagy csiríz). 
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Digitális eszközök: 

 számítógép/laptop/tablet internet-hozzáféréssel; 

 projektor, laptop/PC; 

 animációk és szimulációk. 

Javaslatok a tantárgyi koncentrációra  

- Belső koncentráció:  

 a kontinensek szerkezetfejlődése, a szerkezet-domborzati formák kialakulása és az 

ásványi nyersanyagok kapcsolata, magyarázata; 

 a felszínformálódás övezetes rendszere a Földön; 

 a levegő-, a vízburok és a talajburok fejlődése; 

 az erőforrás-gazdálkodás összetevői, a természeti erőforrások mennyiségi és 

időléptéke, a természeti erőforrások térbeli elterjedésének összefüggései. 

- Kémia: energiahordozók; szerves és szervetlen anyag, keverék, szilárd anyag, egyes 

ásványok és kőzetek összetétele (mészkő, kőolaj, kőszén, ércek stb.), halmazállapotok. 

- Matematika: képzeleti mozgatás, szétvágások; időegységek, időtartam mérése; 

számok ábrázolása a számegyenesen. 

- Fizika: úszás, sűrűség, erőhatások, nyomás, hőmérséklet értelmezése, felismerése 

jelenségekben, szilárd testek fizikai változásai, hullámterjedés. 

- Biológia-egészségtan: élő anyag, evolúció, rendszertan. 

- Erkölcstan: lokális cselekvések, globális változások a környezetben. 

- Magyar nyelv és irodalom: szövegelemek időrendjének felismerése.  

- Etika: erőforrásokkal való etikus gazdálkodás, egyéni és társadalmi érdek. 

- Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök 

használata. 

A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

A fejezet feldolgozása során különös figyelmet kell fordítani az ismeretek értékelése mellett 

a tanulók gyakorlati tevékenységének folyamatos, rendszeres értékelésére. Célravezető 

lehet minden gyakorlati feladat érdemjeggyel való értékelése. Feltétlenül szükséges a tanulók 

megerősítése abban, amiben jól teljesítenek, különösen a csoportos munkavégzés során. A 

tanári értékelést megelőzően a tanulók fogalmazzanak meg önértékelést (érezte-e, hogy jól 

csinálja? mennyire tartotta érdekesnek, nehéznek a feladatot? hogyan látja az eredményét? 

megtérült-e a befektetett munkája?)! A fejezet tudáselemeinek elsajátítása osztályszinten és 

egyénenként is jól mérhető az ellenőrző feladatlapok segítségével. A feladatlap 

megoldásához az összefoglaló óra után egy tanóra szükséges. 
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III. fejezet. A légkör földrajza 

A fejezet céljai 

A fejezet fő célja 

A tanulók megismerjék és megértsék a légkör mint dinamikus változó rendszer (makro- és 

mikrorendszer) folyamatait és azoknak a Föld egészére, a földi életre gyakorolt hatásait. 

A fejezet további céljai 

 Az oksági gondolkodás fejlődése a légköri folyamatokat alakító tényezők közötti 

kölcsönhatások alapján; 

 prognosztizáló gondolkodás fejlődése a várható éghajlati változások 

következményeinek több szempontú megközelítésével és mérlegelésével; 

 a lokális és a globális kapcsolatának belátása helyi, a regionális és a földi 

szélrendszerek kapcsolatának, továbbá a helyi károsító folyamatok globális 

veszélyforrásokká válásának példáján; 

 a tevékeny és felelős környezeti magatartás iránti igény és képesség kialakulása az 

emberi tevékenység légköri folyamatokra gyakorolt hatásainak megismerésével, a 

személyes felelősség és cselekvés szükségességének felismerésével; 

 az időjárás okozta veszélyhelyzetek felismerése, a helyes és mások iránt is felelős 

cselekvés képességének kialakulása. 

A tartalmi elrendezés szempontjai, az új fogalmak rendszere 

A fejezet az alábbi leckéket tartalmazza: 

1. Védőernyőnk, a légkör – A légkör alkotói és szerkezete  

2. Hogyan lesz meleg a levegő? – A levegő felmelegedése  

3. Hőcsere a levegőben – A légnyomás és a szél  

4. Miért esik? – A csapadékképződés  

5. Bolyongó légtömegek – A nagy földi légkörzés 

6. Ciklonok szárnyán, frontok hátán – Ciklonok, anticiklonok és időjárási frontok   

7. Évszakonként más irányból fújó szelek – A monszun  

8. Az időjárás előrejelzése és megfigyelése – Légköri megfigyelések  

9. Mit tegyünk veszély esetén? – Veszélyes időjárási jelenségek  

10. A légkört veszélyeztető folyamatok – A légkör globális problémái  

11. A villámlástól az időjárás-előrejelzésig – Érdekességek a légkör földrajzából  

12. Összefoglalás – Feladatok  

A légkörföldrajzi ismeretek tanítása évtizedek óta alig változott – vonatkozik ez a 

tananyag tartalmára, szemléletére és feldolgozási módjára egyaránt – annak ellenére, hogy a 

meteorológia és az éghajlattan tudománya és eredményeik gyakorlati alkalmazása jelentős 

változáson ment keresztül. A földi léptékű éghajlatváltozás nyilvánvalóvá vált, nap mint nap 
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tapasztalhatók a jelenségei, amelyek körül sok félreértelmezés, hibás szemlélet érhető tetten 

a társadalomban, a médiában (és a politikában). Ezért is fontos, hogy a gimnáziumi tanulók 

korszerű légkörtani ismeretekkel és szemlélettel rendelkezzenek, a légköri jelenségeket a 

maguk dinamizmusában és léptékeiben értelmezzék, és tudásukat megfelelő módon 

alkalmazni is tudják mindennapi életükben. Épp ezért a kísérleti tankönyv átdolgozása során 

ebben a fejezetben történtek a legjelentősebb strukturális és megközelítési változások. A 

témakör feldolgozása során azt is figyelembe kell venni, hogy általános iskolában nagyon 

mozaikos (esetleges) légkörtani tudásra tettek szert a tanulók. Az időjárás alapjaival már alsó 

tagozatban, aztán 5. évfolyamon inkább az éghajlattal foglalkoztak (éghajlati elemek, 

időjárást alakító tényezők, időjárási jelenségek és a Föld alakjának megismerése révén a 

háromféle éghajlati övezet). Ezt követően 7. osztályban megismerték a földrajzi övezetességi 

rendszert, majd a regionális földrajzi témák feldolgozása során megerősítették az egyes 

éghajlatokkal és azok következményeivel kapcsolatos tudásukat. Azonban a levegőburok 

természetéről, jelenségeiről rendszerszerűen nem tanultak.  

A fejezet első négy leckéje hagyományos tartalmú. A légkörrel mint külső gömbhéjjal 

való ismerkedés az összetételének és a szerkezetének megismerésével kezdődik az 1. 

leckében (Védőernyőnk, a légkör). Ennek gyakorlatilag semmi földrajztanulmányi előzménye 

nincsen. A levegő gázkeveréke persze ismert kémiából, de az alkotóelemek és anyagok időbeli 

dimenziójáról még nem esett szó korábban. Ezért ennek értelmezése lényeges kiindulópont 

(lásd gázok csoportosítása). Rá kell döbbenniük a tanulóknak arra is, hogy az emberi 

tevékenységgel időlegesen légkörbe kerülő anyagok aránya ugyan nagyon kicsi, de 

következményei annál jelentősebbek. Kereshetik az okait is (pl. kémiai és fizikai 

reakcióláncolatokat indítanak, az alsó légkörben koncentrálódnak, terjednek). Az légkör 

összetételének változását természetes jelenségként kell felfogni (ez történt a földtörténeti 

fejlődés kezdete során is), de látniuk kell, hogy a társadalom tevékenységei és termékei általi 

beavatkozás a természeti folyamatokba felgyorsítja azokat, és önmaga számára teszi 

veszélyessé a légkört. Nehézséget jelent, hogy kémiai és fizikai tudást kell alkalmazni (ionok, 

atomok, összegképletek, sugárzás, gravitáció stb.). A leckének alapvetően az a lényege, hogy 

a diákok lássák a légkör szerkezeti felépítésének okait és következményeit. Nem az adatok 

fontosak, hanem a tények oksági kapcsolatai: a levegő felmelegedése a földfelszín 

közvetítésével –› troposzférában hőmérséklet-csökkenés a magassággal; sztratoszféra 

ózontartalma / termoszféra UV-sugarakat elnyelő képessége –› hőmérséklet-emelkedés stb.). 

A tananyag másik fókusza az, hogy melyik légköri réteghez mely jelenségek (pl. időjárási 

jelenségek, sarki fény, meteorok) kapcsolódnak, természetesen okaikkal együtt. Szükséges 

foglalkozni a légköri ózonnal. Tudatosítani kell, hogy ózon a sztratoszférában (ózonréteg) és 

a troposzférában is van. Azonban amíg a sztratoszférában a jótékony hatása érvényesül (véd 

az ultraibolya sugárzás ellen), addig a troposzférában ártalmas (egészségi ártalom, növényi 

károsodás, üvegházhatás).  
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A levegő felmelegedési folyamatainak megértése az egész fejezet értelmezésének az 

alapja. A 2. lecke (Hogyan lesz meleg a levegő?) tulajdonképpen két oldalról közelíti meg a 

kérdést. Az egyik oldalon fizikai alapokon vezeti végig a folyamatot, a rövid- és a 

hosszúhullámú sugárzást kíséri végig a légkörben. Azt, hogy a felszín közvetítésével melegszik 

fel a légkör, alulról felfelé, általános iskolában nem magyarázzuk, hiszen a sugárzások 

típusairól, a hullámhosszról nincs ismeretük a gyerekeknek, csak tapasztalati úton láttatjuk be 

a folyamatot. Itt azonban az alsó légkörbe bejutó sugárzás sorsát kell végigkísérni, bemutatva 

a „vergődését” és „kiszabadulását” (visszaverődés, elnyelődés, kisugárzás). Az üvegházhatás 

értelmezése a lecke legfőbb eleme: a rövid hullámhosszú besugárzás átalakulása hosszú 

hullámhosszú kisugárzássá. Meg kell érteniük a tanulóknak, hogy ez a jelenség biztosítja az 

élet optimális feltételeit, de épp a társadalmi tevékenységek borítják fel az évszázmilliók alatt 

kialakult egyensúlyt, az üvegházgázok felszaporításával (mintegy élettevékenységünk 

melléktermékeként) okozva az életfeltételek beszűkülését. A másik megközelítési mód a 

felmelegedés térbelisége, vagyis az, hogy a földfelszín különböző részei nem azonos 

melegmennyiséget kapnak (és nem is azonos időbeli eloszlásban!). A gömbfelszín és a 

domborzat szerepe ismert a tanulók előtt, azokat csak fel kell eleveníteni. Viszont a felszín 

anyagi minősége kevésbé (igaz, a víz és a szárazföld eltérő felmelegedéséről a monszun 

kapcsán volt szó 7. osztályban). Az albedó új fogalom. A térbeliség lényeges vonatkozása 

annak felismerése, hogy a tér mennyire és miként függ össze az idővel. Nemcsak a besugárzás 

és ezen keresztül a felmelegedés évszakos és napi ritmusára gondolunk, hanem arra is, hogy 

a szélrendszerek és a tengeráramlási rendszerek a felmelegedés következtében jönnek létre, 

és tovaszállítják a hőmennyiséget, amihez időre van szükség! 

Az időbeli és a térbeli változások folyamatát, a légköri hőcserét viszont már a 3. lecke 

mutatja be. A hőmérséklet napi és évi változása (járása) nagyvonalakban már ismert a 

gyerekeknek. Elvileg tudnak hőingást és középhőmérsékletet számítani. A napi sugárzási 

mérleg és a felmelegedés időbeli kapcsolata (tankönyvi 3.2. ábra) viszont új megközelítés 

számukra. Segítségével értelmezhetik, hogy miért nem esik egybe a Nap legnagyobb beesési 

szöge és a legerősebb felmelegedés a nap során. A hőmérsékleti anomáliát definiálja a 

tankönyv, de példák nélkül nehezen érthető, ezért kéri feladatban (12. és 15. feladat). Pozitív 

anomáliát okozhat a tengerhez való közelség, ha meleg tengeráramlás halad a partvidék előtt, 

negatív anomáliát pedig a tengerektől való nagy távolság, a hideg tengeráramlás a partvidék 

előtt és a helyi jellegű tényezők (pl. tengerszint feletti magasság, felszín anyaga, sűrű 

növényzet), amelyek konkrét példái az atlasz évi középhőmérsékleti térképéről (50. oldal) 

leolvashatók. Ezen fogják megismerni, leolvasni a tanulók az izotermákat is. Izovonalas 

ábrázolással általános iskolában nem foglalkoztak, de a szintvonalak ismerete (I. fejezet) már 

nagy segítség. Izobártérképre a tankönyvi 3.5. ábra ad példát. Ezzel azért kell foglalkozni 

(felfogni az ábrázolás módját, leolvasni konkrét értékeket) most, mert ez az alapja a néhány 

óra múlva megismerendő időjárási térképeknek. S ha megértették a tanulók, hogy a 

hőmérsékleti különbségek hogyan vezetnek légnyomáskülönbséghez, és a 
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légnyomáskülönbség hogyan mozgatja a levegőt, tulajdonképpen minden időjárási jelenség 

alapjával tisztában vannak, azokat csak alkalmazniuk kell a későbbiekben. A szélfokozatokat 

összefoglaló táblázat azért került a tankönyvbe, mert gyakorlati jelentősége van: a 

tapasztalati skála beosztását érzékletessé teszi a veszélyt jelző színkategóriák megjelenítése.  

A 4. lecke (Miért esik?) a csapadékképződéssel foglalkozik. A korábbi tanulmányokból 

a diákok számára már ismertek a csapadékfajták és a csapadékképződés feltételei. A folyamat 

értelmezéséhez ugyanakkor szükség van a levegő páratartalma térbeli és időbeli 

változásainak megismerésére is. (A tankönyv a páratartalom és a vízgőztartalom kifejezéseket 

szinonimaként használja.) Új fogalmak: tényleges és viszonylagos vízgőztartalom, telítettségi 

hőmérséklet, harmatpont. A tényleges és viszonylagos vízgőztartalom fogalmi megértését 

segítik a számítási feladatok (120. oldal), térbeli értelmezését pedig a 4.1. ábra grafikonjai. A 

csapadékképződés tényleges folyamatát nem tanítjuk meg, azt egyszerűsítjük, a levegő 

víztartalmának kiválásával, kicsapódásával azonosítjuk. A kémiaórán és a földrajzórán tanult 

csapadékképződés logikai kapcsolata a kicsapódás (a kémiai csapadékképződés során a vizes 

oldatok összeöntésekor vízben rosszul oldódó szilárd anyagok csapódnak ki). A meteorológiai 

csapadékképződés az a folyamat, amikor a vízgőzzel telített levegőből hőmérsékletének a 

harmatpontja alá süllyedésekor a felesleges vízpára a kondenzációs magvakon (pl. 

porszemeken, jégkristályokon) vagy a felszíni tárgyakon vízcseppek, jégkristályok formájában 

kiválik. Földrajzi szempontból nyilván az a fontos, hogy mi váltja ki a levegő hőmérsékletének 

a harmatpontja alá csökkenését. A felhő- és csapadékfajták feldolgozása nem szokott 

nehézséget okozni. A könyv foglalkozik a zápor és a zivatar különbségével, azaz annak 

megértetésével, hogy a zápor fogalom a csapadékhullás intenzitására utal, a zivatar viszont 

egy komplex időjárási jelenségre: zápor (intenzív eső) + villámlás (elektromos kisülés) + 

mennydörgés (hangjelenség). A mindennapi élet szempontjából fontos továbbá a 

felhőszintek és a felhőfajták összekapcsolása a csapadékfajtákkal (4.4. ábra). Figyeljünk arra, 

hogy a csapadékfajta és a csapadékjelenség nem azonos: hó – havazás, jég – jégeső, eső – 

szitálás/zápor/esőhullás stb.)! 

A fejezet egyik legnehezebb témája, a nagy földi légkörzés az 5. leckében kapott 

helyet Bolyongó légtömegek címmel. Ez a lecke új, a megszokottól és a kísérleti tankönyvitől 

eltérő koncepció alapján épül fel. A cirkulációs cellákat (légkörzési cellák) mint dinamikus 

rendszereket mutatja be, amelyek mozgásjelenségei egymásba kapcsolódnak, valamint 

nemcsak a felszíni hőmérséklet-különbségekkel és a forgással kapcsolatos erőkkel (Coriolis-

erő, nehézségi erő), hanem a troposzféra felső határán a Földet körbefutó futóáramlásokkal 

is kapcsolatba hozza. Először a légkörzési rendszert alakító tényezőket, folyamatokat szedi 

össze, szinte vázlattá egyszerűsítve (színes mezőben). Ezután sorra bemutatja az egyenlítői, a 

sarki és a mérsékelt övezeti cirkulációs cellák működését. A cellákat elválasztó frontok 

(polárfrontok és szubtrópusi frontok) új perspektívában jelenítik meg az időjárási front 

fogalmát. Azok ugyanis – főként az időjárás-jelentések vizualizációja miatt – mint felszínen 

húzódó vonalak (= frontvonalak) élnek a képzetben, nem pedig felületekként. A troposzféra 



FI -  50 601 090 1/1  Fö l dra jz  9 .  |  F I -  50 601 100 1/1  Fö l dr a jz  10 .  –  Ta ná r i  k éz i köny v  

 86 

felső határán, a polárfront hátán a sarki futóáramlás, a szubtrópusi frontén pedig a 

szubtrópusi futóáramlás „rohanja körül” a Földet. (Korábban csak a 600 szélességen mozgó 

futóáramlást jelölték a tankönyvi ábrák. A futóáramlásokat úgy említették, mint amiről azok 

a ciklonok szakadnak le, amelyek a mérsékelt övezet időjárását alakítják.) A cellák 

összekapcsolódását bemutató modell (tankönyvi 5.3. ábra) jól elképzelhetővé teszi, hogy a 

futóáramlások a cellák sark felőli csúcsában vannak, és nagyon markáns határfelületet 

jelentenek a légkörzési cellák között. A cellák teszik értelmezhetővé a nagy szélrendszereket: 

a passzátszél-, a nyugatiasszél- és a sarkiszél-rendszert. (Figyelem, helyesírási változás: 

passzátszél-rendszer!) Mindhárom szélrendszernek van felszálló és leszálló ága, és felszíni 

összetevőjük a szél (passzátszél, nyugatias szél, sarki szél). A mérsékelt övezetben kétoldali 

hatás érvényesül, hiszen a poláris és a szubtrópusi frontok között helyezkedik el, így érthető, 

hogy abban nem olyan szabályszerű a levegő mozgása, mint a másik két cellában. A nagy 

hőmérséklet-különbség miatt intenzív légörvénylés indul meg, a frontok örvényeiről ciklonok 

szakadnak le: a poláris frontéról a mérsékelt övezeti (tankönyvi 5.7. ábra), a szubtrópusi 

frontéról a mediterrán ciklonok. 

A globális rendszer megértését követően egy kisebb lépték (pár ezer kilométeres) 

következik. A 6. lecke (Ciklonok szárnyán, frontok hátán) a ciklonokat és az anticiklonokat 

ismerteti meg a tanulókkal. A két, elsősorban a mérsékelt övezethez kötődő képződmény 

mechanikus összehasonlítása mellett (helyett) azok térbeli kapcsolatára és mozgásaikra 

helyezi a hangsúlyt. A dinamikus értelmezés vezet el az időjárást meghatározó frontok 

természetének megértéséhez. A front a troposzféra különböző tulajdonságú légtömegei 

közötti átmeneti zóna, amely mozgásával az időjárás megváltozását okozza mozgási területe 

felett. A frontok fejlődésének megismerése kulcsként szolgál az időjárás-változások helyes 

értelmezéséhez. A hideg- és a melegfront változásában fontos számunkra, hogy az eltérő 

tulajdonságú légtömegek találkozása által keltett örvénylés kialakulását és az örvény 

fejlődését kísérjük végig. Ebben a tankönyv 6.2. ábrája és a 6.4. térképe segít. Fontos felhívni 

a tanulók figyelmét arra, hogy az ábrákon (és általában az időjárási térképeken) a 

frontvonalakat (azaz a frontok felszínnel való metszésvonalait) látjuk, nem magukat a 

frontokat. A forró övezet ciklonjait a médiában szenzációként kezelik, és ezt az érdeklődést 

sok tévedés is kíséri. Miért okoznak nagyobb pusztítást ezek a ciklonok, mint a mérsékelt 

övezeti társaik? A válasz abban rejlik, hogy másként keletkeznek, az erősen felmelegedő 

óceánok felett jönnek létre (ezért gyakoribbak az északi félgömbön, mint a délin), hiszen 

tulajdonképpen felmelegedő és felörvénylő légtömegek. Amikor összehasonlítjuk a mérsékelt 

övezeti ciklont, a forró övezeti ciklont és a tornádót, szép példáját mutathatjuk a jelenségek 

különböző nagyságrendje (globális alrendszer, regionális jelenség, helyi jelenség), illetve 

kapcsolataik között.  

A különböző léptékű légköri jelenségek következő példájával, a monszunnal a 7. 

leckében (Évszakosan más irányból fújó szelek) szembesülnek a tanulók. A 

monszunjelenséget, a monszun kialakulását és megnyilvánulását a diákok 7. osztályban 
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tanulták a földrajzi övezetesség témakörében, majd Ázsia kapcsán megerősítésre került a 

téma. Elvileg tisztázódott a monszun (évszakonként ellentétes [valójában jelentősen eltérő] 

irányból fújó szelek), a monszunszél-rendszer, a forró övezeti (trópusi) és a mérsékelt övezeti 

monszunéghajlat, illetve a monszunterület és monszunvidék fogalma és a fogalmak közötti 

különbségek. Ezért is kapott csak 2 oldalas leckét ez a téma 9. osztályban. A nyári és a téli 

monszun (szél) és hatásuk értelmezése nem okoz problémát. Világossá kell tenni azonban, 

hogy a monszunszél az egyik (felszín közeli, azzal párhuzamos) ága a monszunszél-

rendszernek. Továbbá azt is tudatni kell a tanulókkal, hogy e szélrendszer a két övezetben 

eltérő okok miatt alakul ki: a mérsékelt övezet meleg mérsékelt övében a tenger és a 

szárazföld eltérő mértékű felmelegedése (‹– hőkapacitás-különbség) hozza létre, a forró 

övezetben pedig a passzátszél-rendszer módosulásával alakul ki. A forró övezeti monszunt 

tehát a globális szélrendszer, a mérsékelt övezeti monszunt pedig egy regionális szélrendszer 

működteti (különböző léptékű okok!). A monszunszél-rendszerek eltérő éghajlatokat 

alakítanak ki: a mérsékelt övezeti monszunéghajlaton négy évszak váltakozik, a forró övezeti 

monszunéghajlaton viszont csak három. A forró övezeti monszunéghajlat a monszunvidéken, 

a mérsékelt övezeti monszunéghajlat pedig a monszunterületen jellemző.  

Újdonság a 8. és 9. lecke tartalma. Azért kerültek a földrajztankönyvbe, mert a 

mindennapi élet szempontjából fontosak, nemcsak azzal kell tisztában lennie mindenkinek, 

hogy hogyan lehet védekezni az időjárás veszélyes jelenségei ellen, hanem azt is tudni kell, 

hogy hogyan szerzünk tudomást az időjárás jelenségeiről, változásairól. Az átlagember az 

időjárás-jelentésekből tájékozódik, de nem ismeri, hogyan készülnek ezek a jelentések és az 

előrejelzések, ezért kevés megértést tanúsít velük szemben (pl. miért nem válik be az 

előrejelzés?). A 8. lecke (Az időjárás megfigyelése és előrejelzése) a légköri megfigyelések 

rendszerét, módszereit és eszközeit ismerteti meg a tanulókkal. Arra törekszik, hogy a diákok 

megismerjék a globális, a regionális és a helyi lehetőségeket és rendszereket, illetve 

bemutassa, hogyan támaszkodik egymásra a hagyományos és a modern mérési-regisztrálási 

és feldolgozási-elemzési rendszer. A megszerzett információk feldolgozásának egyszerű 

példáit a tanulói tevékenységekre (pl. mérés, számítás, következtetés-megfogalmazás) építve 

szeretné megérteni. A 9. lecke (Mit tegyünk veszély esetén?) a veszélyes időjárási 

jelenségeket (zivatar, szélvihar, hófúvás, ónos eső, köd, hőség, UV-B sugárzás) mutatja be 

abból a szempontból, hogy hogyan lehet védekezni ellenük: a jelenség bekövetkezése előtt, 

közben, illetve hogyan előzhetők meg. 

A légkört veszélyeztető folyamatok című 10. lecke a légkör globális problémáiról szól. 

Kiemelkedő jelentőségű téma, ezért a tankönyv is nagyobb terjedelemben (6 oldalon) 

foglalkozik vele, mint a többi témával. Azt mutatja be a tanulóknak, hogy a társadalom miben 

és mennyire felelős a levegő fizikai (hőmérséklet) és kémiai (összetétel) tulajdonságainak 

megváltozásáért, és ezek eredményeként milyen változásokat okoz, amelyek visszahatnak az 

életterére és az életére. A legfőbb üzenete az, hogy minden módosulásnak vannak rövid és 

hosszú távú következményei, illetve a helyi beavatkozások regionális és globális hatásokat 
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váltanak ki. Egyik logikai szál a szennyezőanyagok térbeli terjedésének (kibocsátás –› szállítás 

–› leülepedés –› hatás) értelmezése. A felszínközeli, vízszintes terjedést (pl. szmog, savas eső, 

radioaktív szennyezés) könnyebben belátják a tanulók, mint a légmozgások (keveredés, 

áramlások) által kiváltottakat, amelyek függőleges terjedést is eredményeznek, ezért az egész 

légkörben érvényesülnek, azaz földi léptékben veszélyeztetnek (lásd üvegházhatás, ózonréteg 

ritkulása). Ezekben a folyamatokban a „sok kicsi sokra megy” elvet és a helyi változás globális 

változást kiváltó hatását kell helyesen értelmezniük a tanulóknak annak érdekében, hogy 

megfelelő módon cselekedjenek mindennapi életük során. Ennek elérése a legnehezebb, 

hiszen ezeket a földi léptékű folyamatokat a társadalom messzinek, így nem is rá tartozónak 

gondolja. Ezért fontos a földrajztanításban a problémákra rádöbbenteni a tanulókat. A másik 

logikai szál a földi léptékű felmelegedés és következményeinek helyes értelmezése. Meg kell 

érteniük a tanulóknak, hogy a földi hőmérséklet változása természetes jelenség, csillagászati 

okok miatt felmelegedési és lehűlési időszakok váltogatták egymást a Föld története során. A 

kisjégkorszak vége (19. század közepe) óta folyamatosan növekszik bolygónk 

átlaghőmérséklete, de ebben a tendenciában ingadozások vannak. A társadalom azzal, hogy 

tevékenysége melléktermékeivel beleavatkozik a természetes rendszerbe, felgyorsítja és 

módosítja a folyamatokat, egyre több változást okoz (pl. éghajlati övek eltolódása ‹– 

légkörzési és tengeri vízkörzési rendszer módosulása; tengerszint-emelkedés ‹– gleccserek, 

sarki jégtakarók olvadása és a tengervíz hőtágulása; hőmérséklet-emelkedés ‹– 

gázfelszabadulás ‹– fagyott területek felolvadása). 

Számozás nélkül kerültek a tankönyvbe (148–149. oldal) a légkörrel kapcsolatos 

érdekességek (A villámlástól az időjárás-előrejelzésig). Ezek nem részei a tantervi 

törzsanyagnak, de a mindennapi életben hallanak róluk a tanulók: zivatarjelenség, 

szupercella, az időjárás és a repülés kapcsolata, illetve az időjárás valószínűségi előrejelzése. 

Egyes elemei külön-külön beépíthetők a fejezet feldolgozásába. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 13 óra 

A fejezet feldolgozásához szükséges előzetes tanulói tudás  

Az általános iskolai földrajzi tanulmányok alapján az alábbi előzetes tudásra 

támaszkodhatunk: 

 az időjárási elemek és jelenségek felismerése; 

 a felszín és a légkör felmelegedési folyamatának ismerete; 

 a víz körforgásának és halmazállapot-változásainak ismerete; 

 példák felismerése az időjárási elemek térbeli és időbeli változásaira;  

 a Föld gömb alakja következményeinek, az éghajlati övezetesség, a szélrendszerek 

kialakulási okainak értelmezése, magyarázata;  

 az egyes éghajlatok előfordulási példáinak megnevezése, felismerése különböző 

jellegű információk alapján; 

 információk leolvasása éghajlati diagramokról, diagramrajzolás. 



FI -  50 601 090 1/1  Fö l dra jz  9 .  |  F I -  50 601 100 1/1  Fö l dr a jz  10 .  –  Ta ná r i  k éz i köny v  

 89 

Az évfolyam előző témaköreinek feldolgozása nyomán az alábbi tudásra építhetünk: 

 hajlásszög, a besugárzás különbségeinek belátása a gömbfelszínen; 

 a nehézségi erő és a Coriolis-erő következményei. 

Ajánlott feldolgozási mód és alternatívái 

A fejezetben szinte minden lecke összefügg valamilyen módon a többivel, ezért gyakran 

szükséges a leckék között is „közlekedni”: visszalapozni vagy előre tekinteni a következőkre. 

A feldolgozási módok legtöbbje a tankönyvi információkra épül, ezért egyben a tankönyvből 

való tanulási képesség fejlesztésének bázisfejezete, tanácsos nem kiváltani egyéb 

megoldásokkal. A témából adódóan a földrajzi atlaszt kevésbé kell használni, azonban a 

térbeli és a térképi tájékozódási készség legalább szinten tartása érdekében javasoljuk, hogy 

a tanulók minden topográfiai példát keressenek meg a térképeken, és használják a földi 

léptékű folyamatokban való eligazodáshoz a Föld tematikus térképeit (pl. éghajlati, 

középhőmérsékleti, csapadék-, szén-dioxid-kibocsátás, környezeti veszélyek térképek) vagy 

az azokkal kapcsolatos tankönyvi térképvázlatokat. 

Az 1. lecke tartalmilag a légkör felépítésével és a légköri jelenségek térbeli 

elhelyezésével foglalkozik, tényekkel ismertet meg, kevéssé összefüggésekkel. Ennek 

megfelelően célszerű a tankönyv és a munkafüzet használatára építeni. A törzsszöveg, az 

ábrák és a táblázatok könnyen feldolgozhatók tanári irányítással. A légkör kialakulásának 

folyamatát szemelvény foglalja össze, amiből hasznos, ha folyamatvázlatot készítenek a 

tanulók.  

A 2. lecke az elsővel egy órán is feldolgozható, hiszen nagyrészt az általános iskolából 

már ismert dolgok felelevenítésén alapszik. Legfontosabb része az üvegházhatás értelmezése, 

amit célszerű modellezéssel is vizsgálni. Ha erre nincs lehetőség, akkor a tanár segítségül 

hívhat videofilmet (pl. https://www.youtube.com/watch?v=VRq7Zh5NfiA) vagy szimulációt 

(pl. https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/greenhouse) is, amelyekben a feltételek 

módosulása esetén bekövetkező változások is nyomon követhetők. A gömbszerű Föld 

felszínére beeső sugárzás különbségeiről már volt szó a csillagászati földrajzi fejezetben, de 

felelevenítésük szükséges, ugyancsak modellezéssel. Ezúttal a tanulók feladata legyen a 

modellezés módjának kitalálása, bizonyítása a görbült, a sík és a hegyvidéki felszínen 

egyaránt, egy másik csoportban különböző színű és anyagú (pl. homok, bazalt, nedves talaj, 

víz, jég, mohapárna) felszínek esetében! Alternatíva lehet a tankönyv 10. feladata szerint az 

irányított vizsgálódás elvégzése. 

A 3. lecke feldolgozását különböző típusú tankönyvi információk feldolgozása köré 

érdemes felépíteni. A levegő hőmérsékletének napi változásában szinte nincs új ismeret, ezért 

javasolt egyéni munkaformában feldolgozni a szürke mezőben lévő 1–8. feladatokat. 

Választható az a megoldás, hogy a tanulók papíron (vagy a füzetükben) dolgoznak, oda írják a 

feladatok eredményeit, válaszait. Ezt követően kicserélik padtársukkal a megoldásukat, és 

egymásét ellenőrzik, majd az eltéréseket megbeszélik. Ebbe a folyamatba a tanár bevonhat 

https://www.youtube.com/watch?v=VRq7Zh5NfiA
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/greenhouse
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„szakértőket” is – olyan tanulókat, akiknek ez könnyen megy – azért, hogy segítsék mások 

feladatmegoldását. A napi sugárzási mérleg fogalmát viszont frontális módon beszéljük meg 

a 3.2. ábra tényeinek leolvasásával! A légnyomással kapcsolatos tartalmak egy része szintén 

információfeldolgozást igényel: adatsorból (3.1. táblázat), diagramról (3.4. ábra), tematikus 

térképről (3.3. ábra) és szinoptikus időjárási térképről11 (3.5. ábra vagy 

http://meteoearth.com) kell összefüggéseket, tendenciákat leolvasniuk a tanulóknak. A 3.5. 

ábrát mindenképpen ki kell vetíteni, hogy a feldolgozás során egyértelműen mutathatók 

legyenek rajta a megfigyelendő ábrázolások. A helyi jellegű szelek értelmezéséhez a 3.6. és a 

3.7. ábra rendelkezésre áll a tankönyvben, sőt feladatok (18. és 19. feladat) is vannak. Először 

javasolt elvégeztetni a 18. feladatban leírt egyszerű modellvizsgálatot. A szélsebességi 

fokozatokkal kapcsolatos ismereteket a 3.2. táblázat foglalja össze. Ezt úgy hasznos 

tanulmányoztatni, hogy rövid időjárásjelentés-részleteket olvas fel a tanár (benne 

szélerősségre utaló információkkal), ami alapján meg kell keresni a táblázatban, hogy mi 

tapasztalható akkor a helyszínen. A jelentések esetleg képekkel is összevethetők. 

A 4. leckében feldolgozandó csapadékképződésről sok előismeretük van a tanulóknak, 

amit érdemes összegyűjteni, feleleveníteni. Ennek módja lehet a tudottnak véltből kiinduló 

táblázat használata. A táblázat (7. táblázat) egy három oszlopból álló sablon, aminek első és 

második oszlopát a tanórát megelőzően, az utolsót pedig az óra végén kell kitölteniük a 

diákoknak. Így az óra tartalma és módszerei az előzetes tudáshoz és szakmai kíváncsisághoz 

igazíthatók. Javasolt, hogy a csapadékképződés feltételeiről való tudásukat szedjék össze ily 

módon a tanulók. Más megoldás lehet a „tanítsd meg nekem!” módszer. E szerint a tanulók 

elmagyaráznak egymásnak egy folyamatot, jelenséget (jelen esetben a csapadékképződés 

folyamatát) – tanulópárjuknak vagy az osztály egészének. Tanulságos lehet, ha a tanár 

előzetesen beavat néhány tanulót, akik elmondják a folyamatot, amit filmre vesznek (a 

tanulók beleegyezésével). Ezeket a kis filmrészleteket megnézik az órán, esetleg a hozzá 

kapcsolódó tankönyvi szöveget (121–122. oldal) is átolvassák, és értékelik a magyarázatot. 

Nem elsősorban az előadásmód a fontos, hanem a tartalom: mennyire volt helyes 

szaktudományi szempontból, logikus és érthető volt-e. Semmiképpen nem baj, ha nem 

hibátlanok a tanulói magyarázatok, sőt, a hibák megbeszélése nyomatékosíthatja a helyes 

tartalmat. Érdemes utána a fogalmakat összehasonlíttatásokkal tisztázni. Például: Mi a 

különbség a felhő és a köd, a dér és a zúzmara között? Mi a különbség a szitálás és az ónos 

eső között? Mi a hasonlóság a dér és a zúzmara keletkezési körülményei között? Mi a 

különbség a zivatar és a zápor között? Az egyes csapadékfajták keletkezési körülményeinek 

tisztázásában segít a munkafüzet 60. oldala 2. feladatának megoldása. A különböző hulló és 

felszíni csapadékfajtákat vetített képek alapján ismerjék fel a tanulók! Kapcsolódhat ehhez 

egy követő (házi) feladat is: alakítsanak ki egy mapparendszert a csapadékfajtákról 

                                                 
11 A szinoptikus térkép olyan térkép, amelyen egyezményes jelekkel tüntetik fel egy terület időjárási állapotát 
egy bizonyos időben. A szinoptikus szó eredetileg együttlátót jelent, azaz egyidőben egyszerre tapasztalható 
dolgokat ábrázol. 

http://meteoearth.com/
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(információk leolvashatók a 4.2. ábráról, de a rendszerezési szempont a diákokra bízható)! 

Töltsék fel az interneten talált képeket a csapadékfajta-mappákba! Hasznos lehet a képzetek 

kialakulása szempontjából, ha modellezik üvegkádban a tornyos zivatarfelhő keletkezését. 

Kékre festett forró vizet tartalmazó lombik dugóját kihúzzák, miután beleállították hideg vízzel 

telt üvegkádba, és megfigyelik, hogyan áramlik felfelé és körkörösen is a víz. Az óra utolsó 

egyharmad részében célszerű a számítási feladatokkal foglalkozni a tankönyvi magyarázat és 

a 4–6. feladatok segítségével.  

 

Tudni vélem Tudni szeretném Amit megtanultam 

   

   

7. táblázat. A tudottnak véltből kiinduló táblázat váza 

Az 5. lecke – nehéz tartalma és összefüggései miatt – tanári magyarázattal dolgozható 

fel a legeredményesebben. Ez tényleges magyarázat legyen, amibe beleépülnek másfajta 

tanulási elemek is! A magyarázat közötti jegyzetelést kerülni kell, a szükséges információk 

benne vannak a tankönyvben, felesleges azok leírására pazarolni a tanulók figyelmét és az 

időt. Ha a tanár mégsem tartja azt elegendőnek, akkor a magyarázat után a diákok készítsenek 

közösen vázlatot rögzítési céllal! Az övezetes szélrendszerek felszíni összetevői (a szelek) 

feleleveníthetők az általános iskolai tankönyv példáival (pl. 7. osztály 32. o. 2.1. ábra), erősítve 

az ismerősség érzését. A légnyomáskülönbségek következményei ugyancsak felidézhetők 

(lásd a fejezet 3. leckéje) például a gyertyalángos megfigyeléssel (ha a korábbi órán nem 

került sor rá), a Coriolis-erő hatása pedig bemutatásban ismételhető át. Ha a tanórán nincs is 

mód bemutatni, előzetesen videóra vehető a körhintán eldobott labda irányának eltérülése 

(11. ábra). Feltétlenül javasoljuk, hogy a diákok nézzék meg azt a filmet 

(http://www.youtube.com/watch?v=MlihKNKVOxs), ami a troposzféra felső részén a 

mérsékelt övezetben kialakuló hullámzást igazolja laboratóriumi körülmények között, mert 

nehéz elképzelni a folyamatot. A nagy földi légkörzési rendszer lényegének összefoglalásához 

jól használhatók a tankönyv 127. oldalának szürke mezőben lévő feladatai. 

 

11. ábra. A labda irányának eltérülése forgó mozgás esetén  
(az óramutató járásával ellentétes irányú forgás, jobbra elöl a mozgó labda látható) 

(forrás: 9. osztályos kísérleti tankönyv 122. oldal) 

http://www.youtube.com/watch?v=MlihKNKVOxs
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A 6. lecke feldolgozása elsősorban ugyancsak tanári magyarázatot kíván. A 

hagyományos ciklon és anticiklon összehasonlítás (pl. táblázatban) előtt a mozgásfolyamatot 

kell érzékeltetni. Ebben is segítségre lehet az egyszerű modellezés. Üveglappal hosszában 

elválasztott üvegkád egyik terébe kékre színezett hideg, a másikba pirosra színezett forró vizet 

öntünk, majd óvatosan kiemeljük a válaszfalat. A tanulók számára igen szemléletes, ahogyan 

a két különböző hőmérsékletű víztömeg fokozatosan örvényleni kezd – hasonlóan a tankönyvi 

6.2. ábrán láthatóhoz. Az ábra elemzésében segít a 7. feladat. Csak ennek megértése után 

érdemes időjárási térképen megnézni a frontok és a zárt képződmények elhelyezkedését, 

kapcsolatát. A tankönyvi 6.4. térkép mellett nézzenek meg a diákok aktuális térképet is! A 

tanultak szemléletesen rögzíthetők interaktív modellezésben, ahol a tanulók építik fel és 

feliratozzák táblákkal a ciklon és az anticiklon részeit (12. ábra). A hideg- és a melegfront 

összehasonlítása pármunkában eredményes lehet. Elsősorban a frontnak egy terület fölötti 

átvonulásának folyamatát szükséges érzékeltetni. Ezért a tanulópárok készítsenek időjárás-

jelentést a kétféle front érkezésétől az elvonulásáig terjedő időszakra! Célszerű két-két párnak 

összedolgozni, ebben az esetben az egyik pár a meleg-, a másik a hidegfrontot vizsgálja. Egy-

egy sikeres időjárás-jelentés után foglalják összehasonlító táblázatba a kétféle front 

jellemzőit! A forgó légörvények értelmezése és összehasonlítása céljából a tanár előzetesen 

adjon ki két kiselőadást: a trópusi ciklonokról és a tornádókról (maximum 2-2 percben)! 

Lehetőleg esettanulmányt dolgozzanak fel a tanulók, egy-egy példában mutassák be a 

jelenséget és következményeit! Meghallgatásuk után foglalják táblázatba a hasonlóságaikat 

és a különbségeiket (8. táblázat)! 

 

 

12. ábra. A ciklon és az anticiklon összehasonlítása interaktív modellezéssel 
(Léki Boglárka ötlete, fotó: Makádi M.) 
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Szempontok 
Mérsékelt övezeti 

ciklonok 
Trópusi ciklonok Tornádók 

Mozgásuk forgó forgó forgó 

Kialakulásuk 
körülményei 

hullámzó frontoknál 
(hideg és meleg 

légtömegek 
határfelületén) 

meleg, nagy 
páratartalmú 
légtömegben 

zivatarfelhőben  
(erős feláramlás) 

Kialakító légköri 
folyamat léptéke 

globális regionális helyi 

Átmérőjük 1000–5000 km 400–500 km néhány m–km 

Levegőmozgás 
sebessége 

10–30 km/óra 60–350 km/óra 50–60 km/óra 

Időtartamuk 2–3 nap több nap 2–3 perc 

Kapcsolatuk a 
frontokkal 

frontokhoz kapcsolódik nincsenek frontok nincsenek frontok 

Kialakulásuk 
jellemző helye 

60–700 földrajzi 
szélesség 

meleg tengerek felett szárazföldek felett 

8. táblázat. A forgó légörvények összehasonlító táblázata 

A 7. lecke feldolgozása előtt szükséges feleleveníteni a nagy földi légkörzésről 

tanultakat, kiemelve a forró övezet légköri cellájának működését, hiszen a passzátszél-

rendszerből vezetik majd le a monszunszél-rendszert. Ebben felidéződik a hőmérsékleti 

egyenlítő fogalma és vándorlása is. A vándorlás tényének megerősítését segítheti egy 

egyszerű modellezés. Hőre változó intelligens gyurmából formált golyóra (Földre) fújjunk 

hajszárítóval meleg levegőt úgy, hogy a dőlt tengelyű gömbnek egyszer az északi, másszor a 

déli félgömbjét érje a hő! A passzátszél-rendszer hőmérsékleti egyenlítőhöz igazodó mozgását 

a tankönyvi 7.1. és 7.2. ábra térképvázlatának összehasonlítása jól mutatja. A hozzá 

kapcsolódó 1–4. feladattal javasolt feldolgozni. Kössük hozzá a következményét is! A 

monszuneső következményeit célszerű képi vagy szöveges hír segítségével bemutatni  

(pl. híradórészlettel: https://www.youtube.com/watch?v=7PER2u7qQds), ami után 

megbeszélhetők az időjárás évszakos különbségei. Ezt követően a tanulók a mérsékelt övezeti 

monszunszél-rendszert hasonlítsák a forró övezetihez, például a 7.4. ábra tanulmányozásához 

kapcsolva! Arra keressék a választ, hogy mi a hasonlóság és a különbség a kialakulásukban és 

a működésükben! A két szélrendszer következtében kialakuló éghajlat jellemzőit éghajlati 

diagramokkal javasolt összehasonlíttatni. Ilyen diagramok találhatók például a 

http://sdwebx.worldbank.org honlapon. 

A 8. lecke feldolgozása alapvetően kétféle módszertani megközelítést kíván. A légköri 

megfigyelési rendszer megismerése olvasmányfeldolgozásra épülhet (134–135. oldal), az óra 

egyharmad részét célszerű erre fordítani. Javasolt, hogy az olvasmány alapján készítsenek a 

tanulók rendszervázlatot, amiben bemutatják, hogyan épül fel az időjárási megfigyelési és 

előrejelzési rendszer. Alternatív megoldás lehet egy látogatás az Országos Meteorológiai 

Szolgálat pestszentlőrinci főobszervatóriumában (pl. tanulmányi kirándulás keretében, 

aminek időtartama a helyszínen kb. 1,5 óra). A következő óraegységben az időjárási elemek 

https://www.youtube.com/watch?v=7PER2u7qQds
http://sdwebx.worldbank.org/
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mérésével foglalkozzunk! Átbeszélhető a tankönyvi feladatok alapján, de hatékonyabb, ha 

megelőzően el is végzik a tanulók a megfigyelési és mérési feladatokat. Célszerű az óra előtti 

két hétben mérni a napsugarak hajlásszögét, a felhőborítottságot, az üvegházhatást és a 

porszennyezést differenciált csoportmunkában. Praktikus, ha kétszer négy csoportban 

dolgoznak a tanulók, mert ebben az esetben két-két csoport egymás kontrollcsoportja lehet. 

Igaz, nem is a pontos eredményeken van a hangsúly, hanem a megfigyelési és mérési elvek 

megismerésén. Az utolsó tartalmi egység az időjárás-jelentések készítési módjának 

megismerése, amely szintén hatékonyan építhető a tankönyvi feladatokra. Az időjárási 

térkép készítésének lényegét érthetik meg a tanulók a 6. feladat megoldásával. Célszerű ezt 

egyéni munkában megvalósítani, ami után a padtársak ellenőrizhetik egymás térképét. Az 

időjárás-jelentés készítése (7. és 8. feladat) akkor hatékony, ha pármunkában végezhető. 

Ösztönözzük a tanulókat arra, hogy minél kreatívabb megoldást válasszanak (pl. mintha 

tévéstúdióban készítenék, és vegyék videóra) (helyzetgyakorlat)! A bemutatásuk a következő 

óra elején is megfelelő, hiszen – tartalmánál fogva – annak bevezetése is lehet. 

A veszélyes időjárási jelenségekkel foglalkozó 9. lecke sokféleképpen feldolgozható. A 

tankönyvi lecke szerkezete azt a lehetőséget sugallja, hogy jelenségenként sorban haladva 

beszélje át a tanár a megelőzési lehetőségeket és a vészhelyzetben való teendőket. 

Érdekesebb megoldás, ha valamely drámapedagógiai módszerhez kapcsolódik. A 

tanulócsoportok elolvassák az egyes jelenségekhez kötődő tankönyvi anyagot (differenciált 

csoportmunka), és megjelenítik azt empátia- vagy helyzetgyakorlat során. Az 

empátiagyakorlatban a jelenséget elszenvedő ember szemszögéből mutatják be a jelenséget, 

annak lefolyását és következményeit vagy az elhárító tevékenységet, a helyzetgyakorlatban 

pedig eljátsszák a történéseket. Ezzel a módszerrel életközelibbé tehető a tananyag, és a 

diákok gyakorolják a helyes viselkedési formákat is. Az óra végén mindenképpen kerüljön sor 

általános következtetések levonására és a lecke végén lévő problémák megbeszélésére! 

A 10. lecke sokféle problémát foglal össze, azonban elemeik már ismertek a tanulók 

számára. Ezért a részletek helyett a rendszerbe helyezésre, a kapcsolatok megláttatására 

érdemes összpontosítani feldolgozása során. A problémákon való frontális végighaladás 

helyett a csoportos munkavégzés (10 perc) javasolt. Egyik megközelítés a problémák köré 

csoportosul: az ózonpajzs gyengülése, az üvegházhatás erősödése, a környezet 

elsavanyodása, a füstköd és a radioaktív szennyeződés gyakoribbá válása. A másik – nehezebb 

– megközelítés az lehet, hogy az egyes tevékenységek miért és hogyan járulnak hozzá a 

globális szintű légköri változásokhoz. Az egyes csoportok által feldolgozandó tartalmi 

egységek a következők lehetnek: szennyezőanyag-kibocsátás, szennyezőanyag-terjedés, a 

természetes folyamatok időrendjének megváltozása, a természetes folyamatok jellegének 

megváltozása. Ezekhez nem közvetlenül kapják az információkat a tanulók, hanem ki kell 

keresniük. Mindkét esetben a leckében lévő információkat kell használniuk háttértudásuk 

mellett. Kiemelendő jelentőségű információforrás a 10.1., a 10.6. és a 10.12. ábra. A 

csoportok a feldolgozás eredményeként készítsenek gondolatvázlatot (okok, jelenség, 
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következmények)! A feladatok megbeszélésekor a diákok mutassák be a gondolatvázlatokat, 

és magyarázzák az összefüggéseket! Minden csoportnak szigorúan 5 perc áll rendelkezésére. 

Az óra végi összefoglalásnak most még az átlagosnál is nagyobb szerepe van. Segítségül 

szolgálhat a 13. ábra, amelyen térben is elhelyezzük a légköri eredetű globális problémákat. 

A globális éghajlatváltozás témáját élményszerűen áttekinthetik a tanulók az Özönvíz előtt 

című dokumentumfilm (magyarul https://www.youtube.com/watch?v=B4X8P_x2AbQ 

1:36:01) megtekintését követő beszélgetéssel, vitával is. 

 

 

13. ábra. Légköri eredetű problémák a Földön 
(forrás: 9. osztályos kísérleti földrajztankönyv 146. oldal) 

A fejezet feldolgozásához szükséges eszközök 

Nyomtatott taneszközök: 

 9. osztályos földrajztankönyv; 

 középiskolai földrajzi atlasz; 

 9. osztályos földrajzmunkafüzet; 

 9. osztályos ellenőrző feladatlapok. 

Egyéb eszközök: 

 üvegkád, piros és kék ételfesték, üveglap, Erlenmeyer-lombik, vasháromláb, 

Bunsen-égő, kémcsőfogó, labda. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=B4X8P_x2AbQ
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Digitális eszközök: 

 számítógép/laptop/tablet internet-hozzáféréssel; 

 projektor, laptop/PC; 

 videokamera (vagy más filmfelvevő eszköz); 

 animációk és szimulációk. 

Javaslatok a tantárgyi koncentrációra  

- Belső koncentráció:  

 a levegő veszélyeztetettsége, összetételének változása és a globális környezeti 

problémák kapcsolata; 

 a helyi, a regionális és a globális légköri jelenségek kapcsolata, a légköri jelenségek 

kapcsolata a többi szférával; 

 az éghajlati övezetesség mint a földrajzi övezetesség alapja; 

 az éghajlat társadalmi tevékenységeket, életmódot, az élelemtermelést, a népesség 

megtelepedését és téri átrendeződését befolyásoló hatása. 

- Természetismeret: halmazállapot-változások, fagyás, olvadás, lecsapódás, folyadék, 

vízgőz, gáz, víz körforgása. 

- Kémia: gázok jellemzői, gáztörvények, a levegő tulajdonságai, kémhatás, kémiai 

egyenletek, légnyomás, hőmérséklet, áramlás, savas eső, kicsapódás. 

- Fizika: gáztörvények, légnyomás, hőmérséklet, sűrűség, áramlás, sebesség, 

üvegházhatás, fajlagos hőkapacitás. 

- Biológia-egészségtan: fotoszintézis, légzés, keringés, légúti betegségek, allergia. 

- Matematika: százalékszámítás, matematikai eszköztudás alkalmazása. 

- Informatika: digitális információforrások és informatikai eszközök használata.  

- Etika: az egyéni felelősség felismerése, felelős viselkedés. 

A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

A fejezet feldolgozása során az értékelés kiemelten – a módszertani célkitűzéshez igazodva – 

a tanulási készségek fejlődésére, azon belül is a tankönyvből való tanulásra vonatkozzon! 

Kapjanak megerősítést a tanulók az elemzési algoritmusok helyes alkalmazásában (pl. ábra- 

és adatsorelemzés)! Korrigálja a tanár a tankönyvi szöveg használatával kapcsolatos helytelen 

eljárásokat (pl. folyamatos mondatok aláhúzása vagy kijegyzetelése)! A fejezet 

tudáselemeinek elsajátítása osztályszinten és egyénenként is jól mérhető az ellenőrző 

feladatlapok segítségével. A feladatlap megoldásához az összefoglaló óra után egy tanóra 

szükséges. 
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IV. fejezet. A vízburok földrajza 

A fejezet céljai 

A fejezet fő célja 

Az oksági gondolkodás fejlődése a vízburok természetes mozgásfolyamatainak, dinamikus 

rendszerének, a növekvő termelés és fogyasztás által bekövetkezett változások emberiség 

sorsát is befolyásoló hatásainak felismerésével.  

A fejezet további céljai: 

 a világtenger és szárazföld, a felszíni és felszín alatti víztípusok tulajdonságainak, 

mozgásainak összehasonlítása, összefüggéseik értelmezése; 

 a víz és a jég felszínformáló hatásának értelmezése; 

 a vízburokban lezajló folyamatok társadalmi-gazdasági következményeinek 

felismerése; 

 a személyes felelősség és cselekvés szükségességének, lehetőségeinek felismerése, 

a felelős környezeti magatartás iránti igény kialakulása;  

 a környezeti szemlélet fejlődése a lokális károsító folyamatok kölcsönhatások révén 

megvalósuló globális veszélyforrásokká válásának, valamint az egészséges ivóvíz 

biztosításának egyre nagyobb nehézségei miatt észszerű, takarékos vízfelhasználás 

belátásával; 

 a vízburok folyamatai által okozott veszélyhelyzetek felismerése és a helyes, mások 

iránt is felelős cselekvés képességének kialakulása. 

A tartalmi elrendezés szempontjai, az új fogalmak rendszere 

A fejezet az alábbi leckéket tartalmazza: 

1. Uralkodó és bujkáló vizek – A vízburok tagolása 

2. A nyughatatlan világtenger – A tengervíz mozgásai  

3. Küzdelem a tengerpartokon – A tengerpart formálása 

4. A víz mint gazdasági erőforrás – A tengerek jelentősége  

5. Vízszállítórendszerek a földkéregben – A felszín alatti vizek 

6. A folyóvíz és segédei – A folyóvizek 

7. Megáll a víz! – A tavak 

8. Vízszobrászat a mészkővidéken – A karsztjelenségek 

9. Ahol a jég az úr – A jég munkája 

10. Gazdálkodás az édesvízkészletekkel – Az édesvizek jelentősége és problémái 

11. Összefoglalás – Feladatok  

A vízburok földrajzával foglalkozó fejezet tartalma alig különbözik a korábbi 

tankönyvekben leírtaktól (a felszín alatti vizek kivételével). Ki kell emelnünk, hogy az előzetes 
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tanulói tudás erősen eltérő lehet, mert az általános iskolai földrajz tananyagban a diákok csak 

a regionális földrajzi témákba épülve szereztek róla ismereteket, illetve azok előzményeként 

a természetismeret-órákon (részletesen lásd az előzetes tudás leírásánál). Ezért a fejezet 

feldolgozásának tartalmi szempontból az az elsődleges célja, hogy a vízburkot mint dinamikus 

rendszert értelmezzék a tanulók, lássák az egyes víztípusok mozgásfolyamatait, egymással 

való kapcsolatát és a mozgások következményeit a vízburkon kívül a légkörben és a 

kőzetburokban is. A hagyományosan tanított mozgásfolyamatok (vízrészecske mozgása a 

hullámban, hullámok torzulása a fenéksúrlódás következtében stb.) részletes bemutatása 

alárendelt, mert földrajzi szempontból nem a fizikai folyamatok, hanem a mozgásjelenségek 

és a hatásaik lényegesek. 

Az 1. lecke Uralkodó és bujkáló vizek címmel a vízburok tagolódásával ismerteti meg 

a tanulókat. A víz körforgásával alsó tagozat óta többször foglalkoztak (környezetismeret, 

természetismeret, fizika- és kémiaórákon). Ezúttal a körfolyamat és részfolyamatainak 

(csapadékhullás, párolgás és párologtatás, lefolyás, hozzáfolyás) kapcsolata a megközelítés 

módja, amely folyamatok meghatározzák a vízháztartási egyensúlyt az óceánokon és a 

kontinenseken. A tanulóknak azt is tudniuk kell, hogy hogyan kapcsolódik össze a felszíni és a 

felszín alatti vízmozgás. A vízburok felosztása (világtenger és szárazföldi vizek, öt óceán és 

tengerek) és azok fogalmai már ismertek. A tengervíz és a szárazföldek vizeinek kémiai 

összetételbeli különbségéről (1.6. ábra) is volt már szó 7. osztályban. Most inkább az fontos, 

hogy mitől (csapadék, hozzáfolyás, párolgás) és hogyan függ a sótartalom, és hogyan 

határozza meg a sótartalom a víz fagyását (1.7. ábra). A vízhőmérsékletet a besugárzási 

különbségekkel, a földrajzi övezetességgel hozzuk kapcsolatba. Azonban éppen az lesz 

lényeges, hogy hol és miért tér el ettől az alapesettől egy-egy tenger hőmérséklete. A földi 

léptékű felmelegedés egyik „leglátványosabb” következménye a jégtömegek olvadása. Ezt a 

társadalom úgy egyszerűsíti, hogy az átlaghőmérséklet emelkedése miatt elolvadnak a 

jégtömegek, aminek következében emelkedik az átlagos tengerszint. A lecke legfőbb eleme e 

leegyszerűsítés hibájának felülírása. Különbséget kell tenni a belföldi jégtakarók és a 

gleccserek olvadása, illetve a tengeri jég olvadásának hatása között! A tengeri jég a tenger 

vizéből fagyott ki, így olvadása után oda is kerül vissza, vagyis nem emeli a világtenger szintjét. 

A szárazföld jég viszont hócsapadékból keletkezett, ami olvadása után a tengerbe folyik, 

jelentős mértékben táplálva annak vizét, azaz vízszintemelkedést okozva, amihez még a víz 

emelkedés miatti hőtágulása is hozzájárul. Kevés szó esik a leckében a jéghegyekről, pedig 

azokkal kapcsolatban sem kevesebb a tévismeret. A hajózásra veszélyes jéghegyek nem a 

tengeren képződnek, hanem a belföldi jégtakarók pereméről szakadnak a tengerbe.  

A nyughatatlan világtenger című 2. lecke a tengervíz mozgásaival foglalkozik, 

bemutatja a mozgások három dimenzióját: helyi – hullámzás, földi áramlási rendszer – 

tengeráramlás, kozmikus rendszer – tengerjárás. A tengervíz mozgásjelenségei közötti 

kapcsolatot jól összefoglalja a 2.12. ábra ismerettérképe. A lecke feldolgozása rádöbbentheti 

a tanulókat arra, hogy milyen abszurd az állóvizek közé sorolni a tengereket. A tengervíz 
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hullámzása a tanulók által is megtapasztalható helyi dimenzió. Ám a tapasztalás ebben az 

esetben kicsit becsapós, mert úgy látjuk, mintha haladnának a hullámok, pedig csak 

helyzetváltoztatás történik: a hullámhegy és a hullámvölgy ritmikusan váltakozik (behuppan 

és kiemelkedik) a vízrészecskék körpályán való mozgása miatt. Meggyőződhetnek róla a 

tanulók a bedugott nyílású vizespalack ringatózásával. (A körpályás mozgás ábrázolása a 162. 

oldali 3.2. ábrán stilizáltan látható a tankönyvben.) A körpályán előre forduló vízrészecske 

meglöki a szomszédosat, így az is elkezdi körpályán való mozgását, és így megy ez tovább. De 

ha erős a szél, akkor előrelöki a hullámhegy gerincét (14. ábra). A hullámmorajlást (sekély vizű 

parton) és a hullámtörést (mély vizű parton) mint ellentétpárokat érdemes bemutatni.  

 

14. ábra. A tengervíz átlagos hullámzása és a hullám tarajzása  
(forrás: 9. osztályos kísérleti tankönyv 158. oldal) 

A földi áramlási rendszerről, a tengeri vízkörzésről már nincsenek tapasztalataik a 

tanulóknak. A vízkörzés meghatározó összetevője a tengeráramlás. Megértéséhez a légköri 

folyamatok ismerete adja az analógiát: a víz felszínközeli mozgása a tengeráramlás, mint a 

levegőé a szél. A tengeráramlásban is örvénylik a víz, miközben előrehalad. Továbbá mint 

ahogyan a frontokban sem feltétlenül ténylegesen hideg és meleg légtömegek mozognak, úgy 

a tengeráramlás vize sem hideg és meleg, hanem a hőmérsékletre utaló kifejezések az 

egymáshoz viszonyított hőmérsékletüket jelölik. Párhuzam továbbá, hogy a szél és a 

tengeráramlás is egyfajta cirkulációs rendszerbe illeszkedik. A légkörben a szelek és a magas 

áramlások között a szélrendszerek le- és felszálló ága teremtenek kapcsolatot, a 

világtengerben pedig a mélytengeri körzés és a tengeráramlás között vízfeltörések. Igaz, ez 

utóbbiról alig esik szó. A mélyáramlási rendszert, illetve annak a felszíni áramlásokkal való 

kapcsolatát mutatja tankönyvi ábra (2.5. ábra), de szöveg nem tartozik hozzá, a tanulóknak 

kell leolvasniuk a működés térbeli lényegét. Az Atlanti-óceán északi medencéjében az észak 

felé áramló felszíni víz (Golf-, illetve Észak-atlanti-áramlás) Izland közelébe érve még 12-13 oC-

os. A kanadai és grönlandi hideg légáramlások hatására azonban 2-3 oC-ra hűl, és az útközben 

elszenvedett párolgás miatt a sótartalma is szokatlanul magas. A lehűlés oly mértékben 

megnöveli e sós felszíni víz sűrűségét, hogy az Atlanti-óceán északi csücskébe érve már 

nehezebb, mint az ottani mély víz, tehát lesüllyed, és a mélyben dél felé kezd áramlani. Az 

áramlás nagyobb része Afrika megkerülésével a Déli-óceán cirkumpoláris áramába 

csatlakozik, majd a Távol-Keleten a felszínre tör. A Csendes-óceán északi medencéjében, a 
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forró övezetben tekervényes úton, Afrikát ismét megkerülve jut vissza az Atlanti-óceán északi 

részébe. A partok előtti hidegvízfeltörésekre való utalás csak sejthető a halpadokkal 

kapcsolatos szövegből. A tengeri vízkörzés a tengervíz állandó cserélődése a világtenger 

felszínén a különböző földrajz helyek között (tengeráramlások), valamint a vízfelszín és a mély 

között (függőleges áramlások). A tengeráramlásokat nem kell ismerni név szerint (fogalmi 

szinten) (legfeljebb az Egyenlítő környéki áramlásrendszert, a Golf-, az Észak-atlanti- és a 

Nyugatiszél-áramlást), de cél, hogy a tanulók tudják azokat értelmezni a térképen, ismerjék 

fel az éghajlat alakításában betöltött szerepüket. Keressenek magyarázatot a 2.2. térképvázlat 

segítségével arra, hogy bár van hasonlóság az északi és a déli félgömb áramlási rendszere 

között, azok miért nem szimmetrikusak. Az északi félgömbön az óramutató járásával 

megegyező, nagy köráramlást látnak, a délin pedig ellentétes irányúakat. Ez is a Coriolis-erő 

következménye, ami az északi félgömbön jobbra, a délin pedig balra téríti el a mozgó 

víztömeget.  

A hullámzást és a tengeráramlást a hőmérsékletkülönbség miatti légnyomáskülönbség 

működteti. A világtenger napi mozgását viszont a Föld–Hold-rendszer tömegvonzása okozza, 

ezért a tengerjárás (árapályjelenség) a tengervíz mozgásának kozmikus dimenziója. A 

jelenséget viszonylag könnyen megértik a tanulók, különösen ha a modellezését is 

tapasztalhatják. A 2.7. ábrán szerepel az alacsony dagály és a magas dagály kifejezés, ami a 

vakár és a szökőár fogalmával azonosítható. Fogalmi szempontból elsősorban egy hibás 

berögződést kell javítani, hogy az apály és a dagály időbeli fogalmak (nem vízszintmagasságot 

jelölnek!). Az apály az az időtartam (és folyamat), ami alatt a tenger szintje a magasvíztől a 

mélyvízig süllyed, a dagály pedig az, ami alatt a tenger szintje a mélyvíztől a magasvízig 

emelkedik a tengerjárás napi menetében. Az apálykori legalacsonyabb vízállás a mélyvíz, a 

dagálykori legmagasabb pedig a magasvíz.  

A tengerparti felszínformálódással a 3. lecke (Küzdelem a tengerpartokon) 

foglalkozik. Rendszere és tartalma megegyezik a már korábban megszokottakkal, de általános 

iskolából tulajdonképpen nincs vagy esetleges az előzménye. A lecke egyik tartalmi vonulata 

a parttípusok bemutatása, a másik pedig a part időbeli változásának felfedeztetése. A 

parttípusokkal kapcsolatban a megközelítés azon alapszik, hogy a sekély és a mély vizű 

partokon különböznek a jelenségek, és ennek megfelelően különböző formák jönnek létre. 

Megjegyezzük azonban, hogy figyelni kell arra, nehogy kialakuljon a tanulókban az a hibás 

képzet, hogy a mély vizű partok mindig magasak, a sekély vizűek pedig laposak, illetve a 

magaspartok csak pusztulnak, a laposak pedig csak épülnek. Viszont látniuk kell a diákoknak 

a partpusztulás és a partépülés többféle okát. Fel kell ismerniük a kétféle folyamat által 

létrejövő formákat (pl. abráziós terasz és fülke, illetve annak a továbbformálódásával létrejött 

alakzatok; turzás). A tankönyvbeli 3.9. ábra bemutat három különböző parttípust: konkordáns 

partot (a hegyvonulat és part párhuzamos), épülő lapos partot és fjordos partot. Ezeket 

fogalmi szinten nem kell ismerni. A társadalom partalakító hatását is fel kell ismerniük képek, 

leírások alapján. Ennek példájaként szerepel a polder (3.7. ábra) (mint a tengertől elrekesztett 
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és művelésbe vont földterület), de a mesterséges szigeteket is említhetjük. A partok időbeli 

változásának folyamatát bemutatja a 3.8. ábra, példaként a rövid időszak alatt is 

tapasztalható változásra. Célszerű ennél nagyobb léptékű változásokra is példákat keresni. 

A tenger mint erőforrás szerepével a 4. leckében (A víz mint gazdasági erőforrás 

címmel) ismerkednek meg a tanulók. A tudásépítésben fontos szerepet tölt be azáltal, hogy 

rendszerbe szedi a már megszerzett ismereteket a világtenger jelentőségét illetően: éghajlat-

szabályozó, víz- és élelemforrás, nyersanyag- és energiaforrás. A tengerből való 

nyersanyagbányászat egyes lehetőségei viszont kevésbé ismertek még a tanulók által: a part 

előtti érctelepek, az óceán mélyéről származó mangángumók és a vízből nyert bróm. 

Keletkezési folyamatukkal nem foglalkozunk. A világtenger szennyezőinek ismerete pedig 

elsősorban a szemléletformálás, a környezettudatosság kialakítása szempontjából fontos.  

A felszín alatti vizekkel kapcsolatos 5. lecke (Vízszállítórendszerek a földkéregben) új 

értelmezést kapott még a kísérleti tankönyvihez képest is. A vízföldtan, azaz a felszín alatt, a 

litoszféra pórusaiban és hasadékaiban tárolt és mozgó víz tudományának új szemléletével 

mutatja be a felszín alatti vízáramlási rendszereket. A korábbi tananyagokkal szemben a 

felszín alatti vizeket mozgó rendszerként értelmezi. A lecke három nagy egységre osztható: 

először megismertet a felszíntől a talajvízszintig húzódó, majd a talajvíztükör alatti zóna 

vízrendszerével, ezt követően a víz áramlási folyamatával, végül a felszín alatti vízzel mint 

erőforrással foglalkozik. A felszín alatti víz elhelyezkedésével és típusaival kapcsolatban új 

fogalmi rendszer került bevezetésre. A korábban használt talajvíz és rétegvíz fogalmak már 

elavultak, mert felismerték, hogy a víz a „vízzáró” kőzeteken is átjut, csak jóval lassabban. 

Ezért helyettük egységesen felszín alatti vízről beszélünk. Ennek folytán a korábbi „vízzáró” 

réteg/kőzet elnevezések sem értelmezhetők, helyettük a vízvezető (vagy víztartó) (pl. 

mészkő, kavics, homok) és a vízfogó (pl. agyag, márga) réteg/kőzet fogalmakat használjuk. A 

felszín alatti víz tulajdonképpen csak a talajvízszint alatt értelmezhető. Felette a víz 

talajnedvességként van jelen (akkor is így nevezzük, ha nem a talajban, hanem a kőzetekben 

mozog), hártyaszerűen bevonja a szemcsék felszínét. Ebben a rétegben a felszínre került 

csapadékvíz a mélység felé szivárog, ezért beszivárgási zóna a neve. Másként megközelítve, 

ebben a rétegben a talaj- és/vagy kőzetszemcsék közötti teret a talajlevegő tölti ki (nem a víz), 

ezért ez a talaj telítetlen zónája. Itt a pórusokat kitöltő víz nyomása és a levegő nyomása 

megegyezik. A talajvízszint alatt viszont, a telítettségi zónában a talajszemcsék között már 

csak víz van (kiszorult a levegő). 

A felszín alatti víz folyamatos mozgásban van, a magasabban fekvő utánpótlódási 

területről az alacsonyabban lévő megcsapolódási terület felé áramlik. Az utánpótlódási 

területen a víz lefelé mozog, a felszín alá jut, és többé-kevésbé folytonosan pótolja a felszín 

alatti vizet. A megcsapolódási területen a víz felfelé mozog, visszajut a litoszférából a 

vízkörforgalom felszíni rendszereibe (az atmoszférába és a hidroszférába). Tehát a felszín 

alatti vizek is körforgásban vannak, a felszín alatt hosszabb-rövidebb utat járnak be (tankönyvi 

174. oldal 5.1. ábra). Az egymással szomszédos magas és alacsony talajvízszintű területek 
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között lokális áramlási rendszerek alakulnak ki, amelyekben a vízrészecskék csak rövid időt 

töltenek a felszín alatt. Mivel beáramlási és kiáramlási területeik egymás mellett találhatók a 

felszínen, érzékenyek a csapadékmennyiség változására. A regionális áramlási rendszerek 

egy-egy medence fő vízválasztója és legmélyebb pontja között alakulnak ki, bennük a 

vízrészecskék hosszú időt (akár ezer vagy millió éveket) töltenek a felszín alatt. Beáramlási és 

kiáramlási területeik több tíz-száz kilométer távolságban is lehetnek egymástól. Mivel hosszú 

ideig tartózkodnak a felszín alatt, kevéssé érzékenyek a csapadék mennyiségére, minőségére, 

intenzitására. Időben is értelmezni szükséges ezt az áramlási folyamatot (175. oldal 5.5. ábra). 

Egyrészt azt, hogy a felszíntől való mélységgel növekszik a felszín alatti víz megjelenésének 

időléptéke (évek –› évszázadok –› évezredek), másrészt azt, hogy a legfelső vízfogó réteg 

felett mozgó víz napok alatt eljuthat a megcsapolódási területen lévő kitermelő kútba. A 

következő vízfogó réteg feletti vízvezető rétegben már évek, azután még nagyobb 

időnagyságrendek szükségesek a kútban való felbukkanásához. A mély talajvízszintű 

megcsapolódási területeken lévő artézi kutakban a víz a saját hidrosztatikai nyomása 

következtében a felszínre szökik.  

A felszín alatti vizek több szempont szerint rendszerezhetők. Eddig csak a térbeli 

elhelyezkedésüket, térfoglalásukat vettük figyelembe. A kőzetek repedéseiben résvizek 

mozognak, ha a kőzet karbonátos összetételű, akkor karsztvíz a résvíz neve. Kémiai 

összetételük figyelembevételével elkülöníthetők az ásványvizek, amelyek literenként 1 

grammnál több ásványi anyagot tartanak oldatban. Ha az ásványvíznek orvosilag 

bizonyítottan gyógyhatása van, akkor gyógyvíz a neve. A hévíz (termálvíz) fogalma pedig a 

hőmérsékletéhez kötött; hazánkban a 30 oC-nál melegebb vizek tekinthetők hévíznek. Ezekkel 

a besorolásokkal azt akarjuk érzékeltetni, hogy különböző szempontok szerint eltérő 

csoportokba tartoznak a vizek, és ezek a szempontok egymással nem feltétlenül kapcsolódnak 

össze (pl. nem minden ásványvíz gyógyvíz, vagy nem minden hévíz ásványvíz). 

A felszín alatti vizekkel kapcsolatos új értelmezésekben jobban elmélyülni kívánó 

kollégáknak ajánljuk a 

https://mindentudas.videotorium.hu/hu/recordings/9117 linkkel elérhető videót és a 

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/Hidrogeologia/book.pdf  

linkkel letölthető hidrogeológia jegyzet vonatkozó részeit. 

A folyóvíz és segédei című 6. lecke már a felszín felé vezet, a folyóvizekkel és felszíni 

hatásaikkal foglalkozik. Alig van benne új ismeret – már természetismeretből és földrajzból is 

megismerték a tanulók a folyóvizek térbeli elhelyezkedését: a vízgyűjtő területet és a 

vízválasztót; értelmezték, hogy mi tartozik a felszínen egy folyó vízrendszeréhez, és 

összekapcsolták a folyóvizeket a víz körforgásával. Láttak példákat arra, hogy a különböző 

térszíneken hogyan dolgoznak a folyóvizek (pusztítanak és építenek), azonban a 

szakaszjellegek fogalma, feltétele és következménye új tudáselem. Felhívjuk a figyelmet, 

hogy nem a korábban elterjedt felső-, közép- és alsószakasz fogalmakat használjuk (mert azok 

nem felétlenül magasság szerint rendeződnek), hanem a felszínformáló jelleg szerint 

https://mindentudas.videotorium.hu/hu/recordings/9117
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/Hidrogeologia/book.pdf
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kialakított bevágódó, oldalazó és feltöltő szakaszjelleget. A korábbiakban a földrajzi 

övezetesség kapcsán a tanulók összefüggést kerestek az év különböző időszakaiban a 

folyókban szállított vízmennyiség és az éghajlat között. A vízhozam fogalmát (a vízfolyás 

vizsgált keresztmetszetén 1 másodperc alatt átfolyó víz mennyiségét) azonban nem 

használták, legfeljebb közvetetten. Kiszámításának elve (a sebesség és a keresztmetszet 

szorzata) a földrajztanításban csak elméletileg érdekes. A felszínformálással kapcsolatban 

most arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy mely tényezőktől függ a folyóvíz munkavégző 

képessége, és ezek hogyan változnak a térben. A sodorvonal felszíni és mélységbeli 

elhelyezkedésének felismerése éppúgy fontos, mint a következtében kialakuló 

kanyarulatfejlődési folyamat. (Az általános iskolai tananyag a meanderezést hagyományosan 

a Tisza példáján mutatja be, de akkor nincsenek hozzákapcsolva a fizikai feltételei, csak 

képregényszerűen figyelhetők meg a fejlődés főbb szakaszai.) A folyamatot az alámosás 

(partpusztítás) és a hordaléklerakás (partépítés) egységében kell értelmezni. A hordalék 

szállításának típusai (lásd 6.4. ábra) csak annyiban érdekesek, hogy hogyan függhetnek össze 

a hordalék szemcseméretével, alakjával és a folyás fizikai jellemzőivel.  

A szárazföldek állóvizeivel a 7. lecke (Megáll a víz!) foglalkozik. Lényegében három 

tartalmilag elkülönülő része van: a tómedencék kialakulása, a tavak vizének származása és a 

tavak pusztulása. A tavak az állóvizek csoportjába tartoznak, amely fogalomnak csak a folyóvíz 

intenzívebb mozgásával összevetve van értelme. A tó fogalmában benne foglaltatik, hogy nyílt 

vízfelülete van. Ebből következik, hogy pusztulásának állapotai (már a fertőtől kezdve) nem 

tavak. Vagyis a definíciók szerint állóvizek a tavak, a fertők, a lápok, a mocsarak és a tengerek. 

Okoz ez némi konfliktust a képzetek és a tudományos definíciók között, hiszen a mindennapi 

életben a fertőt, a mocsarat és a lápot tóként kezeljük, a tengereket pedig nem állóvízként 

(nem is áll a vizük!). A tavak pusztulásáról beszélünk, pedig abban a pillanatban, amikor a 

tónak már nincs nyílt víztükre, nem is tó. A pusztulás szó sem igazán helyes, hiszen a 

tómedence megmarad, csak a víz mennyisége változik azáltal, hogy egyre nagyobb arányban 

foglalja el a növényzet és az üledék. Inkább a tavak átalakulásáról beszélhetünk. A 

tómedencék kialakulása is tartalmaz némi logikai problémát. Tulajdonképpen a medence 

kialakulását el kellene választani a víztömeg összegyűlésének folyamatától. A medence 

kialakulása felszínformálódási folyamat eredménye, a vízfelhalmozódás viszont összetettebb: 

az éghajlat (a vízháztartási egyenleg) és a felszíni lefolyási tényezők együttese alapján alakul. 

A tómedencék kialakulása alapvetően kétféle: a felszín valamilyen módon történő 

mélyülésének (pl. bezökkenés, jég kivájása, bányagödör mélyítése) vagy a lefolyó víz útját álló 

felhalmozódásnak (pl. moréna elgátolása, kőomlás, tengerrész elrekesztődése) köszönhető. 

A maradványtavak esetében nem a medence kialakulásáról beszélünk, hanem arról, hogy 

honnan van a víztömege. A leckének lényeges része azoknak a folyamatoknak a végigkísérése, 

amelyek következtében tapasztalhatóan zsugorodnak vagy szűnnek meg szárazföldi állóvizek. 

Ehhez segítséget ad a tankönyvi 7.10. ábra folyamatvázlata és az Aral-tó történetét felvázoló 

szemelvény.  
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A 8. lecke (Vízszobrászat a mészkővidéken) a víz felszínformáló munkájának speciális 

esetét, a karsztosodást mutatja be. A téma megközelítésmódja a hagyományokhoz 

illeszkedik: bemutatja a karsztosodás folyamatát és az eredményeként létrejövő felszíni és 

felszín alatti karsztformákat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a folyamatot és a formakincset 

el kell választani egymástól. A karsztjelenségek a mészkő (a karbonátkőzetek) oldódásával 

kapcsolatosak, vagyis folyamatok. A folyamatok által létrehozott formákat nevezzük 

karsztformáknak (pl. karr, víznyelő, dolina). A szűkebb értelmezés szerint a cseppkő nem 

nevezhető karsztformának, hiszen az egy képződmény. A cseppkőbarlang sem karsztforma, 

hiszen a barlangi üreg vagy karsztosodás során oldással, a barlangi patak eróziójával vagy 

tektonikai mozgások során (beszakadással, vetődéssel) jött létre, aminek a falán 

cseppkőképződmények váltak ki. Feltétlenül térbeliségében is át kell tekinteni a karsztos 

formakincset: mi van a felszínen, az egyes formák milyen mélységben helyezkednek el, mely 

méretnagyságrendbe tartoznak. A lecke feldolgozása során a mészkő oldódásával részletesen 

kell foglalkozni annak érdekében, hogy a tanulók megértsék a karsztosodás folyamatát és 

annak feltételeit. A karsztok sérülékenysége szemléletformáló kérdés. Nemcsak azt kell 

összegyűjteni, hogy mitől sérülhet, hanem azt is, hogy ez milyen következményekkel jár, 

milyen problémákat okoz a karsztvízbázis sérülése. Ezt mindenképpen időbeliségében is 

érdemes végiggondoltatni a tanulókkal (pl. mennyi idő alakulnak ki a formák?, mennyi idő 

alatt pótlódhat a karsztvíz a bányászat következtében elapadt forrásban?).  

A 9. lecke (Ahol a jég az úr) a jég felszíni munkáját mutatja be. Három tartalmi 

egységre tagolódik: a hóhatár feletti terület bemutatása, a jég munkája a hegységben és a 

belföldi jégtakaró jegének munkája. A lecke a hóhatárt és a fölötte lévő „örök hó” területet a 

tengerszint feletti magassággal hozza kapcsolatba. Megjegyezzük, hogy hóhatár a vízszintes 

földrajzi övezetességi rendszerben is „meghúzható” a sarkköri és a sarkvidéki öv határán (lásd 

az V., övezetességgel foglalkozó fejezetet). A tartós hóhatár a tartósan megmaradó hó 

határvonala, emiatt nem helyes az „örök hó” (nem örökké, csak nagyon sokáig marad meg) 

történetileg kialakult fogalom, szerencsésebb azt a tartós hó területének nevezni. Az 

értelmezés helyességét ellenőrzi a tankönyv 186. oldali 4. feladata, ami a tartós 

hófelhalmozódás okait keresteti a tanulókkal (hűvös nyár, elsősorban nem hideg, hanem 

csapadékos tél). Érdekes – bár nem is földrajzi – probléma, hogyan lesz a hóból jég. A 9.4. ábra 

alapján végigvezethető a folyamat, azaz hogy az egyre vastagodó hótömegből egyre több 

levegő szorul ki (egyre tömörebb lesz), és az egyre kisebbé váló hókristályokból egyre több 

jégszemcse alakul ki. A jég hegységi felszínformálása jól értelmezhető a tankönyvi szöveg, a 

9.5. ábra és a 9. feladat alapján. A felszínformálódás szempontjából az a fontos, hogy a 

moréna hol és miként pusztítja az alatta lévő kőzetfelszínt, hogyan hozza létre a jellegzetes U 

keresztmetszetű völgyet. A 9.8. ábra azt vezeti le, hogy hogyan lesz az egykori V 

keresztmetszetű folyóvölgyből U keresztmetszetű gleccservölgy (a gleccser elolvadása után), 

amit azután általában ismét elfoglalnak a folyók.  
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A belföldi jégtakarók felszínalakító munkáját érdemes összehasonlítani a hegyvidéki 

gleccserekével. Azt kell hangsúlyozni, hogy mindkettő esetben alapvetően nem a jég, hanem 

a magával hurcolt hordalék (moréna) dolgozza meg a felszínt. Vessük össze, hogy mi történik 

a pusztítási és a felhalmozási területeiken! A jégtakaró visszahúzódása után visszamaradt 

felszínformák és azok fejlődése a 9.12. ábra alapján könnyen bemutatható. A jégtakaró előtti 

terület az olvadékvizek gyűjtőterülete. Az ősfolyamvölgy széles völgy, amely a jégkorszakban 

a jégtakaró peremterületein keletkezett vizeknek a jégtakaró előterében való egyesülésük 

után, az általános felszíni lejtésiránynak megfelelően alakult ki. A végmorénavonulat a 

belföldi jégtakaró vagy a magashegységi gleccser mindenkori elvégződésénél az eljegesedés 

után, a jég visszahúzódásakor helyben maradt sánc vagy gát alakú morénahalom. A 

fenékmorénasíkság az egykori belföldi jégtakaróval borított, közel sík terület, amelyen a 

jégtakaró visszahúzódása során morénasorozatok halmozódtak fel. Az általános iskolai 

regionális földrajzi tanulmányok során a tanulók jég által kialakított tóvidékekről is tanultak. 

Kialakulásuk azonban nem azonos folyamat eredménye. Egyik csoportjuk a jég szelektív 

pusztító munkájának emléke (pl. a Finn- és a kanadai tóvidék), a másik viszont éppen a 

hordalékfelhalmozódás, elgátolás következménye (pl. a német és a lengyel tóvidék) (a 9.12. 

ábrán lévő tavak ez utóbbiak közé tartoznak). 

A jég után visszatérünk az édesvizekhez, azok jelentőségével és problémáival a 10. 

lecke (Gazdálkodás az édesvízkészletekkel) foglalkozik. A földi édesvízkészlet jelentőségéről 

már esett szó epizodikusan a földrajztanulás során. Ezért a lecke feleleveníteni kívánja a 

korábbi tartalmakat ábrákhoz és feladatokhoz kapcsolva. A tankönyvi 10.1. ábra az édesvizek 

jelentőségét onnan közelíti meg, hogy miként hasznosítja azokat a társadalom. Fontos 

tisztázni, hogy az egyes hasznosítási módok esetében miért, mire szükséges a víz (pl. 

víztárolás, energiatermelés, hűtővíz, segédanyag). Célszerű a lakossági ivóvízbiztosítás 

folyamatát és az ellátáshoz szükséges létesítményeket, berendezéseket összegyűjtetni a 

tanulókkal (pl. a 10.2. és a 10.3. ábra segítségével). A létesítmények ismerete szintén csak 

akkor hasznos, ha a diákok tudják az elvüket és a funkciójukat is. Ilyen például a csápos kút, a 

felszínközeli víz felszínre jutását biztosító berendezés, a folyóparton telepített függőleges 

akna, aminek oldalfalából vízszintes irányban csövek (csápok) nyúlnak ki a vízvezető rétegbe, 

a csápok likacsain beszivárog a víz, és összegyűlik az aknában. A víztorony a vízellátást 

biztosító nagy víztartály, amit olyan magasan helyeznek el, hogy a víz hidrosztatikai nyomása 

elegendő legyen a vezetékrendszerben való mozgására. 

A társadalom tevékenysége következményeként létrejövő vízproblémák 

rendszerezhetők úgy, hogy mely tevékenység okozza (a tankönyv ezt teszi), de aszerint is, 

hogy milyen hatásuk van, milyen mértékű vagy időléptékű változásokat okoznak. A 

vízgazdálkodás feladatainak áttekintése új elem a tanulók számára. A vízvédelem 

sokrétűségének bemutatásán (10.1. táblázat) túl az árvizekkel szembeni küzdelem feltárása a 

lényeg. Itt több olyan fogalom és tevékenység kerül szóba, amiről napjainkban hazánkban is 

gyakran hallani: árapasztás, vízvisszatartás, mobilgát. Fogalmilag is el kell különíteni az árteret 
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a hullámtértől (a köznyelvben keverednek). Az ártér az a terület, amit a folyó árvize az 

árvízvédelmi gátak nélkül elöntene; másként az árvízvédelmi töltéseken belül fekvő terület a 

vízfolyás két partján, amelyet áradások idején időszakosan elönthet a víz. A hullámtér viszont 

az ártér része, méghozzá a meder széle és a töltés közötti terület. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 12 óra 

A fejezet feldolgozásához szükséges előzetes tanulói tudás  

Az általános iskolai földrajzi tanulmányok alapján az alábbi előzetes tudásra 

támaszkodhatunk: 

 az öt óceán és a jelentősebb tengerek elhelyezkedésének ismerete; 

 példák megnevezése a folyók felszínformáló munkájára; 

 a vízjárás és szélsőségeinek értelmezése; 

 a tavak jellemzőinek ismerete példákban; 

 hazánk legnagyobb folyóinak és tavainak, az egyes kontinensek legjelentősebb 

folyóinak, tavainak megnevezése, felismerése, megmutatása térképen; 

 a talajvíz és a hévíz fogalmának ismerete, példák megnevezése hazai 

előfordulásukra; 

 a savak kőzetekre gyakorolt hatásának, a mészkő oldódásának ismerete; 

 a vízszennyezés okainak és fő következményeinek felismerése példákban. 

Az évfolyam előző témaköreinek feldolgozása nyomán az alábbi tudásra építhetünk: 

 a víz körforgásának és a légkör vízháztartási egyensúlyának ismerete; 

 az oldódás és a mállás helyes értelmezése. 

Ajánlott feldolgozási mód és alternatívái 

A vízburokkal foglalkozó fejezet feldolgozása váltakozva igényli a frontálisan szervezett, tanári 

magyarázatra épülő munkaformát és a tanulói tevékenységeket egyéni és csoportos 

formában. A módszerek megválasztásának döntő indítéka, hogy mennyire tiszta és milyen 

mély előismerettel, illetve milyen szemlélettel rendelkeznek a tanulók. Bármilyen 

munkaformában is dolgoznak, a korábbi tudásra, a meglévő elemeire kell építeni a 

folyamatot. A fejezet lényege, hogy a tanulók átlássák az alapfolyamatokat és azok 

rendszerét, a vízburokban mint állandóan változó, mozgó egységben gondolkozzanak. 

Az 1. lecke (A vízburok tagolása) elsősorban a már meglévő tudást eleveníti fel, 

rendszerezi a vízburokról való ismereteket és a hozzá kapcsolódó műveleteket (pl. diagram 

és tematikus térképi információ leolvasása). A víz körforgásának értelmezését ezúttal a 

vízháztartási egyensúly felől célszerű megközelíteni. Gondolják végig a tanulók az 1.2. ábra és 

a felette lévő egyenletek alapján, hogy milyen következményei lennének, ha jelentősen 

megváltozna valamelyik folyamatösszetevő (csapadékhullás, párolgás, lefolyás) a 

szárazföldeken vagy a világtengeren! Vesse fel a tanár és vitassák meg a tanulók a problémát: 

elfogyhat-e a Föld vízkészlete! Gyűjtsenek a válaszhoz érveket és ellenérveket, és ütköztessék 
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azokat! A tenger és az óceán fogalmát szükséges megerősíteni azáltal, hogy a tanulók 

megfigyelik az óceánok lemeztektonikai határvonalát és medencéjük domborzatát, illetve 

áramlási rendszerüket, például az atlasz térképein és valamely animációban. Ajánljuk a 

http://indavideo.hu/video/Elkepeszto_videon_a_tengeri_aramlatok animációt azért, mert 

áramlási rendszerének látványa meggyőzhet a Déli-óceán különállóságáról. A tengervíz 

sótartalmával kapcsolatos tudás megszerzése „rábízható” a tankönyvi feladatok irányítására 

(9–11. feladat), egyéni munkában feldolgozható. Javasolt hozzákapcsolni a munkafüzet 

tengervízkészítési feladatát (67/4. feladat). A tengervíz fagyása és a vízhőmérséklet változása 

inkább tanári magyarázatot igényel, amibe szükséges beleépíteni a sarkvidéki jégtakarók 

kiterjedésének változását ábrázoló összetett diagram (1.9. ábra) közös elemzését. A tanulók 

nézzenek meg olyan videókat, amelyek felgyorsítva mutatják a jégolvadás mértékét (pl. 

http://www.origo.hu/kornyezet/20150126-arktisz-jeges-tenger-jeg-nezze-meg-hogyan-

tunik-el-a-sarkvidek.html)! Szükséges kitérni a médiahírekre is, azok tartalmi elemzésére 

éppúgy, mint a médianyelv értelmezésére (hogyan, milyen megoldásokkal kívánnak hatni az 

emberekre?). 

A 2. leckében (A tengervíz mozgásai) sok fontos és új tartalom van, ezért a feldolgozás 

módja erősen függ a tanulók aktuális tudásszintjétől, érdeklődésétől, ezek 

figyelembevételével szükséges súlyozni a tartalmakat. A víz mozgásának különböző típusait 

feltétlenül össze kell hasonlítani, hiszen azok eltérő léptékű folyamatokhoz, jelenségekhez 

kapcsolódnak. A hullámzás természetének megértéséhez szükséges a modellezés. 

Nagyméretű, vízzel telt üvegkádba tett üres, bedugaszolt palack mozgása megfigyelhető, ha 

a kádban mesterségesen hullámot keltünk (pl. hajszárítóval keltett levegőáramlással). 

Emellett a hullámmorajlás és a hullámtörés elképzeléséhez mozgóképes szemléltetésre is 

szükség lehet. A legjobb, ha egy-egy tanuló nyaralási videójának részletét használjuk ehhez. A 

tengeráramlások természetét előző órán részben már megismerték a diákok, most azért kell 

visszatérni hozzá, hogy a hőmérséklettel is kapcsolatba hozzák. Feltétlenül kerüljön sor a 

tanórán a tengeráramlások és a középhőmérséklet területi különbségeinek 

összehasonlítására, például az atlasz 50. oldali évi középhőmérsékletet ábrázoló térképének 

elemzésével (a tengeráramlások és a hőmérsékleti adatok egyaránt ábrázolva vannak rajta)! 

A tengerfelszíni és a mélybeli áramlási rendszer (termohalin cirkuláció, „nagy óceáni 

szállítószalag”) összevetéséhez segítségül kell hívni a 2.5. ábrát és valamely videóanimációt is. 

Például a https://svs.gsfc.nasa.gov/3658 animációban nemcsak a hőmérséklet és a 

sótartalom területi változásának következményei értelmezhetők, hanem az óceánok 

domborzatának hatása is megállapítható. Az árapályjelenség feldolgozása megoldható a 

tankönyv 160. oldalának tartalma alapján, de utána feltétlenül át kell beszélni azt animáció 

vagy szimuláció segítségével, hogy a folyamat és a jelenségek is helyesen rögzüljenek. Javasolt 

szimuláció: 

http://www.planet-schule.de/warum/gezeiten/themenseiten/t2/s1.html,  

http://indavideo.hu/video/Elkepeszto_videon_a_tengeri_aramlatok
http://www.origo.hu/kornyezet/20150126-arktisz-jeges-tenger-jeg-nezze-meg-hogyan-tunik-el-a-sarkvidek.html
http://www.origo.hu/kornyezet/20150126-arktisz-jeges-tenger-jeg-nezze-meg-hogyan-tunik-el-a-sarkvidek.html
https://svs.gsfc.nasa.gov/3658
http://www.planet-schule.de/warum/gezeiten/themenseiten/t2/s1.html
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amiben a csillagászati helyzet és a tapasztalható vízállás együtt látható, és a méretek, illetve 

a vízmagasságok tetszőlegesen állíthatók. Színes kikötőidő-térkép található a munkafüzetben 

(70/5. c. feladat). A delta- és a tölcsértorkolat modelljét – megerősítő jelleggel – elkészíthetik 

a diákok gyurmából vagy sókerámiából. Most az a lényeg, hogy a formabeli különbségeken túl 

kössék azok kialakulását a tengerjárás mértékéhez (kisöpri a hordalékot vagy felhalmozza). Az 

óra tartalmának összefoglalására javasoljuk a 2.12. ábra ismerettérképének használatát.  

A 3. leckét (A tengerpart formálása) – mivel ismeretanyagának jelentős része már 

ismert, és nincsenek benne bonyolult összefüggések – javasolt differenciált 

csoportmunkában feldolgozni. Praktikusan három eltérő tartalmú csoportban dolgozzanak a 

diákok: a partpusztulással, a partépüléssel és a partok változásával foglalkozzanak! (Az utóbbi 

nehezebb feladat, mint a többi, mert ahhoz kevesebb közvetlen információ található a 

tankönyvben.) A tanulócsoportok először állítsanak össze logikai láncokat az adott 

folyamattal kapcsolatban! A cél az, hogy minél hosszabb és több lánc szülessen, így 

versenyezhetnek is. A láncokat készíthetik a táblán, de feltehetik valamely online faliújságra 

(pl. lino) is. A következőkben képeket kell gyűjteniük állításaik igazolására, amiket Google 

Drive-on elhelyezett mappákba tesznek. Itt az a cél, hogy minél többféle partformálódási 

típust mutassanak be, és a képek segítségével érzékeltessék a partalakítás feltételeit. A 

csoportbeszámolók során bemutatják és értelmezik a logikai láncokat, illetve tárlatvezetést 

tartanak a mappába gyűjtött képek alapján. Összegzésképpen felelevenítik a tagolt és a 

tagolatlan part fogalmát, amelyekre példákat keresnek az atlasz térképein.  

A 4. lecke (A tengerek jelentősége) sem tartalmaz nehezen értelmezhető tananyagot, 

inkább csak a szemlélete új, ezért a tankönyvből viszonylag könnyen feldolgozható. Ehhez 

azonban változatos feladatokra van szükség. A halászatot a feladatok útmutatásai szerint 

dolgozzák fel a tanulók (kb. 15 perc)! A 2. feladat legyen frontális, mert a halpadok nincsenek 

egyértelműen jelölve a térképeken, leolvasásuk logikai következtetést kíván! A halászat 

területi különbségeinek magyarázata és a kifogott zsákmány diagramjának elemzése (3. 

feladat) elsősorban egyéni átgondolást kíván. Feldolgozásához javasoljuk, hogy fogalmazzon 

meg a tanár állításokat, amelyek igazságát vagy hamisságát a tanulók döntik el a térképről és 

a diagramról leolvasott információk alapján. Az úszó konzervgyárban (4.2. ábra) történtek 

átgondolását segíti, ha rövid helyzetgyakorlatot kapcsolunk hozzá (például: a halászhajón 

dolgozó munkás egy napja, vagy hogyan lesz a tengeri halzsákmány a sertések tápláléka?). A 

tengeri ásványkincsek és energiaforrások témáját lehet szövegértelmezésre építeni. Gyűjtsék 

ki a szövegből a tanulók a tengeri erőforrásokat, minden tanuló készítsen egy listát (vagy 

szövegkiemelővel jelölje a szövegben)! Keressék meg, hogy melyik milyen, mely folyamat 

eredményeként keletkezett, és írják a lista egyes tételei mellé! Mindegyik erőforrás esetében 

gondolják végig, hogy milyen környezeti változásokkal jár a kitermelésük! A 

szénhidrogénekkel kapcsolatban ez leolvasható a 4.5. ábráról, a többinél viszont 

következtetést kíván. A tanóra harmadik része a világtenger problémáival kapcsolatos. 

Nyissanak vitát a diákok arról, hogy mely tengerrészekben a legsúlyosabbak a problémák! 
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Információforrásként használják a 168–169. oldali ábrákat! A tanár figyeljen arra, hogy 

minden állításhoz kapcsoljanak érvet, és ténylegesen is ütköztessék a véleményüket, azaz ne 

csak a sajátjukat hangoztassák, hanem válaszoljanak egymás érveire! Elképzelhető az a 

megoldás, hogy egész órán csak ez utóbbi feladattal foglalkoznak, ekkor viszont érveikbe be 

kell építeniük az egész lecke anyagát. Ebben az esetben célszerű az óra elején 10 percet hagyni 

a lecke áttekintésére, a végén pedig szükséges a tartalom összegzése, például irányított 

vázlatkészítés során. 

Az előzőekkel szemben az 5. lecke (A felszín alatti vizek) mindenképpen szoros tanári 

irányítást igényel, hiszen a szaktudományi szemléleti változások miatt ellentmondások 

lehetnek a tanulók előzetes ismeretei, fogalomhasználata és az itt elvártak között. A felszín 

alatti vízrendszer és abban a víz mozgásának folyamatát szükséges tanári magyarázatra 

építeni. Kiindulópont lehet a már ismert vízkörforgási folyamat, például az előzőekben 

feldolgozott 154. oldali 1.2. ábra ismételt áttekintésével. Ez követően a tanulók arra 

keressenek választ, hogy hol, milyen módon közlekednek, találkoznak egymással a felszíni és 

a felszín alatti vizek! Ehhez már a 170. oldali 5.1. ábrára is szükség van. Az ábrán elsősorban 

azt kell észrevenniük a tanulóknak, hogy a felszín alatti vizek hogyan juthatnak le a felszín alá 

(beszivárgás, elnyelődés – ezek a folyamatok nincsenek az ábrára írva, ezért praktikus 

melléjük íratni). Ugyanakkor azt is láthatják, hogy forrásként bukkannak a felszínre, tehát van, 

ahol megcsapolódik a felszíni vízrendszer, máshol viszont utánpótlódik. Érdemes ezt a logikai 

szálat továbbvinni az utánpótlódási és a megcsapolódási területek egymással való 

viszonyának bemutatásával (5.4. ábra). Egy következő gondolatkör lehet, hogy miként 

helyezkedik el a víz a felszín alatt: talajnedvességként és felszín alatti vízként (talajvízként). A 

kettő közötti különbséget olvassák le a tanulók az 5.2. ábráról! Ez érdemes megnézni a 

valóságban is, vagyis modellezzék kicsiben! Csináljanak a tanulók Petri-csészében 

talajnedvességet és talajvizet! A problémát az ábra tartalmának értelmezésével kell 

megoldaniuk. (A felszín alatti víz esetében nincs levegő a talajrészecskék között, csak víz.) Az 

értelmezés helyessége ellenőrizhető az 5. feladat elvégzésével is, ahol részben ugyanezt a 

kérdést tisztázzuk, amikor telített zónát és telítetlen zónát (és majd belvizet) kell létrehozni 

virágcserépben. Javasoljuk átlátszó műanyagból készült virágcserép használatát, hogy jól 

látható legyen a vízszint és a telített zóna a cserépben. A belvíz létrehozása miatt a cserép 

csak háromnegyed részéig legyen talajjal töltve! Ezt követheti a felszín alatti vízáramlás 

modellezése a 173. oldali leírás alapján. A kutak fajtáit képekkel javasolt áttekinteni. Az ártézi 

kút működésének elvét modellezéssel ismerjék meg a diákok (lásd 5.6. ábra és sárgamezős 

szöveg)! 

Az új tudást a sokféle már meglévőhöz kell kapcsolni a 6. lecke (A folyóvizek) 

feldolgozásakor. A vízgyűjtő terület fogalmát azzal érdemes feleleveníteni, hogy az atlasz 

térképeiből „kiemelt” vízgyűjtő területeket (pl. Duna, Amazonas, Volga, Kongó, Ob-Irtis 

folyamokét) foltjuk és/vagy vízhálózatuk alapján keressék meg a tanulók. (Megoldás lehet, 

hogy digitális térképek folyóhálózati rétegét képként lementjük.) Szintén térkép alapján 
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eleveníthető fel a belső lefolyású területek fogalma. A tanulók keressenek rá példákat egyéni 

munkában! A vízhozamszámítással a 6.2. ábrához kapcsolódó feladaton keresztül 

ismerkedhetnek meg. Természetesen gyakorlás céljából kapjanak még további példákat is (pl. 

házi feladatként) azzal a kiegészítéssel, hogy indokolják is a vízhozam értékeit! Az óra 

meghatározó része a folyóvizek felszínformáló hatásáról való ismeretek kiegészítése és 

rendszerbe szedése. Ehhez kapjanak a csoportok különböző képeket (praktikusan A4-es lapra 

kinyomtatva), amelyekről megállapíthatják a tankönyv anyagának segítségével, hogy melyik 

szakaszjelleggel kapcsolatosak! Lehetőleg ne a tankönyvi képeket kapják, hanem csak azokhoz 

hasonlókat! Célszerű a tankönyvi 6.5. ábrát kivetíteni a táblára, és mellé, a megfelelő helyekre 

helyeztetni a képeket (hagyományos vagy interaktív táblán). Elhelyezéskor minden esetben 

indokolják a gyerekek, hogy mik azok a morfológiai vagy egyéb jellemzők, amelyek alapján 

felismerték a szakaszjelleget! Érdemes azt is megkérdezni, hogy mi történik éppen a 

mederben az egyes helyeken (pl. mélyül, szélesedik, feltöltődik). Az oldalazó szakaszjellegű 

folyók kanyarulatfejlődése szemléletesen bemutatható gif-animációkban (pl. 

https://media.giphy.com/media/26u6cQAeJPU28owHm/giphy.gif). Alternatív megoldás a 

modellezés is, amihez ötletet adhat a https://www.youtube.com/watch?v=BFDItlGx64c 

linkkel elérhető jó gyakorlat videofelvétele. Esetleg a szakaszonként eltérő munkavégzés 

összekapcsolható a hordalékszállítással is (6.4. ábra): vajon hogyan mozognak ott, akkor a 

hordalékszemcsék. A hordalékvizsgálatot (7. feladat) ne hagyjuk ki! Becsüljék meg a tanulók, 

hogy egy-egy méretkategóriába tartozó hordalékszemcséket hogyan szállítja a víz, majd 

győződjenek meg róla nagyméretű üvegkádba dobva! Nem a konkrét méret a fontos, hanem 

annak érzékelése, hogy a méret és a szállítási mód összefügg egymással. A sodorvonal 

nehezen elképzelhető, ezért érdemes modellben szemléltetni. Már egy nagy homoktálcán is 

látható, ha áramlásba hozzuk a kanyarulat vizét. A sodorvonalat jól kirajzolhatja a vízre szórt 

finom fűrészpor vagy az apró polisztirolgyöngy. Persze a megfigyelés a terepen a 

leglátványosabb. A mederformálódás térbeli rögzítésében segíthet a munkafüzet 78/4. rajzos 

feladata. A vízállásjelentéssel is szükséges foglalkozni. Javasoljuk, hogy a diákok a 

https://vizugy.hu honlapon tájékozódjanak, milyen információk és hogyan érhetők el szükség 

esetén. A http://vizallasjelentes.hu honlapról pedig aktuális vízállásokat olvassanak le! 

Ismeretének szükségességére a vízitúrázással kapcsolatba hozva is hívjuk fel a diákok 

figyelmét! 

A 7. lecke (A tavak) első része a tómedencék különböző keletkezési típusaival 

foglalkozik, amit példákon keresztül érdemes megközelíteni. Hasznos lehet az a megoldás, 

amely során a tanár kiad konkrét tóneveket cédulákon minden tanulónak (vagy 

tanulópárnak). A tanulóknak meg kell keresniük az atlaszban, és a fekvésük alapján 

következtetniük kell a tómedencék kialakulásának módjára. Javasoljuk, hogy a példákat a 7.1. 

táblázatból vegye a tanár, de a tanulók a következtetéshez ne használják a táblázatot. Esetleg 

a lehetséges keletkezési módokat vetítse ki vagy listán adja a tanulóknak, hogy 

válogathassanak közülük (ötletet adhat). A felismerést indokolják is (írják mellé): miből 

https://media.giphy.com/media/26u6cQAeJPU28owHm/giphy.gif
https://www.youtube.com/watch?v=BFDItlGx64c
https://vizugy.hu/
http://vizallasjelentes.hu/
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gondolják, mi árulja el a térképen! Ezt követően kapják meg a tanulók a tó képét is! Még jobb, 

ha a Google Föld alkalmazásban keresik meg a tanár által megadott koordináták szerint. A 

képi vagy a 3D-s látvány alapján ellenőrizni szükséges a keletkezésről való előzetes 

elképzelésüket. Akár megerősítik, akár cáfolják az elképzelésüket, indokolják azt! Végül közös 

megbeszéléssel ellenőrizzék a feladatmegoldás helyességét! Ekkor már hozzákapcsolható a 

tankönyvi szöveg és ábraanyag is. Célszerű megbeszélni, hogy hogyan kerülhet víz a tavak 

medencéjébe (csapadékvízből, folyóvízből, forrásból stb.). A táblázat vázlatként is szolgál, 

külön vázlatot íratni nem szükséges. A tavak öntisztulási folyamata ábraelemzéshez kapcsolva 

tisztázható (7.7. ábra és 10. feladat). A tavak pusztulásának folyamatát közösen dolgozzák fel 

a diákok, részben az eutrofizáció folyamatának átgondolásával, részben pedig a 181. oldali 

folyamattérkép alapján! Az Aral-tó pusztulási folyamata tanulói kiselőadással is feldolgozható. 

A karsztosodással foglalkozó 8. lecke (A karsztjelenségek) feldolgozását – részben 

motivációként – javasolt valamely mészkővidéket bemutató videofilmmel kezdeni, amin 

megfigyelhető a formagazdagsága, felszín feletti és alatti érdekessége. Ezt követően a mészkő 

oldódásának folyamatát tisztázzuk, aminek kiindulópontja lehet a mész kimutatásának már 

ismert módja, a savban való oldódása (pezseg). A savas víz által létrehozott formákat képeken 

ismerhetik fel a tanulók. Törekedjen arra a tanár, hogy minden formáról több képet mutasson 

be, hogy a tipikus jellemzők egyértelművé váljanak a gyerekek számára! Rögzítésképpen 

keressék meg azokat a 8.2. ábra tömbszelvényén is! Próbáljanak meg kapcsolatokat keresni 

az egyes formák között! Bármilyen szempontból kereshetnek kapcsolatokat, például forma, 

méret, elhelyezkedés alapján is. Logikai rögzítésükben segíthet, ha fogalompárokat 

(formapárokat) hasonlítanak össze egymással (pl. miben hasonló és miben különbözik 

egymástól a víznyelő és a dolina, a dolina és a polje, a cseppkő és a forrásmészkő?).  

A jég felszínen végzett munkájának feldolgozása a 9. leckében kezdhető a 

magashegységek függőleges övezetességének valamely példájával (pl. Andok, Alpok). Tegye 

fel a kérdést a tanár: milyen magasságba kell felmászni ahhoz, hogy az év minden időszakában 

hóval és jéggel találkozzunk! Ennek az a célja, hogy tisztázhassuk a hó keletkezésének és tartós 

megmaradásának feltételeit. A hó jéggé alakulásának folyamatát a 9.4. ábra értelmezésével 

javasolt feldolgozni. Végezhetünk ehhez kapcsolódóan egyszerű vizsgálatot is. Nézzenek meg 

a tanulók mikroszkóppal havat, majd gyúrjanak belőle hógolyót, és annak egy darabját is 

tegyék a mikroszkóp alá! Hasonlítsák össze a szerkezetüket! Végül egy jégkockát is vegyenek 

szemügyre hasonlóan! A jég felszínalakító munkájáról szóló szöveget olvassák el a tankönyv 

187. oldalán! A lényegkiemelés gyakorlása céljából alkossanak arra vonatkozó kérdéseket! 

Tegyék fel egymásnak a kérdéseket, és válaszolják meg azokat! Ezt követően javasolt a 9.5. 

ábrán áttekinteni, hogy hogyan formálódik a felszín a térben a gleccser, a jég hatására. 

Használhatók hozzá a 7–9. feladatok, de tanári kérdésekkel is irányítható (pl. hol cipeli a jég a 

morénát és hol rakja le?, hol lehet a legerősebb a munkavégző képessége?). A völgyformálás 

folyamatát mutassák be (magyarázzák meg) a tanulók a 9.8. ábra információi alapján! A 

gleccserek visszahúzódási folyamata közismert, rendszeresen foglalkoznak vele a híradások. 
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Segítségül is hívhatunk egy épp aktuálisat, amiből kiindulva tisztázhatók az okai. Szimuláción 

(pl. http://ees.as.uky.edu/sites/default/files/elearning/module13swf.swf) megfigyelhető, 

hogy a hőmérséklet és a csapadékmennyiség változásával hogyan változik a gleccser 

kiterjedése (a felhasználó állíthatja be a paramétereket). Ezenkívül különféle 

gleccsertípusokkal is megismerkedhetnek benne a tanulók. A belföldi jégtakaró munkáját 

összehasonlító ábraelemzéssel javasolt megismertetni velük. Olvassák le a 9.12. ábra 

részeiről, hogy mi a különbség az egyes fázisok között, és keressenek magyarázatot azokra! 

Eredményes lehet az a megoldás, hogy a diákok tanulópárokban dolgoznak, felváltva az egyik 

tanuló leolvas (megfogalmaz) egy változást, a másik magyarázza. Az ellenőrzés során viszont 

a formák felől közelítsen a tanár: tegye fel a kérdést, hogy mikor és miért (hogyan) keletkeztek 

az egyes formák, amelyek a jégtakaró „elvonulása” után láthatók a tájon! Tanulságos 

visszalapozni a 100. oldal 11.12. ábrájához, ami az utolsó eljegesedés jégtakarójának 

kiterjedését mutatja Európában. Annak segítségével válaszoljanak a tanulók a kérdésre: mi a 

lényegi különbség a Finn-tóvidék és a Mecklenburgi-tóhátság kialakulása között! (Az egyik 

elsősorban a jég letaroló munkájával jött létre – jéggel borított terület volt, a másik a jég 

felhalmozó munkával – a jégtakaró peremén helyezkedett el.)  

A 10. leckében (Az édesvizek jelentősége és problémái) feltáruló vízzel kapcsolatos 

gondok megismerését előzetes tanulói munkára célszerű építeni. Javasolható, hogy 

miniprojekt keretében néhány héten át foglalkozzanak vele önként szerveződő csoportok. 

Csoporttémák lehetnek: 1. Hogyan kerül a víz a vízcsapba? 2. Jut-e mindenkinek elegendő 

ivóvíz a Földön? 3. Mi a szennyvíz sorsa? 4. Hogyan akadályozhatók meg az árvizek? A tanulók 

a tanár által javasolt források alapján tájékozódnak a témában, és összeállítanak arról egy 

szigorúan 20 db diából álló pp-prezentációt. Az órán bemutatják egymásnak a pechakucha 

(ejtsd pecsakucsa) módszerével: levetítik a húsz diát (előre programozottan egyenként 20-20 

másodpercig). Így a róluk való beszéd időben korlátozott, összesen 6 perc 40 másodperces 

lehet. A projekt értékelése egyaránt vonatkozik az összeállított tartalomra és kivitelre, 

valamint az előadás módjára, az idő tartására. A projektproduktumokat a tanár elérhetővé 

teszi valamennyi tanuló számára. 

A fejezet feldolgozásához szükséges eszközök 

Nyomtatott taneszközök: 

 9. osztályos földrajztankönyv; 

 középiskolai földrajzi atlasz; 

 9. osztályos földrajzmunkafüzet; 

 9. osztályos ellenőrző feladatlapok. 

Egyéb anyagok és eszközök: 

 a Föld domborzati és éghajlati falitérképe; 

 nagy üvegkád, üvegpalack dugóval, hajszárító; 

 Petri-csészék, kézi nagyítók, műanyag virágcserép, virágföld, öntözőkanna; 

http://ees.as.uky.edu/sites/default/files/elearning/module13swf.swf
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 akvárium, kavics, műanyag pohár; 

 homoktálca, homok, hajszárító vagy kis vízkerék (propeller), fűrészpor vagy 

polisztirolgyöngy, különböző szemcsenagyságú hordalék; 

 szókártyák, képkártyák; 

 mészkő, szénsav; 

 hó, jégkocka, kézi nagyító, mikroszkóp (vagy bogárnéző). 

Digitális eszközök: 

 számítógép/laptop/tablet internet-hozzáféréssel; 

 projektor, laptop/PC; 

 animációk, videók. 

Javaslatok a tantárgyi koncentrációra  

- Belső koncentráció:  

 a víz mint erőforrás, a vízgazdálkodás társadalmi felelőssége; 

 a vizek veszélyeztetettsége, összetételük, mennyiségük változása és a globális 

környezeti problémák kapcsolata; 

 a víz és a többi szféra sokirányú kapcsolata; 

 a vízkészlet és a vizek állapotának összefüggése az életmóddal, a népesség 

elterjedésével, a migrációval, hatása az élelemtermelésre; 

 a vízburokkal kapcsolatos helyi, regionális és globális jelenségek, károsodások 

kapcsolata, a jelenségek kapcsolata a többi szférával. 

- Kémia: víz, oldatok, oldódás, szénsav, nitrátok. 

- Fizika: nyomás, áramlások, tömegvonzás, hidrosztatikai nyomás, energia. 

- Biológia-egészségtan: eutrofizáció, vízi életközösségek. 

- Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök 

használata.  

- Etika: az erőforrásokkal való etikus gazdálkodás, egyéni és társadalmi érdek, az egyéni 

felelősség felismerése, önkéntes segítőmunka. 

A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Mivel a fejezet elsődlegesen a vízburok mozgásfolyamatainak és jelenségeinek megértésére 

irányul, az értékelésnek tartalmi szempontból erre kell vonatkoznia. Az értékelés adjon 

visszajelzést a tanulók számára arról, hogy mennyire helyesen látják a kapcsolatokat, a 

mozgásfolyamatok összefüggését, a változások következményeit! Ugyanakkor a tények, a 

tapasztalatok indoklási készségére is vonatkozzon! Ez utóbbit nem célszerű érdemjeggyel 

minősíteni, sokkal inkább szóbeli, szöveges értékeléssel, amely erősíti a pozitív elemeket, és 

segít a konkrétabb, reálisabb érvgyűjtéshez, véleményformáláshoz. A fejezet tudáselemeinek 

elsajátítása osztályszinten és egyénenként is jól mérhető az ellenőrző feladatlapok 

segítségével. A feladatlap megoldásához az összefoglaló óra után egy tanóra szükséges. 
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V. fejezet. A földrajzi övezetesség 

A fejezet céljai 

A fejezet fő célja 

A rendszerszemlélet megerősítése a földrajzi övezetességi rendszer elemeinek és sokirányú 

összefüggéseinek megismerése során.  

A fejezet további céljai: 

 a szempontkizáró és a szempontbefogadó gondolkodás fejlődése a szoláris és a 

valós éghajlati övezetesség, valamint a földrajzi övezetesség viszonyának megértése 

során; 

 a rendszergondolkodás fejlődése az övezetesség hierarchikus rendszerének 

értelmezésével; 

 az oksági gondolkodás fejlődése a földrajzi övezetességet kialakító tényezők közötti 

ok-okozati kapcsolatrendszerek megértésével; 

 a logikai gondolkodás fejlődése az éghajlat meghatározó jelentőségének más 

földrajzi tényezők alakulásában, a természeti adottságok és a mezőgazdasági 

tevékenység közötti, az éghajlat és a táplálkozás, a napi életvitel közötti 

összefüggések felismerésével; 

 prognosztizáló gondolkodás fejlődése a várható változások következményeinek 

mérlegelésével; 

 annak megértése, hogy az egyes elemekben bekövetkező változások az egész 

bolygónkra kiterjedő övezetesség rendszerének megbomlásához is vezethetnek, és 

átalakíthatják, illetve létében veszélyeztethetik az egyes társadalmak életterét. 

A tartalmi elrendezés szempontjai, az új fogalmak rendszere 

A fejezet az alábbi leckéket tartalmazza: 

1. A földrajzi övezetesség összetevői – Az éghajlati és a földrajzi övezetesség  

2. Párát lehelő erdőkben – Az egyenlítői öv  

3. A nagymacskák földjén – Az átmeneti öv és a monszunvidék  

4. A térítőkre fűzött sivatagokban – A sivatagok világa  

5. Áradás vagy kiszáradás fenyegetettségében – A meleg mérsékelt övben  

6. 6–7. Ázom, fázom, szomjazom – A valódi mérsékelt övben 

7. Ahol a hideg irányítja az életet – A hideg mérsékelt öv és a hideg övezet  

8. Élet a magashegységekben – A függőleges övezetesség  

9. Összefoglalás – Feladatok  

A földrajzi övezetességről 7. évfolyamon részletesen tanultak a gyerekek 

természetismeret-órákon, összekapcsolták az időjárásról és az éghajlatról szerzett tudást a 

későbbi regionális földrajzi tanulmányokkal. Rendszerbe foglalták azokat az ismereteket 
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(főként fogalmakat és összefüggéseket), amelyek a későbbiek során fokozatosan, elemenként 

bővültek, ezekre épült a regionális földrajzi tananyag. Értelmezték a rendszer lényegét is. 

Sajnos a földrajzi övezetességi rendszer értelmezésében sok a hiba a földrajztanítás 

gyakorlatában, és gyakran zavaros fogalmi rendszerrel találkoznak a tanulók. Ez több 

tényezőre vezethető vissza. Egyrészt arra, hogy évtizedekkel korábban csak éghajlati 

övezetességet tanított a tantárgy, csupán az első Nemzeti alaptanterv bevezetése (1997, 

valójában 1999) óta foglalkozunk ezen az oktatási szinten a komplex földrajzi övezetességi 

rendszerrel. Ebből kifolyólag erősen keverednek az éghajlati övezetességi és a földrajzi 

övezetességi fogalmak. Továbbá olykor még a tanárok is azonosítják az éghajlati övezetességi 

rendszert a földrajzi övezetességi rendszerrel, s csak „más elnevezésként” fogják fel a 

közöttük lévő lényeges különbséget, nem érzékelik a rész-egész viszonyt (mármint azt, hogy 

az éghajlati övezetesség csupán egy összetevője a földrajzi övezetességnek). Mindezt 

felerősíti az a tény, hogy a természetismeret tanulásának időszakából az éghajlati (nem a 

földrajzi) övezetek fogalmát hozzák magukkal a tanulók. A nehézségek másik oka az, hogy sok 

információforrás (pl. ismeretterjesztő könyvek, kétes szakmaiságú internetes források, de 

még régebbi kiadású földrajzi atlaszok, tankönyvek és szakkönyvek is) a régi vagy a 

közoktatásban megszokottól eltérő elnevezéseket használnak. Ugyancsak gondot jelent, hogy 

a biológia tantárgy fogalomhasználata – a sok egyeztetési törekvés ellenére is – eltér a 

földrajzétól, ami bizony erősen megzavarja a tanulók kiépülőben lévő fogalmi rendszerét. Ez 

utóbbi problémát a helyi tantervek szintjén, illetve a földrajz és a biológia szaktanárok között 

kell rendezni. 

A fejezet lényege a rendszerszemlélet kialakulása, a hozzá tartozó fogalmi kategóriák 

elsajátítása és az összefüggések értelmezése. A földrajzi övezetesség az éghajlat, a talaj, a 

növény- és állatföldrajzi, a vízrajzi és a felszínalaktani sajátosságok, valamint velük 

összefüggésben a társadalmi-gazdasági élet jellegzetességeinek együttes, övezetes 

megjelenése a Földön. A definícióból következik, hogy az éghajlat csupán egyetlen – igaz, 

alapvető – összetevője a földrajzi övezetességi rendszernek, aminek következményeként a 

természetföldrajzi tényezők (talaj, élővilág, felszínformálódás, vízjárás-vízháztartás) is 

övezetes rendszert mutatnak. Viszont az éghajlatnak nem jellemzője a természetes 

növényzet, a talaj stb., hanem következménye! Továbbá a földrajzi övezetesség nem azonos 

a természetföldrajzi elemek övezetességével, hanem a társadalmi-gazdasági élet több 

jellegzetessége (pl. építőanyag, népsűrűség, életmód, gazdálkodás, a környezet 

veszélyeztetettsége) is igazodik ahhoz. Vagyis a földrajzi övezetesség természeti, társadalmi 

és környezeti elemeket egyaránt magában foglal. Éppen ezért használjuk a földrajzi 

övezetességre pontosabban a komplex földrajzi övezetesség fogalmát is, ami a 

természetföldrajzi és a társadalomföldrajzi övezetesség együttese. A rendszer három, 

hierarchikusan egymásra épülő alapkategóriát használ: a legnagyobb egység az övezet, azon 

belül vannak az övek, és azokon belül (már ahol vannak) a területek és egy vidék. Az övezetek 

és az övek a szélességi körökkel párhuzamosan, általában megszakítás nélkül körbefutják a 
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Földet – legszebben a nagy nyugat–keleti irányban kiterjedt szárazföldeken –, a területek (és 

a vidék) nem övszerű kiterjedésűek (gyakran éppen merőlegesen tagolják a szélességi 

köröket), foltszerűek és kisebb kiterjedésűek. A hierarchikus fogalmi rendszer 

egyértelműsítése céljából került a tankönyvbe az 1.2. ábra (198. oldal). 

A 6. és a 7. évfolyamon is tantervi követelmény volt az övezetek megismerése. De mi 

is jellemzi azokat? A mérsékelt övezetről elmondhatjuk, hogy négy évszak váltakozik és a 

nyugatiasszél-rendszer hatása alatt áll (ha eltekintünk a mérsékelt övezeti sivatagoktól, ahol 

egész évben leszálló légáramlás van, a monszunterülettől, amit a mérsékelt övezeti 

monszunszél-rendszer, és a mediterrán területtől, amit nyáron a passzátszél-rendszer tart 

uralma alatt). Ennél több, az egész övezetre jellemzőt nem tudunk mondani. A hideg övezetről 

mindössze annyi állapítható meg, hogy a sarkiszél-rendszer hatása alatt áll, és egész évben 

hideg van, a forró övezetről pedig a passzátszél-rendszer uralma és az állandó meleg 

mondható el. Ezek valójában nem az övezetek jellemzői, hanem részben a földrajzi jellemzők 

fő meghatározó tényezői (lásd szélrendszerek), részben csak az éghajlati jellemzőkre 

vonatkoznak. A komplex elemekből nem tudunk közös vonásokat összeszedni. Ennél jóval 

fontosabb a vízszintes övezetesség és a függőleges övezetesség összehasonlító értelmezése. 

Azaz hogy észre vegyék a tanulók a két rendszer hasonlóságát, a kialakító feltételeik 

különbségét, ugyanakkor a feltételek érvényesülésének hasonlóságát (tudniillik az 

Egyenlítőtől való távolságból és a tengerszint feletti magasságból adódó besugárzás 

különbségét). Értsék meg azt is, hogy a hóhatár, az erdőhatár és a fahatár nemcsak a 

függőleges övezetességi rendszerben létezik, hanem ugyanúgy megtalálható a vízszintes 

övezetességben is! Sőt, ezen túlmenően e fogalmakat ne a természetes növényzethez kössék 

(bár kétségtelenül abban nyilvánul meg legszembetűnőbben), hanem az övekhez! (A hóhatár 

a sarkköri és a sarkvidéki öv határán, az erdőhatár a hideg mérsékelt öv és a sarkköri öv 

határán, a fahatár pedig a hideg mérsékelt övön belül húzódik, ott, ahol az összefüggő erdő 

átadja helyét a törpecserjésnek.) Itt kell megemlítenünk még egy, a földrajztanításban 

jellegzetes tartalmi problémát, azt, hogy a szaktanárok olykor hegyvidéki éghajlatot tanítanak, 

olyat, ami nincsen. Még be is mutatják az éghajlati diagramját (egy hegycsúcsét!), holott 

éppen azt kellene megértetni a tanulókkal, hogy az éghajlat és vele együtt a többi földrajzi 

jellemző is folyamatosan változik a tengerszint feletti magassággal.  

A fogalomhasználat pontatlansága, a pongyola fogalmazás gondot okozhat. Mást 

jelent ugyanis a passzát és a passzátszél-rendszer, a sivatag és a forró övezeti sivatagi éghajlat, 

illetve a térítői öv. A trópusi szó használatát is tisztázni szükséges (a jelentése azonos a forró 

övezetivel), mint ahogyan az esőerdőt is (azonos az érintetlen trópusi őserdővel, de nem 

azonos a dzsungellel). Zavart okozhat a mediterrán szó is, ha nem tesszük hozzá, hogy az 

éghajlatról vagy a területről beszélünk. Ezek megbeszélésére a fogalmak első előfordulásakor 

szükséges kitérni. Az előbb elmondottakból következik, hogy a földrajzi övezetességi 

rendszerhez kapcsolódó fogalmakat rendszerükben kell megismertetni a tanulókkal. Ebben a 

táblázatba rendezés nyújt nagy segítséget, hogy értsék a fogalmak alá-fölérendeltségi 
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viszonyát is (övezet –› öv –› terület – annak éghajlata, természetes élővilága, vízrajza, talaja, 

felszínformálódása, a társadalom életmódja és gazdálkodása, a környezet 

veszélyeztetettsége). Hasznos lehet kiadni fénymásolatban a táblázat vázát (9. táblázat) a 

tanulóknak, amiben folyamatosan, óráról órára rögzítik a szükséges tudást. Ne kitöltött 

táblázatot kapjanak!  

Övezet Öv Terület 
Éghaj-

lat 
Évszak-

szám 

Term. 
növény-

zet 

Víz-
járás 

Talaj-
típus 

Felszín-
formáló 

erők 

Gazdál-
kodás 

Népsű-
rűség 

Tele-
pülés-
mód 

hideg 

sarkvi-
déki 

–          

sark-
köri 

–          

mérsé-
kelt 

hideg 
mérs. 

–          

valódi 
mérsé-

kelt 

óceáni 
 
 

        

mérs. 
szf-i 

         

száraz-
földi 

         

szélső.
szf-i 

         

meleg 
mérsé-

kelt 

medi-
terrán 

         

mon-
szunt. 

         

forró 

térítői – 
 
 

        

átme-
neti 

–          

egyen-
lítői 

–          

– 
mon-
szunv. 

         

9. táblázat. Táblázatváz a földrajzi övezetességi rendszer tanulásához 

Az 1. lecke (A földrajzi övezetesség összetevői) a szoláris éghajlati, a valódi éghajlati és 

a földrajzi övezetességet veti össze egymással. A földrajzi övezetesség meghatározó 

tényezőjének, a napsugárzás területi és időbeli különbségeinek áttekintéséből vezeti le a 

rendszert, éppen azért, hogy a tanulók logikailag is megértsék a három fogalom, azaz a 

háromféle rendszer közötti különbséget. A besugárzás övezetessége legegyszerűbben úgy 

értelmezhető, ha a Földet leegyszerűsítve gömbnek tekintjük. Ebben az esetben a nevezetes 

szélességi körök kirajzolják a szoláris éghajlati övezeteket, azok határvonalait adják (= az 

övezetesség szempontkizáró, kozmikus értelmezése). Ha azonban a földfelszín adottságait és 

folyamatait (azt, hogy hogyan módosítja a szoláris rendszert a kontinensek és a világtenger 

egymáshoz viszonyított elhelyezkedése, a domborzat, a szélrendszer és a tengeráramlások) 

figyelembe vesszük, akkor kirajzolódik a valódi éghajlati övezetesség (= az övezetesség 

szempontbefogadó, kozmikus értelmezése). Ha pedig a besugárzásból adódó különbségek 

következményeit is figyelembe vesszük, akkor már földrajzi övezetességről beszélünk (= az 

övezetesség globális, földrajzi értelmezése). A földrajzi övezetességi rendszer vizsgálata akkor 
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hasznos, ha a társadalom szempontjából nézzük. Ezért foglalkozunk 9. évfolyamon kiemelten 

azzal, hogy hogyan határozzák meg a természetföldrajzi adottságok a társadalom lehetőségeit 

(az ember komfortzónáját, a népsűrűséget, az erőforrásokat, a területhasználatot, az 

építkezést stb.). 

A következő hat lecke sorra mutatja be az egyes övezetek és öveik természet- és 

társadalomföldrajzi jellemzőit a vízszintes földrajzi övezetességi rendszerben. Alapvetően 

sokszempontú, teljes körű képet kíván nyújtani azokról, figyelembe véve, hogy általános 

iskolában a tanulók az alábbi jellemzési algoritmus alapján foglalkoztak a rendszerrel. Fontos 

azonban földrajztanárként tudni azt, hogy ezek a szempontok nem minden esetben 

relevánsak, csak ott foglalkozunk az adott szempont szerinti jellemzőivel, ahol az fontos a 

társadalmi-gazdasági hasznosíthatóság és a fenntarthatóság felől nézve. A vizsgálat fő 

szempontja az, hogy miként illeszkedik bele az ember, hogyan alakítja át az igényeinek 

megfelelően, és ezzel hogyan szorítja ki mindinkább önmagát az élettérből. 
 

A földrajzi övek, területek jellemzési szempontjai 
 

1. Elhelyezkedése: tényleges és viszonylagos földrajzi fekvése 
2. Az elhelyezkedés következményei az éghajlatban  

a. légnyomásviszonyok, uralkodó szélrendszer 
b. évi középhőmérséklet, évi hőingás, napi hőingás 
c. évi csapadékmennyiség, időbeli eloszlás, csapadékfajta és intenzitás 
d. évszakok száma és jellemzői 
e. éghajlat neve 

3. Az éghajlat következményei a vízrajzban 
a. vízhálózatsűrűség, vízgyűjtő területek nagysága 
b. folyók vízjárása, vízhozama 
c. a területek vízellátottsága 

4. Az éghajlat következményei a talajadottságokban 
a. humuszképződés lehetősége, termőképesség 
b. talajtípus 
c. talajpusztulás mértéke, módja 

5. Az éghajlat következményei a felszínformálódásban 
a. mely külső erők és hogyan érvényesülnek 
b. a felszínformálódás szakaszossága 
c. jellegzetes felszínformák 

6. Az éghajlat következményei az élővilágban 
a. biom, természetes növénytársulás típusa 
b. jellemző élővilágcsoportjai, fajai 
c. az élővilág gazdasági hasznosítása 

7. Lehetőségek a társadalom számára 
a. lehetőségek az emberi megtelepedés számára, hatás a népsűrűségre 
b. élelemtermelés lehetősége 
c. település- és gazdálkodási formák 

8. Környezeti gondjai: jellemző környezeti problémái és azok kezelési 
lehetőségei 
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A 2. lecke Párát lehelő erdőkben címmel az egyenlítői övvel foglalkozik. A 

tudásanyagot az évi csapadékmennyiség és annak eloszlása felől közelíti meg, mert attól függ 

az övezeten belüli övek földrajzi jellemzőinek különbsége. A természeti adottságok ismertek 

a tanulók számára, inkább a gazdálkodással kapcsolatban vannak számunkra új tartalmak. Az 

esőerdő kitermelése, felégetése okainak és következményeinek (a légköri vízháztartási 

rendszer és a szénciklus felborulása) átlátása fontos cél. Megjegyezzük, hogy 

médiatermékekben gyakran találkozunk az esőerdők tarra vágásával mint az erdőpusztítás 

legminősítettebb esetével. Pedig a tarvágás kevésbé okoz problémát, mint az erdőirtás, 

ugyanis tarvágáskor a fatörzseket a talaj közelében vágják el, szemben az erdőirtással, amikor 

a fák gyökérzetét is kiforgatják. A tarvágás kifejezetten az erdő megújítását célzó beavatkozás. 

Igaz ugyan, hogy átmenetileg csökken a fotoszintézis, nem is kerül szerves anyag a talajba, de 

a talaj nem pusztul le, nem elhordódik. A földművelés célú erdőkitermelés égetéssel vagy 

erdőirtással történik. Az esőerdő haszonfáinak megszerzése gyűjtéssel, kivágással 

(fakitermeléssel) lenne ideális, de ipari méretekben csak a hozzájuk vezető útvonalak 

letarolásával valósítható meg. A lecke a pálmaolaj-ültetvények példáján mutatja be az 

esőerdő pusztításának, pusztulásának folyamatát. A téma adhatja a keretet az ültetvényes 

gazdálkodás lényegének felelevenítéséhez. Fontos elem az ültetvényes és a kapás művelés 

összehasonlítása abból a szempontból, hogy melyiket milyen körülmények között, milyen 

céllal végzik, és nemkülönben annak fényében, hogy a fő termények miért ahhoz a 

gazdálkodási módhoz kötődnek. Szükséges kitérni arra is, hogy az egyenlítői öv adottságai 

miért nem kedveznek az állattenyésztésnek (fülledt melegben járványok, cecelégy). A 

köznyelvben keveredik – részben médiahatásra – az esőerdő és az őserdő fogalma is, ezért 

egyértelműsíteni kell a tanulókkal. Az esőerdő az egyenlítői öv biomjának a neve, az őserdő 

megnevezés pedig az eredetiségére, érintetlenségére utaló kifejezés.  

A 3. lecke A nagymacskák földjén címmel az átmeneti övbe és a monszunvidékre 

kalauzolja az olvasót. A feldolgozás logikáját az adja, hogy a tanulók lássák az öv átmeneti 

jellegét az erdők és a puszták világa között, a csapadékmennyiség változásával 

párhuzamosan. Fogalmi pontosságra, következetességre kell törekedni a szavannaéghajlat és 

a szavanna (mint a ligetes jellegű életközösség) esetében. A talajváltó, ugaroló gazdálkodásról 

volt szó 7. osztályban, de értelmezésére igazán csak itt kerül sor. Az ugar és a parlag rokon 

fogalmak, tágabb értelemben ugyanazt jelentik. Az ugar az egy évre vetetlenül maradó terület 

a talaj pihentetése miatt. Úgy is mondjuk, hogy parlagon hagyják a talajt (a parlag szó szerepel 

a 3.3. és a 3.5. ábrán). Mégis a magyar nyelvben a parlagon hagy ma már némileg mást jelent: 

magára hagy, nem gondoz. Felmerülhet a kérdés, hogy miért kell a talajt parlagon hagyni 

(kevés szervesanyag-tartalom, szegényes vízháztartás stb.). A lecke fő eleme az éhségöv és 

problémáinak megismerése a Száhel-öv példáján. (Az éhségöv fogalmat nem mondja ki a 

lecke.) A természeti és társadalmi eredetű problémák összekapcsolódását és ördögi körét jól 

érzékelteti a 208. oldali tankönyvi ismerettérkép. Az éhségöv kialakulását alapvetően az 

elsivatagosodással hozzuk kapcsolatba. Ez térben és időben együttesen megközelítendő 
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fogalom, a tanulóknak fejlődésében kell szemlélniük, azaz a folyamatot kell átlátniuk. (7. 

osztályban is foglalkoztak vele.) Az átmeneti öv peremén, ahol nagy területen találkozik a 

tenger és a szárazföld, a monszunvidék terül el. Itt megint fontos a fogalmi tisztázás: 

monszunszél (nyári és téli monszun), forró övezeti monszunszél-rendszer, forró övezeti 

monszunéghajlat, monszunerdő (dzsungel), monszunvidék különböző tartalmakat hordoz. A 

monszunvidéken folyó gazdálkodásról, a természet és a társadalom kapcsolatáról Dél-Ázsia, 

India példáján tanultak a gyerekek 7. osztályban. 

A következő, 4. lecke még távolabb visz az Egyenlítőtől, A térítőkre fűzött sivatagokban 

címmel a forró övezeti sivatagok világát mutatja be. Csaknem minden tartalmi eleme ismert 

már a tanulók előtt. Ezért csupán két dologra szükséges koncentrálni a feldolgozás során. Az 

egyik a sivatag (mint komplexen értelmezett fogalom, tipikus táj), azaz hogyan változik a táj 

jellege, miként változnak az adottságai a térben. Ehhez nagy segítség a 210–211. oldal rajzos-

képes látszelvénye. A másik az élet feltételei és azokhoz való alkalmazkodás módjai (életmód, 

öltözködés, építkezés, a víz megszerzésének módja, a víztől való függés). Érdemes átbeszélni 

a tanulókkal a 4.5. ábra alapján, hogy miért vannak különböző vízszerzési módok, melyiknek 

mi az elve és a nehézsége. 

Az 5. lecke (Áradás vagy kiszáradás fenyegetettségében) már a mérsékelt övezettel, 

annak meleg mérsékelt övével foglalkozik. Itt újra hangsúlyozni szükséges, hogy ez az öv 

átmenet a forró övezet és a mérsékelt övezet között, ezért is használják rá a szubtrópus 

(„trópus alatti”) elnevezést. A meleg mérsékelt övre valójában nem is igaz az öv megnevezés, 

mert nem húzódik végig a kontinenseken ezen a földrajzi szélességen, csak foltszerűen uralja 

a tengerpartokhoz közeli területeket (5.1. ábra térképe). A kontinensek keleti partvidékén a 

monszunterület, a nyugatias partvidékeken a mediterrán terület helyezkedik el. A két terület 

adottságainak és hasznosításának összehasonlítására kell helyezni a hangsúlyt. A 

természetföldrajzi jellemzők oksági összefüggéseinek összevetésében nagy segítség lehet az 

5.4. ábra. A mediterrán partvidék övezetes hasznosításáról is volt már szó 7. osztályban 

(tömbszelvény segítségével). Ezt segít feleleveníteni az 5.7. ábra fotója. 

A mi szűkebb életterünkkel, a valódi mérsékelt övvel a 6–7. lecke foglalkozik Ázom, 

fázom, szomjazom címmel. Új ismeretanyag nincs benne, a korábbiak rendszerezése történik. 

Az az alapszempont, hogy az óceánoktól távolodva a kontinensek belseje felé hogyan 

változnak a természeti adottságok. Éghajlati alapjait a tankönyv 218. oldali 6.1. ábrája foglalja 

össze. A feldolgozás során szükséges foglalkozni az övezetességi rendszer mérsékelt övezetre 

vonatkozó kategóriáinak területi elhelyezkedésével. A 15. ábra egy ideális kontinens esetében 

(Eurázsia csaknem ilyennek tekinthető) ábrázolja a valódi mérsékelt övön belüli területek 

elhelyezkedését. Kerestessünk választ a tanulókkal arra, hogy miért a kontinensek belsejében 

a legszélesebb észak–déli irányban a valódi mérsékelt öv, és miért keskenyebb a keleti, mint 

a nyugati partvidék közelében! Indokolják meg, hogy miért helyezkednek el nyugat–keleti 

irányban tükörképszerűen az egyes területek, de miért nincs óceáni terület a keleti oldalon! 

A mérsékelt övezet sivatagjainak kialakulása alapvetően a kontinensbelseji fekvésnek 
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köszönhető, hiszen itt már az óceán hatása (hőkiegyenlítő és párát adó hatása) nem 

érvényesül. Erre az eurázsiai és az amerikai példák esetében a domborzat is rásegít, a belső 

területek magas hegyvidékekkel vannak körülzárva, ezért ezeket medencesivatagoknak is 

nevezzük. 

 

 

15. ábra. A mérsékelt övezet határai és belső felosztása egy ideális kontinensen 

A forró övezetben azt láttattuk meg a tanulókkal, hogyan függ az élet a csapadéktól, a 

mérsékelt övezetben pedig a csapadék és a középhőmérséklet együttes hatásait vizsgáltuk. A 

hideg mérsékelt övben és a hideg övezetben (8. lecke) viszont a hideg irányító szerepét kell 

érzékeltetni. A hideg mérsékelt övben analógiákat mutathatunk az egyenlítői övvel. 

Mindkettő éghajlati körülményei (egyenlítői éghajlat, tajgaéghajlat) sűrű erdőket (esőerdő, 

tajga) éltetnek, sok helyen, hatalmas területeken még őserdőket. Az erdők alatt kis 

szervesanyag-tartalmú, kilúgozott talajok vannak. Az esőerdő alatt a gyors lebomlás és a sok 

csapadék miatt, a tajga alatt a ritka aljnövényzet és a télen fagyott talaj nyári felolvadása 

miatti bemosódás és a csekély párolgás következtében. Az erdőpusztítás mindkét helyen 

roppant mértékű, de a tajgáéról kevesebbet beszélnek. A hideg övezetben a fagy szerepe 

válik meghatározóvá. Érdemes felhívni a tanulók figyelmét arra, hogy bár a hulló csapadék 

mennyisége a 200 mm-t alig haladja meg (a sivatagi tájakéhoz hasonló), még sincs szárazság, 

sőt, éppen hogy nedves, vagyis a kis mennyiségű hulló csapadékból nem következik a sivatagi 

jelleg. Az övezet környezeti problémáiról alig esett szó általános iskolában. Itt van lehetőség 

a földi léptékű felmelegedés egyik következményét bemutatni: a tundra alatti fagyott talaj 

(permafroszt) felolvadása metán- és szén-dioxid-felszabadulással jár, ami növeli a légköri 

üvegházgázok mennyiségét. (Megjegyzendő, hogy hasonló, roppant mértékű 

metánfelszabadulási folyamatra számíthat az emberiség az óceáni medencék aljzatából is.) 

Azaz a gázfelszabadulás egy öngerjesztő folyamatot indít, aminek a következményei ma 

kiszámíthatatlanok. Egy másik következménye a tundra cserjésedése, mert a hóréteg 

vékonyodásával, a talajhőmérséklet emelkedésével a tápanyagok hozzáférhetővé 

(felvehetővé) válnak a növényzet számára.  

A vízszintes földrajzi övezetesség rendszerének és földrajzi adottságainak áttekintése 

után a 9. leckében a függőleges övezetesség következik (Élet a magashegységekben). A téma 

alapjaiban ismert az általános iskolából, fogalmi rendszere többször is kapott megerősítést (6. 
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és 7. évfolyamon általánosan, majd a regionális földrajzi témák során epizodikusan, illetve 8. 

osztályban a magashegyvidék mint tipikus táj feldolgozása során). Ezért ezúttal elsősorban a 

vízszintes övezetesség és a függőleges övezetesség összevetésére van szükség. Vizsgálják meg 

a tanulók abból a szempontból, hogy mi azonos a rendszerükben, a térbeli 

megnyilvánulásukban! (Az éghajlati jellemzők térbeli változását követik; fokozatosan mennek 

át övezeteik, öveik egymásba; megtalálható bennük az erdő-, a fa- és a hóhatár.) A 

hasonlóságok mellett a különbségek is megfogalmazhatók: az egyik rendszer a földrajzi 

szélességgel, a másik a tengerszint feletti magassággal változik; a függőleges övezetességi 

rendszerben nem találjuk meg mindegyik övet vagy területet, ami a vízszintes rendszerben 

van (pl. térítői öv, monszunvidék, monszunterület), mert azokat nem (nem elsősorban) a 

hőmérséklet alakítja (hanem a csapadékképződés lehetősége). Fontos észrevenniük a 

tanulóknak, hogy a teljes függőleges földrajzi övezetesség csak az egyenlítői 

magashegységekben lehetséges, ahogyan távolodunk az Egyenlítőtől, úgy egyre kevesebb 

övet találunk a hegységekben. A függőleges övezetesség tehát attól is függ, hogy melyik 

földrajzi szélességen van a hegység. Nem volt szó általános iskolában – legalábbis a 

tankönyvcsaládunkban – a függőleges övezetességhez kötődő veszélyhelyzetekről. A 

tankönyv a lavinát mutatja be, de a hegyomlás, a kőpergés és a csuszamlás is említhető. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 11 óra 

A fejezet feldolgozásához szükséges előzetes tanulói tudás  

Az általános iskolai földrajzi tanulmányok alapján az alábbi előzetes tudásra 

támaszkodhatunk: 

 az éghajlat és az időjárás fogalmának elkülönítése, az éghajlati elemek felismerése 

példákban; éghajlati diagram olvasása; 

 az egyes kontinensek tipikus éghajlatainak és Magyarország éghajlatának 

jellemzése; 

 az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők szerepének 

felismerése példákban; 

 az éghajlati övezetesség okainak ismerete, természeti és társadalmi 

következményeinek felismerése példákban; 

 a földrajzi övezetek és övek egyedi jellemzőinek, az övezetekhez kötődő tipikus tájak 

ismerete. 

Az évfolyam előző témaköreinek feldolgozása nyomán az alábbi tudásra építhetünk: 

 az éghajlati és a földrajzi övezetesség kapcsolatának helyes értelmezése; 

 az éghajlat szerepének ismerete a vízháztartásban, a vízhozamban, a talajtípusok, a 

felszínformák és a biomok kialakulásában; 

 az éghajlat meghatározó szerepének belátása a gazdálkodási típusokban; 

 a társadalom életének, gazdálkodásának övenként és területenként eltérő 

visszahatása pozitív és negatív példáinak felismerése a környezetben.  
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Ajánlott feldolgozási mód és alternatívái 

Mivel a földrajzi övezetesség feldolgozása a 9. évfolyamos tanulmányok végén szintetizálja a 

korábban szerzett tudást, a feldolgozást az ismeretek rendszerbe helyezésének és 

alkalmazásának szükséges alárendelni. Bátran alkalmazhatók az önálló információgyűjtés, a 

közös munkavégzés, a véleményformálás és véleményütköztetés különféle módszerei. Itt 

hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az éghajlati jellemzők részletes elemzéséhez szükséges 

nagyobb méretű éghajlati diagramok a munkafüzeti feladatokban találhatók.  

Az 1. lecke (Az éghajlati és a földrajzi övezetesség) alapvetően rendszerező funkciót 

tölt be, aminek szükséges alárendelni a feldolgozási módszereket a tanulók aktuális 

tudásszintjének megfelelően. Célravezető lehet, ha a három nagy tartalmi egységet eltérő 

módszerrel dolgozzák fel a tanulók, elősegítve, hogy a különböző rendszerek ne keveredjenek 

a tudatukban. A csillagászati okok miatt kirajzolódó szoláris övezetességi rendszer 

felelevenítése alapulhat a földgömb megvilágítási modellezésén akár tellúriumos, akár labdás 

módszerrel. Ehhez közvetlenül kapcsolható az 1.1. ábra közös elemzése. A zenitben delelő 

Nap időben változó helyzetének grafikonját vessék össze a tanulók a megvilágítás 

megfigyelésének tapasztalataival, majd ezután figyeljék meg ennek hőmérsékleti 

következményeit! Így értelmezhetővé válik a szoláris éghajlati övezetek kialakulása. A szoláris 

éghajlati övezetek nevét célszerű az 1.1. ábra jobb oldalára fel is íratni a nevezetes szélességi 

körök közé. A megértést erősítheti, ha ezután elvégzik a tanulók az 1.3. ábrához kapcsolódó 

199. oldali 6. feladatot. A szoláris és a valós éghajlati övezetesség közötti különbség logikailag 

belátható éppúgy, mint annak következménye a többi földrajzi elem térbeli alakulására, 

vagyis a földrajzi övezetességre. A szoláris és a földrajzi övezetesség közötti különbség 

rögzítéséhez célszerű használni a 7. feladatot, majd végső rögzítésként az 1.2. ábra sémáját. 

Az óra további részét ahhoz kell kötni, hogy hogyan kapcsolódik össze az övezetességi 

rendszer az emberi élettel. Vagyis a földrajzi övezetességi rendszer komplex mivoltát kell 

erősíteni a tanulók képzetében, mert ez általában gyenge (a mindennapi életből, a 

biológiatanulásból és a helytelen földrajztanítási gyakorlatból hozzák magukkal azt a 

szemléletet, hogy csak a természetföldrajzi tényezőkre gondolnak az övezetesség kapcsán). 

Ezt az órarészt alapvetően a tankönyvi ábraanyag információinak értelmezésére építhetjük. 

A helyes szemlélet kialakulásához vezethet, ha az emberi komfortzónából indulnak ki (1.4. 

ábra), amihez vita kapcsolódik. Fontos, hogy a tanulók érveket sorakoztassanak fel 

álláspontjuk mellett. Kitérhetnek arra is, hogy a más földrajzi övezetekben élőknek más-e a 

komfortzónájuk, mert ez elvezetheti őket a különböző természetföldrajzi adottságokhoz való 

alkalmazkodás kérdéséhez. Az éghajlati diagramokat (1.8. ábra) használják fel arra, hogy 

hozzanak példákat az egyes éghajlatok ember által nehezen viselhető jellemzőire! Az 

éghajlatok nevét a diagramok fölé lehet íratni a tankönyvben. Össze is vethetik ezeket a 

természetes növényzet produktivitását, évszakosan eltérő aktivitását bemutató 

műholdfelvételekkel (1.9. ábra). Keressenek közöttük minél több kapcsolatot! Ezekből a 

jellemzőkből is következnek az építkezés eltérő módjai a Föld különböző részein. Kapcsolják 
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össze az 1.5. ábra térképén látható hagyományosan használt építőanyagok területi 

elterjedését, illetve az 1.6. ábra képein látható építkezési módokat az éghajlati, a növényzeti 

és a felszínformálódási tényezőkkel! Az övezetesség és a népsűrűség kapcsolatát az 1.10. 

ábráról olvassák le a 14. feladat iránymutatásai alapján! Az utolsó órarész tehát a 

kapcsolatkeresésre épülhet. 

A 2. lecke (Az egyenlítői öv) feldolgozása során az öv általános iskolai tanulmányokból 

ismert problémáiból – esőerdők kitermelése, ültetvények szaporodása, ásványkincsek 

kitermelése, talajpusztulás – javasolt kiindulni. A négy probléma köré szerveződhetnek 

munkacsoportok, akik „követei” lesznek az adott problémának. Először a tankönyvi 

információk alapján felkészülnek a témából úgy, hogy az ezt követően szervezett bírósági 

tárgyaláson képesek legyenek logikusan feltárni a problémákat, megnevezni a felelősöket, a 

beavatkozásokat és a tevékenységeket (10 perc). Célszerű négy tanulót előzetesen 

felkészítenie a tanárnak arra, hogy egy-egy téma szakértőjeként segítsék a bírót az igazságos 

ítélkezésben. Az óra döntő része a bírósági tárgyalás lefolytatása az emberi társadalom ellen 

(20 perc). A vádirat lényege, hogy a társadalom tevékenységeivel megbontja a természet 

egyensúlyát, és pillanatnyi gazdasági érdekeinek megfelelően előre megfontoltan, 

folyamatosan bűncselekményeket követ el az egyenlítői övben. A problémakövetek 

érvelésükhöz használják a tankönyv információs anyagát! Az értékelés egyik szempontja lehet 

az, hogy mennyire tudták az ott szereplő tényeket, ábrákat érdemlegesen beépíteni 

érvelésükbe, meggyőző tevékenységükbe. A tanóra összefoglalási részében javasolt közösen 

összefoglaló táblázatot készíteni az öv földrajzi jellemzőiről (10 perc). Tartalmát az övek 

jellemzési szempontjai alapján alakítsuk ki (amit a diákok majd a többi övnél is következetesen 

alkalmaznak)! 

A 3. lecke (Az átmeneti öv és a monszunvidék) alapmondandója az elsivatagosodás 

problémaköre. Feldolgozható a tankönyv kínálta sorrendben és tartalommal. Célszerű 

azonban a sivatagosodás köré problémaalapú tanulási stratégiára épülő órát szervezni. 

Előzetes feladatként nézzék meg a tanulók az Egyszer volt, hol nem volt... A Föld c. népszerű 

ismeretterjesztő rajzfilmsorozat A Száhel, a szárazság hona című epizódját 

(https://www.youtube.com/watch?v=rNRdOlkWKb4, 25:15)! A megtekintés során 

jegyzeteljék ki a Száhel földrajzi jellemzőit és a felmerülő környezeti problémákat! Az órát 

azonban ne ezzel indítsuk, hanem egy aktuális híradással  

(pl. https://www.youtube.com/watch?v=Uloo31GGAtc 00:0–00:44)! Ebből kibonthatók a 

Száhel-öv fő problémái. Tegye fel a tanár a kérdést, hogy mi a fő gond ebben az övben 

(éhínség)! Annak érdekében, hogy ténylegesen lássák a tanulók a probléma lényegét, 

fogalmazzanak meg három problémát, ami része az éhezés kialakulásának! Ha többet is 

mondanak, szigorúan csak háromban állapodjanak meg közösen (pl. szárazság, nagy 

népességszám, túllegeltetés). Ehhez és az óra minden további részében is használhatnak 

tankönyvet, atlaszt. Ezt követően a három problémát külön-külön tekintsék át! Differenciált 

feladatként (pl. padsoronként), de még hatékonyabb, ha csoportmunkában foglalják össze az 

https://www.youtube.com/watch?v=rNRdOlkWKb4
https://www.youtube.com/watch?v=Uloo31GGAtc
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alábbiakat: mi a probléma lényege? (1 mondatban) –› mi az oka? (kulcsszavak összeírása) –› 

mit lehet tenni a mérsékléséért vagy megszüntetéséért? (tevékenységek, intézkedések 

felsorolása). Ez kb. 10 percet igényel. Utána sorra veszik a megbeszélés során, hogy mire 

jutottak az egyes problémákkal kapcsolatban. Az okok megfogalmazásakor szembesülnek 

azzal, hogy azok között átfedés van a három problémakör esetében. Tisztázásukhoz jól 

használható a tankönyv 208. oldalának 14. feladatában lévő gondolatháló. Ezután kerülhet 

elő az előzetesen megnézett film tapasztalata: miben festett más képet a Száhelről a rajzfilm? 

Beszéljék meg az eltéréseket és annak lehetséges okait is! A monszunvidék megismerését 

alapozhatjuk a tankönyvre. A feldolgozás során szükséges visszautalni a monszunszél-

rendszerről tanultakra, ezúttal annak a következményeit kell sorra venni, és értékelni a 

társadalom szempontjából. Az óra végi összefoglalás legyen ismét a jellemzők rendszerezése 

(az előző óra végén kialakított szempontok alapján)! (Éghajlati diagramok az 1.7. és a 2.2. 

ábrán is találhatók hozzá.) 

A 4. lecke (A térítői öv) feldolgozásának egyik kiindulópontja lehet az előzőekben 

kialakított szempontrendszerű táblázat. Írják bele a tanulópárok azt, amit már tudnak a 

térítőkörök mentén kialakult sivatagokról (10 perc)! Ehhez ne használják a tankönyvet, hiszen 

éppen az előzetes tudásukkal szeretnénk szembesíteni őket. Célszerű a megoldásokról az óra 

során folyamatosan tájékozódni, ha azok mentén halad a feldolgozás. Az is megoldás lehet, 

hogy a tanulók ellenőrzik – részenként – a munkájukat a tankönyvi információk alapján. A 

felszínformálódás áttekintését a tankönyvi keresztmetszetre és képekre javasolt építeni. 

Mindenképpen gondolják végig, hogy mi a fő oka az egyes formák kialakulásának (pl. hegylábi 

törmeléklejtő ‹– hőmérséklet-ingadozás okozta aprózódás + gravitáció; kőgomba ‹– szél és 

hordaléka + kőzetminőség)! Az ábraelemzést követően szükséges mozgóképes szemléltetés 

is. Megoldás lehet, hogy megnéznek egy YouTube-videorészletet, majd narrációt készítenek 

hozzá arról, hogy mely külső erők hogyan formálják a felszínt a sivatagokban. (Megjegyezzük, 

hogy a tömbszelvényhez is készíthető narráció, például: hogyan mutatná be az idegenvezető 

a tájat a turistáknak.) A jövevényfolyó fogalmának megértését ellenőrizheti a tanár azáltal, 

hogy kerestet az atlasz térképein ilyen típusú folyókat. A sivatagi életmód feldolgozása a 

tanulók közös munkájára is bízható. Megjeleníthetnek életképeket a vízszerzésről, az 

oázisgazdálkodásról, a sivatagi város utcáiról. Ezek néhány percesek legyenek, a felkészülési 

idő is csak néhány perc a tankönyvi információk alapján. Alternatíva lehet, hogy némajátékkal 

megjelenítenek valamely sivatagi tevékenységet (pl. teherhordás tevével, datolyaszedés, 

vízkiemelés csatornából az oázisban, ivóvízárusítás), és az osztály többi tagjának meg kell 

fejtenie, hogy mi az.  

Az 5. lecke (A meleg mérsékelt övben) az öv két területének a megismerését szolgálja, 

így azt javasolt összehasonlító elemzésre építeni. Az övezetek jellemzési algoritmusának 

megfelelően haladjanak végig az egyes szempontokon, és azokat minden esetben 

párhuzamosan dolgozzák fel a mediterrán terület és a monszunterület esetében! Azt 

vizsgálják minden esetben, hogy miben egyeznek és miben különböznek, illetve értelmezzék 



FI -  50 601 090 1/1  Fö l dra jz  9 .  |  F I -  50 601 100 1/1  Fö l dr a jz  10 .  –  Ta ná r i  k éz i köny v  

 126 

az azonosságok és a különbségek okát, magyarázzák azokat! Minden információt a 

tankönyvből szerezzenek! Az óra utolsó harmadában életképekben hasonlítsák össze a 

mediterrán területen és a monszunterületen élő emberek életét! Háromféle környezethez 

kapcsolható életkép alkotása javasolt: mediterrán üdülőövezet, olívaültetvény, teraszosan 

művelt rizsföld a monszunterületen. A tanár adhat segítségként kulcsfogalmakat a 

megvalósításhoz (pl. olívaültetvény: passzátszél-rendszer leszálló ága, macchia, fahéjszínű 

talaj, ültetvény, olívasajtolás). Az életképalkotás alapesetben dramatikus megjelenítést jelen, 

de elképzelhető a tablón vagy infografikán való ábrázolás is. 

Elméletileg a 6-7. lecke (A valódi mérsékelt övben) tartalma a legismertebb a tanulók 

számára, ezért eredményesen alkalmazható a tanítsd meg nekem! módszer. A tanulók logikai 

rendbe szedik az ismereteiket, és megpróbálják elmagyarázni a tények közötti 

összefüggéseket, a folyamatokat. Javasolt problémafelvetések köré rendezni a tartalmukat: 

kedvezőek-e az életfeltételek a valódi mérsékelt öv partvidékén?, miért érzékenyek az 

éghajlatváltozásra a mérsékelt övezeti puszták?, miért vannak sivatagok a mérsékelt övben? 

stb. A tanulóknak lehetőségük van felkészülni az egyes kérdések megválaszolására a tankönyv 

és az atlasz alapján. A feladat úgy is megvalósítható, hogy egyes tanulók elméletben készülnek 

fel (ők fognak magyarázni, szűkebb értelemben véve tanítani), mások viszont rajzot 

készítenek (ők fogják illusztrálni a magyarázatokat). A rajzok lehetnek tájrajzok, amiken 

szerepel minden fontos földrajzi jellemző, de lehetnek egy-egy jelenséget, folyamatot, 

környezeti problémát (pl. medencesivatag kialakulása, a füves puszta elsivatagosodása) vagy 

összefüggést (pl. éghajlat és mezőgazdasági termelés kapcsolata nyugat–keleti 

keresztmetszeten) bemutatók is. A magyarázók és az illusztrálók össze is dolgozhatnak, de ez 

nem feltétlenül szükséges. A második órán a jelenségek (pl. talajerózió, szikesedés, ingadozó 

vízjárás, az óceán mérséklő hatása, tó kiszáradása) köré csoportosíthatók a tanulói 

tevékenységek. Gyűjtsenek híreket és képeket a jelenségekről (praktikusan 

csoportmunkában vagy egyéni választás alapján) az interneten, és azokon keresztül mutassák 

be egymásnak, az osztálynak a jelenség lényegét! 

A 8. lecke (A hideg mérsékelt öv és a hideg övezet) feldolgozásának egyik lehetséges 

menetét meghatározhatja annak a kérdésnek a megvitatása, hogy hol jobb élni: a sarkvidéki, 

a sarkköri vagy a hideg mérsékelt övben. A kérdésre lehet azonnal, érzelemből is válaszolni. 

Meg is tehetik a tanulók, rendezzenek szavazást, aminek az eredményét írják fel a táblára 

(hányan szavaztak az egyes övekre)! Az óra során viszont mérlegelni kell a környezeti 

feltételeket. Minden ténymegállapítást követően jelöljék, hogy az pozitív vagy negatív! Ehhez 

arra van szükség, hogy folyamatosan jegyzeteljenek. A mérlegelő jegyzetkészítést szükséges 

lehet táblázattal segíteni (10. táblázat). Az óra utolsó 10 percében – összefoglalásként – 

áttekintik a táblázatokat, és megbeszélik az értékelések esetleges viszonylagosságát. A 

feldolgozás folyamatában kapjon helyet képi szemléltetés (álló- és mozgókép), a tanulók 

lássák is a környezeti feltételeket, azok hatását, következményeit az életmódban! 

Szemléltetni szükséges például a tundra ingoványát, a permafroszt olvadását, a vándorló 
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rénszarvas-pásztorkodást, a kutatóállomáson, kutatóhajón vagy a szibériai kőolajtelepen való 

életet, a tajgai fakivágást. 

 

Szempont 
Hideg mérsékelt öv Sarkköri öv Sarkvidéki öv 

Tény +/– Tény +/– Tény +/– 

Éghajlat 

      

      

      

      

Felszíni 
adottságok 

      

      

      

Élővilág 
      

      

Táplálék-
forrás 

      

      

      

Építkezési 
lehetőség 

      

      

Gazdálkodási 
lehetőség 

      

      

      

10. táblázat. Táblázat váza a mérlegelő jegyzetkészítéshez 
(a cellák függőlegesen bővítendők) 

A 9. lecke (A függőleges övezetesség) feldolgozását érdemes egy hegymászási 

szituációból kibontani. Például négy hegymászó különböző hegységekben (Alpok, Andok, 

Kilimandzsáró, Skandináv-hegység) túrázik a legmagasabb csúcs felé. Melyik szerez többféle 

tapasztalatot a földrajzi környezetről? A probléma többféle módon megközelíthető, bízza a 

tanár a tanulókra azt! Kapjanak a tanulópárok 10 percet arra, hogy választ keressenek a 

problémára! Nevezzék meg egyértelműen a hegységet, és fogalmazzanak meg maximum 

három érvet választásuk igazolására! Információforrásként használhatják az atlaszt és a 

tankönyv 9.3. ábráját is. Az is lehetséges, hogy a Google Map térképét használják csak, ahol 

megkeresik a csúcsokat és azok magasságát (Mont Blanc – 4808 m, Aconcagua – 6962 m, Kibo 

– 5895 m, Galdhøpiggen – 2469 m). Majd tanulmányozzák a valós képét (3D-s műholdkép, 

döntött nézet), ahol a növényzeti övezetességből lesz látható számukra a növényzet 

függőleges irányú változása. A kérdés megválaszolása után célszerű kivetíteni egymás mellett 

a 3D-s képrészleteket, és megkeresni azokon a jellegzetes magassági határvonalakat (erdő-, 

fa- és hóhatár). Ezt követően a határvonalakat összevethetik a vízszintes övezetességi 

rendszerben való megjelenésükkel a munkafüzet 112. oldali 1. b. feladatában. Visszatérve a 

hegyvidékek függőleges övezetességéhez, határozzák meg a tanulók, hogy melyik magassági 

zóna milyen emberi tevékenységre alkalmas! (A munkafüzeti feladat ábrájába is beírható.) 

Kaphatnak hozzá szókészletet (hegyi pásztorkodás, erdőgazdálkodás, vadászat, bányászat, 

sportolás, pihenés, energiatermelés stb.). Az interaktív táblán kivetített képekre ráhúzhatók 
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a feliratok. Ezt követően készíthetnek a tanulók listát a hegyvidékekhez kapcsolódó 

veszélyforrásokról. Videofilmen ismerjék meg a lavinát (pl. 

https://www.mozgasvilag.hu/hegymaszas/hirek/a-halal-torkaban---video), a kőpergést, a 

kőomlást, és beszéljék meg e veszélyhelyzetek elkerülésének lehetőségeit!  

A fejezet feldolgozásához szükséges eszközök 

Nyomtatott taneszközök: 

 9. osztályos földrajztankönyv; 

 középiskolai földrajzi atlasz; 

 9. osztályos földrajzmunkafüzet; 

 9. osztályos ellenőrző feladatlapok. 

Egyéb eszközök: 

 Földrajzi övezetesség falitérkép, a Föld domborzati és éghajlati falitérképe; 

 képanyag. 

Digitális eszközök: 

 számítógép/laptop/tablet internet-hozzáféréssel; 

 projektor, laptop/PC; 

 videofelvételek, műholdfelvételek, szimulációk. 

Javaslatok a tantárgyi koncentrációra 

- Belső koncentráció:  

 a forró, a mérsékelt és a hideg övezet és öveik természet- és társadalomföldrajzi 

jellemzőinek felismerése a kontinenseken; 

 az övezetesség elemeinek felismerése a népességmozgásokban, az élelemellátás és 

a vízellátás regionális és globális problémájában; 

 az övezetességből adódó, gazdasági-társadalmi fejlettséget befolyásoló tényezők, 

konfliktusok és veszélyhelyzetek ismerete. 

- Fizika: fény, hullám, hőmérséklet, halmazállapot értelmezése, a meteorológiai 

jelenségek fizikai alapjai. 

- Matematika: adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, adatleolvasás, egyszerű 

diagramok értelmezése, táblázatok olvasása, készítése; modellek megértése. 

- Biológia-egészségtan: rendszerszemlélet; életfeltételek, az övezetek és az övek 

életközösségei, biomok, ökológiai kapcsolatrendszerek, az élővilág rendszerezése. 

- Magyar nyelv és irodalom: szövegegységek közötti tartalmi különbségek felismerése. 

- Etika: más kultúrák, életmód iránti érdeklődés. 

A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

A fejezet feldolgozása során az értékelés tartalmi szempontból elsődlegesen az összefüggések 

meglátására irányuljon! Módszertani szempontból a folyamatokban való eligazodás, az 

https://www.mozgasvilag.hu/hegymaszas/hirek/a-halal-torkaban---video
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alkalmazási készségek szintje és a tanulótársakkal való együttműködés készségének 

megítélése a legfontosabb. A tanulók kapjanak szöveges (élőszavas) és érdemjegyes 

értékelést egyéni, páros és csoportos tevékenységükre egyaránt! A fejezet tudáselemeinek 

elsajátítása osztályszinten és egyénenként is jól mérhető az ellenőrző feladatlapok 

segítségével. A feladatlap megoldásához az összefoglaló óra után egy tanóra szükséges. 

II.2.2. A 10. évfolyamos tankönyv nagy témaköreinek részletes bemutatása 

Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy melyek a tankönyvi fejezetek és azon belül az egyes 

leckék céljai, hogyan építkezik azokban a tanulói tudás, valamint milyen módszereket ajánlunk 

a 10. évfolyam tananyagának feldolgozásához. A témáknak általában sok előzménye van már 

(hiszen ez a földrajztanulás utolsó évfolyama, és általános iskolában a regionális földrajzi 

megközelítés során a tanulók már bejárták a Földet, megismerték annak fő folyamatait). 

Természetesen tudjuk azt is, hogy rendkívül eltérő az egyes iskolák, sőt az egyes 

tanulócsoportok, hát még a tanulók helyzete, lehetőségei, ezért a megvalósítás tényleges 

módja erősen igényli a szaktanári mérlegelést. Kiemelten amiatt is, hogy a feldolgozási 

módszerek – a hagyományos tanítási-tanulási stratégiával szemben – az aktív 

ismeretszerzésen és tudásépítésen alapulnak, a tudásért dolgozniuk kell a diákoknak 

egyénileg és együttműködve egyaránt.  

I. fejezet. Társadalmi folyamatok a 21. század küszöbén 

A fejezet céljai 

A fejezet fő célja 

A világ népesedési problémáinak felismerése, összetevőinek, továbbá folyamatainak 

összefüggéseikben és következményeikben való értelmezése. 

A fejezet további céljai: 

 az állampolgári és a vállalkozói kompetenciák fejlődése a népesség és csoportjai 

munkaerőpiaci szerepének értelmezésével; 

 a mérlegelési készség fejlődése népesedési tények és tendenciák többirányú 

megközelítésével; 

 az eltérő kultúrák értékeinek felismerése, a kultúrák közötti párbeszéd 

fontosságának, a vallás kultúraformáló szerepének megértése; 

 érdeklődés és nyitottság kialakulása különféle kultúrák értékeinek megismerése 

iránt; 

 az idegennyelv-tudás fontosságának belátása; 

 a Föld különböző térségeiben lejátszódó urbanizáció eltérő vonásainak felismerése, 

a társadalmi-gazdasági fejlődéssel való összefüggésének belátása; 

 a népesedéshez, az élelmezési problémákhoz és az urbanizációhoz kapcsolódó 

médiahírek kritikus értelmezése. 
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A tartalmi elrendezés szempontjai, az új fogalmak rendszere 

A fejezet az alábbi leckéket tartalmazza: 

1. Több mint 7 milliárdan vagyunk – Földünk népessége  

2. Ahányan, annyifélék vagyunk – A népesség összetétele  

3. A fiatalodó és öregedő társadalmak problémái – Népesedési problémák 

4. Mindenkinek van mit enni? – Élelmiszerválság 

5. A legősibb települések – Átalakuló tanyák, fejlődő falvak 

6. Irány a város! – A városfejlődés folyamata 

7. Miért különbözőek a városok? – A városok típusai  

8. Óriásira duzzadó városok – Urbanizációs problémák  

9. Összefoglalás – Feladatok 

A világnépesség összetétele és települési tere olyan témakör, amelynek sok fogalma, 

ténye és összefüggése már ismert a tanulók számára általános iskolából, hiszen a regionális 

földrajzi tanulmányok során sok-sok példán keresztül ismerkedtek vele. Ezt az előzetes tudást 

kell most feleleveníteni, részben kiegészíteni és rendszerbe helyezni. A példák helyett most a 

folyamatokon van a hangsúly, célszerű minden témát időbeli és térbeli változási 

folyamatában megközelíteni. A hangsúlyt a változások okainak értelmezésére és 

következményeinek a kibontására szükséges helyezni azért, hogy érzékeljék a tanulók a 

trendeket. A következményeket a „mi lesz ha...?” stratégiával célszerű megközelíteni, vagyis 

mindig alternatívákban való megfogalmazásra törekedjünk annak érdekében, hogy világossá 

váljon a tanulók számára, a feltételek térben és időben változnak. Azonban érzékeniük kell azt 

is, hogy a mai társadalomban és a világgazdaságban nagyon gyorsak a változások, így a 

folyamatok hosszabb távon nem jelezhetők egyértelműen előre (más feltételek esetén más 

következmények lesznek).  

Az 1. lecke (Több mint 7 milliárdan vagyunk) alapvetően a Föld népességének 

számszerű tényeivel ismertet meg annak térbeli és időbeli összefüggésében. Előzményei csak 

epizodikusan vannak, hiszen általános iskolában ezek a kérdések csak a regionális földrajzi 

tanulmányok során kerültek elő, inkább térbeli megjelenésükben, mint időbeli változásukban. 

A lecke bemutatja, hogy a történelem egyes időszakaiban mennyire eltérő ütemben változott 

az emberiség lélekszáma. A népességszám-gyarapodás (nem népességgyarapodás!) ütemét 

az okaival együtt van értelme vizsgálni, hiszen az alapján érzékelhetik a tanulók a jövőbeli 

változás irányát, jellegét és mértékét. Az első és a második demográfiai forradalom és okaik 

elkülönítése is elsősorban ezért fontos. A lecke legfőbb üzenete, hogy a népességszám 

drasztikus növekedésével nem tudnak lépést tartani a Föld erőforrásai (9. oldal 1.4. ábra), a 

közöttük lévő egyensúly erőteljesen felborult, emiatt a népesség létfeltételei egyre kevéssé 

biztosíthatók. Értelmezni szükséges a túlnépesedés fogalmát, azt az állapotot, amikor egy 

területen a népesség száma meghaladja a rendelkezésre álló és potenciálisan kiaknázható 

természeti erőforrások szintjét, mert ez a globális problémák alapvető oka. Meg kell ismerniük 
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a tanulóknak, hogy a természetes szaporodás és a halálozás arányai a társadalmi-gazdasági 

fejlődéssel változnak, a demográfiai átmenet szakaszokra bontható (1.7. ábra). E szakaszok 

azonban a világ különböző részein máskor következtek, következnek be, pl. míg Európa az 

elöregedéssel küzd, Afrika fiatalodó társadalmai roppant mértékű természetes szaporodást 

produkálnak. Minden földrész, régió vagy ország népessége átmegy előbb-utóbb e fejlődési 

szakaszokon. A feldolgozás szempontjának ezért arra kell irányulnia, hogy egy adott területen 

mikor és miért akkor jellemzőek az egyes állapotok: mi okozza a nagymértékű természetes 

szaporodást, mi mozgatja a halálozási arányszámokat, és a kettő eredőjéből milyen 

megoldandó problémák adódnak helyben, vagy melyek indukálnak olyan problémákat, 

amelyek térbeli átrendeződéssel is járnak. A népesség területi elrendeződése is elsősorban 

folyamatában fontos. Úgy is, mint hogy miért jön létre egy adott területen az éppen aktuális 

állapot: a túlnépesedés vagy az elvándorlás, elnéptelenedés, de úgy is, mint hogy annak 

milyen következményei lehetnek az adott térségben (1.1. táblázat) vagy máshol. Vagyis a 

népesedési problémák területi átrendeződésének folyamatát szükséges az ismeretszerzés 

középpontjába állítani.  

A népesség összetételével a 2. lecke (Ahányan, annyifélék vagyunk) foglalkozik. A 

népesség mai területi elterjedésétől (népsűrűség területi különbségeitől) szükséges 

visszaforgatni az idő kerekét azokig az időkig, amikor megindulhatott a népesség térbeli 

szétterjedése a Földön. Földrajzórán elsősorban onnan kell megközelíteni a kérdést, hogy 

mely környezeti változások adtak erre lehetőséget (pl. a jégtakaró visszahúzódása, a 

kontinensek közötti átjárást lehetővé tevő földhidak), illetve milyen környezeti feltételekhez 

kellett alkalmazkodniuk az egyes földrajzi környezetekben megtelepülőknek. Az emberi 

nagyrasszok jellemzőinek megismertetése a biológiatanítás feladata, a földrajztanárnak 

azonban szükséges ezeket példaként felidéztetni épp az alkalmazkodási módok megláttatása 

érdekében (pl. előnyös tulajdonságok kiválasztódása, szelekció, génsodródás). Keressenek 

magyarázatot a diákok az átmeneti és az újkori keverékrasszok kialakulására is (2.1. ábra)! 

Megjegyzendő, hogy sokféle benépesedési elmélet kering az interneten, amelyek 

tudománytalan megközelítéseivel szembesíteni kell a tanulókat. A népesség összetétele 

korszerkezeti, munkaerőpiaci és kulturális (vallási és nyelvi) szempontból kerül bemutatásra 

ebben a leckében. A népesség korszerkezete részben már ismert, hiszen 7. osztályban 

megismerték a tanulók a korfa-ábrázolást. Viszont most elsősorban a korfatípusok (2.2. ábra) 

közötti különbségekre és azok okaira szükséges irányítani a figyelmüket. Azon túlmenően, 

hogy megállapítják az egyes csoportok demográfiai jellemzőit, és a diákok példákat keresnek 

rájuk a világ országai között, gondolják végig, hogy milyen változásoknak és mikor kellett 

bekövetkezniük ahhoz, hogy az egyes korfaalakzatok kialakuljanak! A nemek arányának 

korcsoportbeli megfordulására rá kell irányítani a tanulók figyelmét (2.3. ábra). Érdekes 

adalék lehet, ha olyan korfákat is látnak, amelyeken felismerhető különbségek vannak a két 

nem arányaiban (pl. Magyarország, Oroszország, Kína), és ezeket próbálják magyarázni. Ezen 

az órán szükséges megerősíteni a foglalkoztatási szerkezettel kapcsolatos fogalmakat. Noha 
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általános iskolában folyamatosan használták ezeket, a közöttük lévő különbségek kevésbé 

tudatosultak (különösen az aktív, az inaktív és az eltartott kategóriák között). Javasolt 

pontosítani a ráta szó jelentését (hányad, arány). A ráták értelmezésében annak tisztázása 

fontos, hogy mihez viszonyítják (pl. az összlakosság számához vagy a munkaképes korosztály 

létszámához). A népesség vallási és nyelvi elterjedését földrajzórán szintén a környezeti 

feltételekre célszerű visszavezetni. A földrajztanítás számára az a fontos, hogy miért alakultak 

ki az egyes világvallásokhoz kapcsolódó szokások (pl. táplálkozási, öltözködési, viselkedési, 

egyenjogúságra vonatkozó szabályai). Logikai folytatását jelenti annak példákon keresztüli 

felvillantása, hogy a vallási eredetű szokások miben nyilvánulnak meg a mindennapokban, 

milyen nehézségeket, konfliktusokat okozhatnak, milyen következményeik lehetnek (pl. a 

népességszám alakulásában, a népegészségügyi helyzetben). 

A 3. lecke (A fiatalodó és öregedő társadalmak problémái) a népesedés főbb gondjait 

veszi sorra. Alig van benne új ismeretanyag (tulajdonképpen csak a termékenységi 

arányszám), a már ismert problémákat elemezteti. A lecke elsődlegesen feladatokra (adatsor-

, térkép- és diagramelemzésre) épül. Érdemes a népesedési gondokat a maguk 

ellentmondásaiban a tanulók elé tárni: egyes országok a fiatal korszerkezettel küzdenek, míg 

mások az elöregedéssel; a világ túlnépesedéséről beszélünk, miközben egyes térségekben 

nincs elegendő munkaerő; a világ egy részén a gyermekmunka, más részén a nyugdíjasok 

foglalkoztatása jelent problémát; a népességrobbanás a betegségek terjedésével a halálozási 

arányokat is növeli. Természetesen a feldolgozás során az egyidejűleg létező ellentétes irányú 

tendenciák magyarázatára kell helyezni a hangsúlyt. 

A népességszám gyarapodásának legfőbb következményét, az élelmiszerválságot a 4. 

lecke (Mindenkinek van mi enni? címmel) dolgozza fel. Az élelmiszerválság cím lehet, 

szokatlan, de szándékosan nem élelmezési válság, mert nemcsak a fogyasztók, hanem a 

termelés (az élelmiszer-előállítás) oldaláról való megközelítést is kíván. Vagyis a lecke két 

logikai szálon való gondolkodást igényel: 1. miért és hogyan alakul ki az éhezés a világban 

(miért nem biztosítottak minden ember számára az alapvető táplálkozás feltételei?), 2. milyen 

tendenciák és érdekek érvényesülnek az élelmiszerek előállítása során (túltermelés és 

túlfogyasztás ellentmondása). A tanulóknak fel kell ismerniük a fejlett országok élelmiszer-

túltermelése és a népesség túltápláltsága, valamint a fejlődő országok népességének 

elégtelen mennyiségű és minőségű élelmiszertermelése és táplálkozása, megbetegedései 

közötti ellentmondást. Látniuk kell annak legfőbb okát, azaz a termelési és az elosztási 

viszonyok egyenlőtlenségét az egyes országok között, a piacgazdasági törvények 

érvényesülésének és a humanitárius szemléletnek az éles különválását az érdekviszonyokban, 

valamint az élelmiszerek termelésének és keresletének elszakadását egymástól. Meg kell 

érteniük a tanulóknak, hogy mi a lényegi különbség az egyoldalú, hiányos táplálkozás, az 

éhezés és az éhínség között. Az egyoldalú táplálkozás, az alultápláltság és az éhezés az 

egyénre (a szervezetre) vonatkozó fogalmak. A hiányos táplálkozás az emberek többségére 

jellemző, azt jelenti, hogy valamely szükséges táplálékösszetevőhöz (pl. szénhidrátokhoz, 
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fehérjéhez, vitaminokhoz) nem jut hozzá a szervezete megfelelő arányban. Oka lehet az 

egyoldalú táplálkozás (pl. alapvetően gabonafélék fogyasztása, húsmentes táplálkozás, 

gyorséttermi ételek fogyasztása). A hiányos táplálkozás tehát a táplálék összetételére 

vonatkozik. Alultáplált az, aki kevesebb táplálékot fogyaszt, mint amennyire a szervezete 

egészséges működéséhez szüksége lenne (= 18,5-nél alacsonyabb testtömegindex). Éhezésről 

akkor beszélünk, amikor az élelmiszerbevitel tartósan alacsonyabb ahhoz képest, amennyi 

energiára, tápanyagra szüksége lenne a szervezetnek. Vagyis az alultápláltság és az éhezés a 

táplálék mennyiségére vonatkozik, de közöttük időtartambeli különbség van. Éhínség pedig 

az alultápláltság és az éhezés minősített esete, amikor tömeges méretűvé válik egy 

népességcsoportban, egy területen. A termelés oldaláról nézve a lecke egyik fő 

szemléletformálási célja az élelmiszer-túltermelés okaival való szembenézés. A fogyasztói 

társadalom könnyen tetten érhető árnyoldalát szükséges felismertetni a tanulókkal. Esetleg 

saját és családjuk fogyasztásán keresztül is szembesüljenek azzal, hogyan uralják a 

társadalmat a vásárolj minél többet!, a folyton egyél-igyál!, a vásárolj minél „egzotikusabbat”! 

elvek, amelyek a profitorientált élelmiszergyártók és kereskedők érdekeit szolgálják! 

Példákon keresztül szükséges megláttatni velük, hogy milyen gazdasági, környezeti és 

egészségügyi következményei vannak a távolsági élelmiszerkereskedelemnek, a 

génmódosított élelmiszerek termelésének és fogyasztásának, a szükségleteket meghaladó 

élelmiszervásárlásnak. 

Az 5–8. lecke a népesedés következtében változó települési térrel foglalkozik. Az 5. 

lecke (A legősibb települések) a településhálózat vidéki (városon kívüli) településeit mutatja 

be. Új fogalommal nem gyarapszik a tudásrendszer, a korábbiakat (pl. tanya, falu, 

szórványtelepülés) egymáshoz viszonyítva, rendszerbe helyezve és funkciójuk szempontjából 

erősíti meg. Ebben az életkori szakaszban már nem a települési jellemzőik az elsődleges 

fontosságúak (azokat az általános iskolai regionális földrajzi példákon keresztül megismerték 

a tanulók). Így most az egyeditől az általános felé haladunk (általánosítás). Ezúttal a fejlődési 

folyamataikat szükséges megismerni a környezetükkel való kapcsolatukkal összefüggésben, 

illetve megláttatva az általuk kínált életmódbeli lehetőségeket és a közöttük lévő 

különbségeket. Egyik gondolatmenet a tanya, a tanyatípusok kialakulása és funkcióváltása 

(pl. árutermelő családi gazdaságoknak adnak helyet, idegenforgalmi szerepkör). A 

tankönyvinél kicsit hangsúlyosabban szükséges foglalkozni a magyar tanyarendszer kialakulási 

folyamatával, illetve annak értelmezésével, hogy miért rendeződnek a térben 

országrészenként eltérő módon a szórványok. Értsék meg a tanulók, hogy a tanya a 

gazdálkodási térben jött létre, kezdetben többnyire ideiglenes település volt (nyári szállás a 

művelt földeken). Szemben más ideiglenes településekkel, itt a gazdálkodó ember járt ki a 

földjére, nem pedig vándorolt a földek után. A kijárás időtartama azonban változott: ahogy a 

falvakban és a városokban gyarapodott a népesség száma, úgy a gazdasági udvarok 

kiszorultak a határba. Egyre több szállás épült a termőföldek és a legelők közelében, egyre 

távolabb a lakóhelytől. Kezdetben csak a fiatal férfi családtagok laktak kint a gazdasági 
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munkák idején, később viszont az egész család kiköltözött a dologidőben (ideiglenesen 

használt település, nyári szállás). A nyári szállás messze volt, és a kettős élet nehézkes, ezért 

a 19. századtól egyre több család költözött ki véglegesen a gazdaság helyszínére, a tanyára 

(állandó település). A másik szál a tanyák és a farmok összehasonlítása, hasonlóságaik és 

különbségeik időbeli változásának megfogalmazása. Fontos, hogy a tanulók képzetében is 

elkülönüljön a tanya és a farm mint településforma, illetve az ott folyó gazdálkodás, azaz a 

tanya és a farm mint gazdálkodási egység. (Gyakori, hogy a diákok a tanyát elmaradott 

településnek, illetve kezdetleges módszerekkel termelő gazdaságként, a farmot pedig a 

modern árutermelés helyszíneként képzelik.) A falvak esetében elsődlegesen azt kell 

értelmezniük, hogy lakói eredetileg többnyire a mezőgazdaságban dolgoztak, ezért azokban 

annak megfelelően alakult a települési tér, ám napjainkban a falvak képe már sok esetben 

nem tükrözi ezt a hagyományt. Ugyanakkor hiába városiasodnak, funkcióhiányosak (nem vagy 

csak kismértékben rendelkeznek központi funkciókkal). Itt is az a legfontosabb cél, hogy a 

diákok érzékeljék, a funkcióváltás miként tükröződik a település arculatában, illetve a 

településtér milyen életmódot tesz lehetővé (lehetőségei és korlátai). Egyértelműsíteni kell a 

tanulókkal, hogy bár a falu és a község ugyanarra a helyre vonatkozó fogalmak, az egyik 

településtípus, a másik pedig közigazgatási egység. A falu nem lélekszámhoz kötődő fogalom, 

hanem településszerkezeti. (Ezt egy kicsit zavarja az a hagyományos értelmezés, ami az 5.5. 

ábrában is fellelhető.) A falualaprajzokkal csak annyiban szükséges foglalkozni, hogy a 

természeti adottságok vagy a tervszerűség, a településfejlesztési politika hogyan befolyásolta 

azokat.  

A 6. lecke (Irány a város!) a városfejlődés folyamatát kíséri végig a városok 

kialakulásától a városi népesség el- és bevándorlásáig. A korai városok kialakulásának 

folyamatát (tankönyvi 6.2. ábra) el kell választani a későbbi fejlődésüktől. A városfejlődés 

fogalma is többértelmű, hiszen jelenti a településtípus kibontakozását, népességszámának 

növekedését, területi terjeszkedését, nem kevésbé struktúrájának formálódását, és vele 

együtt a városi életforma változását. A folyamatot (urbanizáció –› szuburbanizáció –› 

dezurbanizáció –› reurbanizáció) tehát elsősorban a vonzó és a taszító tényezők időbeli 

változásával együtt célszerű végigkísérni, esetleg táblázatba rendezni azokat. Az urbanizáció 

fogalmát gyakran tévesen használják a hétköznapokban, a médiában, ezért fontos 

helyretenni, hogy együttesen jelenti a városlakók számának növekedését (városodást) és a 

városi életmód terjedését (városiasodást). Ki kell térni arra, hogy a városba költözés vagy az 

onnan való elvándorlás motivációi eltérőek a fejlett és a fejlődő országokban (16. ábra). Egy 

másik gyakran hibásan használt fogalommal is találkozunk itt, az agglomerációval. Nem 

egyszerűen csak településhalmazt jelent, hanem a települések olyan együttesét, amelyben a 

környezetéből kiemelkedően fejlett várost és a körülötte fekvő településeket intenzív 

kapcsolat köti össze a gazdasági és társadalmi élet számos területén, és ahol a központi város 

körül népességtömörülés alakult ki. Az agglomerációs alvóvárosok és bolygóvárosok 

szerepkörének különbségét példákban célszerű felfedezniük a tanulóknak. Érdemes kitérni a 
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„spontán” városfejlődés és a tudatos fejlesztés következtében létrejött városok szerkezeti és 

funkcionális különbségeire, különös tekintettel a mesterségesen létrehozott városokra (pl. 

technopoliszok, szigetvárosok; Dunaújváros, Brazíliaváros). A városfejlődéshez tartozik annak 

értelmezése is, hogy a városok sem örök képződmények, funkcióvesztés vagy például 

környezeti katasztrófa következtében elhagyhatja azokat a népességük (pl. szellemvárosok). 

 

 

16. ábra. A városba áramlás okainak összefüggése a gazdasági fejlettséggel 
(forrás: 10. osztályos kísérleti földrajztankönyv 23. oldal) 

A 6. leckének szerves folytatása a 7. lecke (Miért különböznek a városok?). A városok 

szerepköre nem rendszerbe szedve kerül elő a leckében, ezért érdemes azzal foglalkozni a 

feldolgozás folyamatában (pl. táblázatba rendezéssel). Itt persze megint azt kell bemutatni, 

hogy a szerepkörök időben változnak, s ez miként nyilvánul meg a településszerkezetben, a 

településképben és a városlakók életmódjában. Területi változással kapcsolatos az 

agglomerációk összeolvadása, a mamutvárosok (megalopoliszok) kialakulása, amiket a 

közlekedési hálózat és a szolgáltatások fűznek egységes térbeli rendszerré. Ugyanakkor a 

globális városok kialakulása szerepváltozáshoz és szerepkör-összpontosuláshoz (K+F, 

innováció, információáramlás, döntéshozatal) kapcsolódik, aminek az eredménye, hogy 

világviszonylatban válnak a legjelentősebbekké (regionális szerepkör –› globális szerepkör). 

Itt említjük meg, hogy az előző leckében szereplő okosvárosok pedig arra adnak jó példát, 

hogy a szerepkör megtartása mellett a szolgáltatások minőségi változása miképpen 

változtatja meg a városi életmódot. 

A 8. lecke (Óriásira duzzadó városok) az urbanizációs problémákat foglalja össze, 

döntően a tanulók aktív tevékenysége által. Első fele elméletileg azt a kérdést feszegeti, hogy 

mennyire terjeszkedhetnek a térben a városok, mennyire duzzadhat fel a népességük, hol van 

e folyamatoknak a határa. Ehhez számba veszi a nagyvárosok vonzó és taszító tényezőit (8.4. 

ábra). Így – feladatok kapcsán – foglalkozik a nyomornegyedek (slumok) kialakulásával is. Erre 

az általános iskolai regionális földrajzi tanulmányok során láttak példákat a tanulók (pl. USA, 

India, „bádogvárosok”). Azonban tulajdonképpen nem definiálták azt, akkor inkább a 

probléma iránti érzékenyítés volt a cél. A nyomornegyedek azok a nagy népsűrűségű, a város 

egészéhez képest kicsi városi terek, ahol a zsúfolt és leromlott környezetben elégtelenek a 

higiéniai és lakhatási feltételek, hiányos vagy időszakos az ivóvíz- és villamosáram-használat, 

a rendvédelmi szolgáltatás. A vonzó és taszító tényezőkkel kapcsolatban értékeltetni 

szükséges azok társadalmi, gazdasági, környezeti, egészségügyi hatásait. A következmények 

egy lényeges eleme a népességvándorlás folyamata, ami azonban – hangsúlyozni szükséges – 
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nemcsak városi probléma. Szükséges kitérni a slum és a gettó fogalmának különbségére is (az 

utóbbi a kisebbségek elkülönült élettere a városban). Továbbá érdemes a ’no go zóna’ (ne lépj 

be, mert kétes közbiztonságú városrész!) fogalmi különbségét is tisztázni. A népességmozgás 

(migráció) egyaránt magában foglalja a mezőgazdasági vidékekről a városokba, és a fejlődő 

országokból a fejlettekbe való vándorlás folyamatát. Egyfelől a mozgás okát és motivációját 

(munkalehetőség, kényelmesebb és biztonságosabb élet reménye) kell megérteniük a 

tanulóknak, másfelől annak a következményeit. A vándorlás oka és módja szerinti vándorlási 

kategóriákat pontosítani kell a tanulók fejében, hiszen ebben nagy zavar van jelenleg a 

közéletben. Ennek lényegét foglalja össze a 8.1. táblázat (Ki kicsoda?). Az abban szereplő 

fogalmakat (menekült, illegális bevándorló, gazdasági bevándorló, menedékjogot kérő) 

célszerű kiegészíteni a médiában sokat hallott fogalmakkal, mint a migráns vagy a bevándorló. 

A migráns (a szó jelentése levezethető a migrációból, azaz a vándorlásból) a vándorlásban 

részt vevő személy, aki elhagyja lakóhelyét, és máshová (más tájra, városba, országba) 

költözik. A migráns viszont lehet menekült (ha üldöztetés miatt hagyta el a lakóhelyét, és nem 

tudja, hol telepedhet le) és lehet bevándorló (aki gazdasági vagy jobbléti célból keres magának 

új lakóhelyet). Ha a menekült legálisan vándorol, akkor menedéket kér egy országban (= 

menedékkérő), ha engedély nélkül lép az ország területére, akkor illegális bevándorló. A 

vándorlás következményeit viszont részben az elvándorlási, részben a bevándorlási területen 

szükséges vizsgálni, például a 8.2. táblázat segítségével. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 10 óra 

A fejezet feldolgozásához szükséges előzetes tanulói tudás  

Az általános iskolai földrajzi tanulmányok alapján az alábbi előzetes tudásra 

támaszkodhatunk: 

 a legnépesebb országok és népesedési problémáik megnevezése; 

 egyszerű információszerzés korfákról; 

 a népesség jellemzőinek felismerése példákban; 

 a hazai településtípusok legfontosabb jellemzőinek ismerete, magyarázata;  

 a különböző településtípusokon élők jellemző tevékenységeinek ismerete, 

indoklása; 

 példák hozása településtípusokra, szerepköreikre és a települések közötti 

különböző jellegű kapcsolatokra;  

 az egyes kontinensek, kontinensrészek, országok népességi és népesedési 

jellemzőinek ismerete; 

 az egyes kontinensek, kontinensrészek, országok meghatározó jelentőségű 

településeinek felismerése és megmutatása térképen. 
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Ajánlott feldolgozási mód és alternatívái 

A témakör feldolgozása során elsődleges cél a tanulók tankönyvhasználata. Ezt egyfelől a már 

részben ismert tartalom indokolja, másfelől viszont az, hogy a könyvben alkalmazott 

metodikai megoldásokkal megismerkedjenek. A fejezet feldolgozása során szükséges 

fejleszteni azokat a tanulói készségeket (információszerzési, elemzési, általánosítási, 

következtetési, együtt gondolkodási készség stb.), amelyek szükségesek a tanév további 

részében.  

Az 1. lecke (Földünk népessége) feldolgozása során három tartalmi egységre 

szükséges bontani a tananyagot: a földi népességszám változása, a demográfiai átmenet 

értelmezése és a népességkoncentrációk kialakulása. Ezek feldolgozási időigénye azonban 

nem azonos. A leginkább elemzésre szoruló túlnépesedés kialakulásának problémája igényli 

a legtöbb időt. A népességszám időbeli alakulása és ütemének változása a tankönyvi 1.1. 

ábráról leolvasható. Érdekes lehet a tanulókat szembesíteni azzal, hogy az adott időpontban 

(pl. a téma órai tanulásának pillanatában) milyen gyorsan gyarapszik a Föld népessége. Ehhez 

valamely számláló programot használhatunk (pl. a tankönyv által is ajánlott 

http://population.io/-t). Ha nemcsak a változás tendenciáját akarjuk érzékeltetni, hanem a 

pontos értékeket is meg akarjuk figyeltetni egy-egy időpontban és kontinensenként is, akkor 

használjuk a KSH interaktív korfáját 

(http://www.ksh.hu/interaktiv/grafikonok/vilag_nepessege.html)!  

A legszemléletesebb megoldás azonban egy animált videó használata, ahol a népesség 

megjelenésétől kezdve végigkísérhető a létszámbeli gyarapodás időben és térben együtt 

(javasolt videó: https://www.youtube.com/watch?v=PUwmA3Q0_OE). Az animáció első 

szakaszában jól megfigyelhető a folyamat lassúsága, ami utólag (a teljes videó megtekintése 

után) rádöbbentő hatású lehet. A filmben a 19. századtól érdemes figyelni a számszerű 

folyamatokat és azok térbeli érvényességét, arányait. Az ipari forradalom utáni robbanásszerű 

növekedést a grafikon változása érzékelteti. A film megtekintése közben érdemes különböző 

megfigyelési szempontokat adni a tanulóknak (pl. az összlétszám, a helyek, az okok figyelése). 

Utána a tapasztalatok okainak feltárásához használják a tankönyv szövegét és ábraanyagát 

(1.2., 1.5. és 1.6. ábra)! A téma lezárása az legyen, hogy a népesedésnek hol vannak a 

gócpontjai, milyen területi változások várhatók ebben (1.5. ábra torzított kartogramjai), s 

miként borul fel a népesség és az erőforráskészletek egyensúlya (1.4. ábra)! Megfigyeltethető 

népsűrűségi térképeken, hogy jelenleg hogyan oszlik el a népesség a térben. A tanulók 

keressék annak magyarázatát, teremtsenek kapcsolatot a természetföldrajzi környezet 

különbségeivel, a népességfejlődési folyamat szakaszaival, a gazdasági fejlettséggel stb.! A 

demográfiai átmenet fogalmát és lényegét az 1.7. tankönyvi ábra segítségével célszerű 

elsajátíttatni. Javasoljuk, hogy a diagramelemzést megelőzően ismertesse a tanár a diagram 

ábrázolási módját, majd a diákok tanulópárokban értelmezzék azt: olvassanak le tényeket az 

egyes szakaszok népesedésével kapcsolatban. A feldolgozáshoz vagy az azt követő rögzítéshez 

segítség lehet a munkafüzet 8. oldali 5. feladatának táblázata. A nagy népességtömörülések 

http://population.io/
http://www.ksh.hu/interaktiv/grafikonok/vilag_nepessege.html
https://www.youtube.com/watch?v=PUwmA3Q0_OE
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kialakulásának folyamata kezdhető az 1.8. ábra értelmezésével: a tanulók keressenek 

magyarázatot a népsűrűség elméleti területi különbségeire. Ez követően gyűjtsék össze az 1.9. 

ábra alapján az ember letelepedési helyválasztásának vonzó és taszító tényezőit, amire 

keressenek példákat az atlasz népsűrűségi térképe(i) alapján! Ez a feladat megosztható 

tényezőnként is a tanulók között. A népesség térbeli elterjedésének következményei az 1.1. 

táblázat alapján könnyen rögzíthetők. 

A 2. lecke (A népesség összetétele) négy egységre különül. Bevezetőként érdekes lehet 

visszatérni a Föld benépesedési folyamatához, ám most annak területi vonatkozásaira kell 

összpontosítani. Használható hozzá az előző órai videóanimáció eleje (0:13–0:40) vagy a 17. 

ábra térképe. Figyeljék meg a tanulók, hogyan népesítette be az ember a kontinenseket, és 

ehhez mi adta a természetföldrajzi lehetőségeket! Összekapcsolható a tankönyvi 2.1. ábra 

térképének tartalmával is, például annak a kérdésnek a segítségével, hogy hogyan nyilvánul 

meg a benépesedési folyamat a rasszok területi elterjedésében (pl. mongolid és átmeneti 

rasszok). Még tanulságosabb, ha a kontinensvándorlás folyamatával is kapcsolatba hozzuk (pl. 

a https://www.youtube.com/watch?v=NYbTNFN3NBo jégkorszak utáni epizódjainak 

kiválasztásával). A második egységben javasoljuk, hogy foglalkozzanak a tanulók a korfával. 

Mivel a korfát mint ábrázolási módot már ismerik, indokolt, hogy párban végezzék a 

korfaelemezést. Tanulmányozzák a 2.3. ábra korfáját, és olvassák le, hogyan változik az alakja 

félévszázadonként! Fogalmazzanak meg minden 50 évre változással kapcsolatos tényeket! 

Megállapításaik helyességét vagy válaszaik összevetésével, vagy interaktív korfa 

használatával ellenőrizhetik. A változó alak megfigyeléséből eljuthatnak a korfatípusok 

megismeréséhez. A 2.2. ábra tanulmányozását célszerű tanári irányítással végezni. Ezt 

követően keressenek a tanulók példákat az egyes korfatípusokra! Erre legalkalmasabb a 

https://www.populationpyramid.net, ahol a világnépesség, az egyes földrészek és országok 

népessége külön-külön is tanulmányozható 2100-ig. Nézzék meg Magyarország korfáját is 

időbeli változásában (http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html), és állapítsák meg a 

korfatípus váltásának időpontját! A népesség munkaerőpiaci szempontú összetételének 

feldolgozásához javasoljuk, hogy olvassák el a tanulók a tankönyv 13. oldali törzsszövegét, és 

tanulmányozzák a 2.1. táblázatot, majd beszéljék meg közösen az 5. feladatot. Alternatív 

megoldás lehet a szöveg és a táblázat alapján, hogy a tanulók ki kicsodát? állítanak össze 

névjegykártyaszerű információkkal. A kultúrkörök feldolgozása indítható a 2.5. ábra 

térképéből, amihez keressenek a diákok magyarázatot a 14–15. oldal szövegéből és 

ábraanyagából (különösen a 2.4. ábrából).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NYbTNFN3NBo
https://www.populationpyramid.net/
http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html
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17. ábra. A kontinensek benépesedésének folyamata (a Homo sapiens elterjedése) 
(forrás: 10. osztályos kísérleti földrajztankönyv 12. oldal) 

A 3. lecke (Népesedési problémák) módszertani szempontból alapvetően az elemzési 

készség fejlesztésére szolgál: a tankönyvi adatsorok, diagramok és tematikus térképek 

információtartalmát szükséges feldolgozni. Nagyon sokféleképpen megvalósítható, 

alapvetően az osztály ezirányú képességszintje szerint szükséges a módszerek megválasztása. 

Bármilyen munkaformára is építi a földrajztanár, figyelnie kell arra, hogy minden tanuló 

minden ábrázolási műfajjal (táblázat, abszolút és relatív diagram, tematikus térkép, 

kartogram) foglalkozzon az óra során, mert ezek olvasásának készségét a későbbi fejezetek, 

leckék feldolgozása alkalmával is használni kell. A diagramról leolvasható információ korfára 

vetítésében kiváló a munkafüzetben lévő 1. b feladat. Különösen fontos, hogy a tanórán 

prognosztizálás is történjen, azaz adatokat, tényeket gondoljanak tovább az időben, és 

fogalmazzanak meg jövőbeli tendenciákat, állapotokat. Ebben segítenek a prognosztikus 

ábrázolások (pl. tematikus térkép – 3.4. ábra és diagram – 3.6. ábra) is, amelyek elemzése 

során mindig azt kell megbeszélni a tanulókkal, hogy mely tények alapján juthattak a jövőbeli 

következtetésekre.  

A 4. leckét (Élelmiszerválság) tartalmi szempontból három nagy egységre célszerű 

bontani: 1. az élelmiszer-túlfogyasztás és az éhség egyidejűsége a világban és annak 

ellentmondásai, 2. az egyre nagyobb mennyiségű élelmiszer-előállítás, 3. a 

fogyasztásösztönzés eszközei. Ezek egyben kijelölik a módszerbeli lehetőségeket is. Az óra 

kiindulási problémáját adhatja a munkafüzet 13. oldali 1. feladata, egy az Euronews 

tévécsatornáról származó hírrészlet megtekintése, amiből jegyzetet készítenek a tanulók. Az 

1. altéma oksági összefüggésekre épül, ezért célszerű a két oldal (a fejlett és a fejlődő világ, 

vagy az éhség és a túlfogyasztás) logikai láncát felépíteni. Ez történhet párhuzamosan is 

differenciált feladatmegoldással (rétegmunkában vagy kiscsoportos munkában). Könnyen 

építhető a lecke tartalmára, az egyik lánc kiindulópontja a 4.3. ábra, a másiké pedig a 4.4. ábra 

tematikus térképe. Tanulmányozásuk eredményeképpen a tanulók fogalmazzanak meg 
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(írjanak) igaz állításokat! Majd ezek és a tankönyvi szöveg felhasználásával próbáljanak meg 

logikai láncokat összeállítani! Ezek lehetnek majd a kiinduló tények a véleményütköztetéshez. 

A vita célja annak tisztázása, hogy miért alakul ki a kettős élelmiszerválság a világban, miért 

nem lehet az éhezők és a túlfogyasztók érdekeit harmóniába hozni, és észszerű elosztási 

rendszert teremteni. Javasoljuk, hogy a vitában az eltérő oldallal foglalkozó csoportok a 

maguk szempontjai szerint fogalmazzák meg az álláspontjukat, és érvelésükben használják fel 

a logikai láncukat. Az élelmiszertermelés növekedésének témáját (2. altéma) célszerű a 

tankönyvi ábrák és a feladatok iránymutatásai mentén feldolgozni. Vessék össze a tanulók a 

szántóterületek regionális arányait (4.2. ábra) a tematikus térképek (4.3. és 4.4. ábra) 

tartalmával! Vizsgálják meg a világnépesség és a hústermelés mennyiségének összefüggését 

(4.5. ábra)! Vonjanak le következtetést az élelmiszer-pazarlás regionális különbségeinek 

diagramjából (4.7. ábra) és az élelmiszer-veszteség tematikus térképéből (4.9. ábra)! Beszéljék 

meg, hogy miért nagy regionális különbségekkel nő a GMO-élelmiszerek termelése (4.12. 

ábra)! A GMO-k témája tanulói kiselőadásra is alkalmas, amihez ajánljuk a munkafüzet 5. 

feladatát és az ott szereplő interaktív honlapot információforrásként használni 

(http://www.gmoterkep.hu). A 3. altéma, az élelmiszer-fogyasztás ösztönzése kívánja a 

médiapedagógiai megközelítést! Például gyűjtsenek a tanulók különböző típusú fogyasztást 

ösztönző reklámokat különböző forrásokból (internetről, tévéből, napilapokból, utcai 

óriásplakátokból stb.)! Javasolt azt vizsgálni a reklámokban, hogy milyen módszerekkel 

próbálnak célt elérni, hogyan manipulálják az embereket (médiaelemzés). Ezt a feladatot 

célszerű megelőző feladatként kiadni kiscsoportoknak, így ezen az órán már csak 

gyűjteményük legjobb darabjait mutatják be. Tanulságos adalék lehet a témakörben a minél 

nagyobb eredményeket felmutatni kívánó élelmiszer-termelés módszereinek 

megismeréséhez a Meatrix I. című rajzfilm (magyarul 

https://www.youtube.com/watch?v=nzRtnVagbzY, 09:52). 

Az 5. lecke (Átalakuló tanyák, fejlődő falvak) – lévén, hogy alig van benne új 

tényismeret – épüljön tanulói feldolgozásra! Egyik lehetőség a munkafüzeti feladatok 

feldolgozása. Az 1. feladatot azért javasoljuk, mert az ideiglenes településekkel különben 

ritkán foglalkozik a földrajztanítás, és a feladat érdekes információk alapján rendszerezteti 

(táblázatba rendezteti) az azok példáival kapcsolatos tudnivalókat. A 2. feladat feldolgozása 

akkor is javasolt, ha különben nem a munkafüzet alapján dolgozunk az órán, mert a tanyákat 

mint településeket az életmód, a gazdálkodási lehetőségek szempontjából gondoltatja át a 

tanulókkal, miközben egy vállalkozás indításának lehetőségeit veszik számba a SWOT-analízis 

módszerével. A falvakkal a térben való megjelenésük és funkcióik szerint is szükséges 

foglalkozni. A falu mint funkcionális tér megértését segítheti a munkafüzet 4. c feladatának 

megoldása: különböző funkciójú intézmények elhelyezése a térképvázlatában. Az alaprajzok 

csak domborzati térképpel együtt értelmezhetők. Az atlasz térképei szűkkörűen használhatók 

(pl. középiskolai OFI-s atlasz 8–9. oldal), inkább a Google Föld térképein gyűjtsenek 

http://www.gmoterkep.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=nzRtnVagbzY


FI -  50 601 090 1/1  Fö l dra jz  9 .  |  F I -  50 601 100 1/1  Fö l dr a jz  10 .  –  Ta ná r i  k éz i köny v  

 141 

falutípusokat a diákok! A falvak városiasodásának meglátásához pedig Tiszaadony 

esettanulmányát ajánljuk (tankönyv 12. feladat). 

A 6. lecke (A városfejlődés folyamata) feldolgozását célszerű a városok térbeli 

elhelyezkedésével kezdeni, azt vizsgálni, hogy milyen földrajzi helyek alkalmasak leginkább 

város kialakulásához. Keressenek a tanulók példákat az atlaszból a korai városfejlődést segítő 

tényezők érvényesülésére (6.2. ábra)! Alternatív megoldás lehet a munkafüzet 2. feladatának 

megoldása. Célszerű a letelepedési feltételeket összekapcsolni a városok funkciójával, ezekre 

is kereshetnek példákat a tanulók. Az urbanizációs folyamat rögzítéséhez alkalmazzuk azt a 

módszert, hogy a tanulók képeket gyűjtenek, amelyeken az urbanizáció (városodás és 

városiasodás is) jelei láthatóak! A gyűjtés alapulhat internetes forrásokon, ebben az esetben 

a tanulók a Google Drive-on elhelyezett mappákba töltik le a képeket, megnevezve a várost 

és a jelenséget is. Technikailag egyszerűbben kivitelezhető (de kevésbé érdekes), ha a 

tankönyvben lapozgatva keresnek képeket. A városfejlődési szakaszokat javasolt úgy 

megismerniük a diákoknak, hogy a munkafüzet 1. feladatát a tankönyvi 6.4. ábra (és esetleg 

a tankönyv 30. oldali törzsszöveg) segítségével oldják meg. Célszerű lehet pármunkában 

dolgozni, hogy megbeszélhessék egymással az elképzeléseiket. Az óra utolsó negyedében 

megvalósítható a tankönyv 15. feladata, amiben a tanulók érvelnek a nagyvárosi élet mellett 

vagy ellen. Az érvelés (logosz) során alkalmazzák annak műfaji jellemzőit és algoritmusát 

(koncentráció a nyelvtanban tanultakkal). Megjegyezzük, hogy ez a feladat eredményesebb, 

ha otthon felkészülhetnek rá a tanulók, így például a következő óra elején bonyolítják le az 

érvelést. A környezeti szemlélet erősítése érdekében felhívjuk a figyelmet a munkafüzet 4. 

feladatára és az abban lévő ’Green City Indexre’, aminek Budapestre vonatkozó diagramja jól 

felhasználható akár az érvelés során is. 

A tartalmi érvelés folyamata 
 

1. Érzelmi ráhangolás  
- a jóindulat megnyerése (a hallgatóság megszólítása) 
- figyelemfelkeltés – a téma újszerűsége, fontossága, újszerű megközelítés 

2. Az érvelés fő elemeinek rövid ismertetése – rövid tételmondat (= az érvelés magja) 
3. Részletezés – a tételmondat részletezése, példákkal való alátámasztása, kifejtése 
4. Bizonyítás  

- az érvek kifejtése, a tételmondat alátámasztása érvekkel 
- összefüggés keresése és kimutatása a bizonyítandó állítás és egy másik állítás 

között  
- álláspontunk igazságának bizonyítása (jelekből, tényekből, példákból érvek, 

következtetések megfogalmazása) 
5. Cáfolás – az ellentétes érvek cáfolása 
6. Befejezés – az értelmezésben segít 

- érzelmekkel hatás a hallgatóságra 
- kapcsolódás az érvelés többi részéhez 
- az elmondott gondolatok összegzése (egy mondat) 
- az utolsó, leghatásosabb érv bevetése 
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A 7. lecke (A városok típusai) kötetlenebb feldolgozási lehetőségeket kínál. Ha a városi 

funkciókkal már foglalkoztunk a korábbiakban, akkor a városszerkezetre és a városok 

kapcsolatára fordítható ez a tanóra. A városszerkezet értelmezése modellezést kíván, igaz, 

alaprajzi térképek alapján is feldolgozható a téma. Budapest (vagy az adott iskola települése) 

városszerkezete (7.3. ábra) lehet kiindulópont, hiszen leginkább az ismert a tanulók számára. 

Összevethető a koncentrikus és a szektormodellel (tankönyv 41. oldal 9.4. ábra) is. Kiváló 

miniprojekt lehet, ha a tanulócsoportok különböző feltételeknek (pl. oázisváros, 

középhegyvidéki regionális központ, kikötőváros tölcsértorkolatban) megfelelő szerkezetű 

városokat terveznek alaprajzszerűen. Az órán minden csoport bemutatja az alaprajzát, 

indokolja, hogy az elváráshoz képest mit, hogyan oldott meg, és egy másik csoportnak kell 

felépítenie azt építőkockákból (18. ábra). Bővíthető a feladat azzal, hogy a csoportok 

egymásnak fogalmaznak meg az egyes városrészek funkcióihoz kapcsolódó élethelyzeteket, 

amelyekhez bejárt útvonalat kell bejelölni a modellen (pl. fonállal). A városövek időbeli 

változása jól rögzülhet a tanulók képzetében, ha jelenlegi fotójukhoz régebbi korok fényképeit 

keresik meg, pl. a Fortepan (www.fortepan.hu) segítségével, ahol a helyek és létesítmények 

beírhatók a keresőbe, illetve időpontok is hozzárendelhetők az időcsúszka használatával. A 

képek segítségével összehasonlító képelemzést végeznek (leolvassák a különbségeket és 

megpróbálják indokolni azokat). A városösszenövések térbeli elhelyezéséhez használjanak a 

tanulók fény-képeket (éjszakai műholdfelvételeket)! A tankönyvi 7.5. ábra fénygócaiból 

következtessenek arra, hogy hol lehetnek nagy agglomerációk Európában, és feltételezéseik 

igazolására keressék meg a helyeket az atlasz térképein! Érdekes lehet a műhold éjszakai 

képei alapján készített NASA-utazás filmjében  

(pl. https://www.youtube.com/watch?v=qReVzDdDSKI ) is felismerni ezeket a helyeket. 

 

   

18. ábra. Egy kisváros alaprajza és építőkocka-modellje 
(ötlet, kivitelezés, fotó: Rédei Katalin) 

A 8. lecke (Urbanizációs problémák) alapvetően tanulói munkához készült. Javasoljuk, 

hogy a tankönyvi feladatok alapján dolgozzuk fel az urbanizációs problémákat. A 

munkaformát és a szervezési módot az határozza meg, hogy az előző órákon miként dolgoztak 

a tanulók. A gettó és a slum összehasonlításához érdemes fényképeket vagy filmrészleteket 

használni. A tanulók is kaphatják azt a feladatot, hogy keressenek a Google Föld segítségével 

nyomornegyed-városrészeket (pl. Mexikóváros, Caracas, Jakarta, Mumbai, Nairobi, Fokváros 

http://www.fortepan.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=qReVzDdDSKI
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területén). A népességvándorlás téma feldolgozásához a tankönyvi táblázatok (8.1. és 8.2. 

táblázat) és térkép (8.8. ábra) információs anyagát javasoljuk. 

A fejezet feldolgozásához szükséges eszközök 

Nyomtatott taneszközök: 

 10. osztályos földrajztankönyv; 

 középiskolai földrajzi atlasz; 

 10. osztályos földrajzmunkafüzet; 

 10. osztályos ellenőrző feladatlapok. 

Egyéb eszközök: 

 A világ országai falitérkép (vagy digitálisan kivetített térkép); 

 építőkocka, csomagolópapír, rajzeszközök, vízfesték. 

Digitális eszközök: 

 számítógép/laptop/tablet internet-hozzáféréssel; 

 projektor, laptop/PC; 

 videóanimációk, honlapok. 

Javaslatok a tantárgyi koncentrációra  

- Belső koncentráció:  

 A Föld népességszámának regionális különbségeinek és időbeli tendenciáinak 

magyarázata (kontinenseken, régiókban, országrészekben); 

 A kontinensek népessége kulturális különbségeinek értelmezése; 

 A településtípusok kialakulásának és átalakulásának értelmezése a kontinenseken 

és hazánkban; 

 Az egyes földrészeken jellemző népességgel kapcsolatos problémák oksági 

összefüggéseikben való értelmezése; 

 Az élelmezési problémák kialakulásának és következményeinek megértése a 

kontinenseken; 

 A hazai urbanizációs problémák értelmezése nemzetközi dimenzióban. 

- Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: demográfiai folyamatok; vallás, 

nemzetiség, a városok kialakulása, az urbanizáció jellemzői. 

- Biológia-egészségtan: emberfajták, a népesség elterjedése. 

- Matematika: logikus gondolkodás, matematikai eszközhasználat. 

- Idegen nyelvek: a nyelvtanulás fontossága (motiváció). 

- Etika: a vallás szerepe, más kultúrák értékeinek elismerése. 

- Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök 

használata. 
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A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

A tanulói tudásfejlődésben ez a fejezet az információszerzési és feldolgozási készségek 

fejlesztésében fontos szerepet tölt be, ezért az értékelésnek is elsődlegesen erre kell 

vonatkoznia. A tanár által rendelkezésre bocsátott információk esetében azok 

lényegkiemelési eredményességét, a tanulók által felkutatott források esetében annak 

tartalmi megfelelőségét és szaktudományi hitelességét szükséges elsősorban értékelni. Mivel 

többféle szervezeti formában közösen dolgoznak a diákok, elsősorban az együttműködés 

eredményességét, a megoldások tartalmi korrektségét és kreativitását értékelje a szaktanár! 

A csoport együtt elért eredményei mellett figyeljen az egyes tanulókra is, esetenként óra 

munkájukat egyénileg is értékelje! A fejezet tudáselemeinek elsajátítása osztályszinten és 

egyénenként is jól mérhető az ellenőrző feladatlapok segítségével. A feladatlap 

megoldásához az összefoglaló óra után egy tanóra szükséges. 

II. fejezet. A világgazdaság jellemző folyamatai 

A fejezet céljai 

A fejezet fő célja 

A tanulók tudják helyesen értelmezni a globális világot és a globális gazdaságot, lássák 

jellemző folyamataik előnyeit és veszélyeit, és tudásuk nyilvánuljon meg cselekvéseikben is. 

A fejezet további céljai: 

 a globalizáció fogalmának megértése, a jellemzők, a mozgatórugók, a folyamat 

ellentmondásainak felismerése;  

 érdeklődés felkeltése a napi pénzügyi-gazdasági folyamatok ismerete iránt; 

 a pénzvilág alapvető folyamatainak megértése, intézményrendszerének 

megismerése; 

 reális világkép kialakulása a gazdasági fejlettség több szempontú értelmezésével; 

 a vállalkozói kompetencia fejlődése a közgazdasági ismeretek mindennapi pénzügyi 

helyzetekben való alkalmazási képességének kialakulásával; 

 az állampolgári kompetencia fejlődése a pénzügyi döntések mérlegelési 

képességének kialakulásával, a hitelfelvétel esetleges veszélyeinek belátásával; 

 a médiakompetencia fejlődése a globalizációval, a globális gazdasággal, a termelés-

fogyasztással kapcsolatos médiahírek kritikus értelmezése által; 

 a vállalkozó szellemű, kreatív állampolgárrá válás igényének kialakulása. 

A tartalmi elrendezés szempontjai, az új fogalmak rendszere 

A fejezet az alábbi leckéket tartalmazza: 

 Mutasd az indexed! – A gazdasági fejlettség mutatói  

 Hol érdemes termelni? – Átértékelődő telepítő tényezők  
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 Egyik zsebből a másikba – A piacgazdaság kialakulása és működése  

 Jó ötlet, sok munka, kitartás – Sikeres vállalkozások (forrásfeldolgozás)  

 Együtt könnyebb – Integrációk, együttműködések  

 A világot vagy a központot szolgálják? – A szakosodástól a nemzetközi 

munkamegosztásig 

 A világcégek hálójában – Hogyan működik a globális világgazdaság? 

 Előnyök és kérdőjelek – A globalizáció megjelenési formái 

 Megtakarítunk és befektetünk – Pénz és értékpapír  

 A befektetéstől az eladósodásig – A nemzetközi tőkeáramlás  

 Világra szóló politikai és gazdasági szervezetek – Nemzetközi szervezetek 

 Összefoglalás – Feladatok  

A világgazdaság folyamataival foglalkozó fejezet talán a legnehezebb az év során, 

abban a tekintetben biztosan, hogy a legkevesebb előzetes tudás kapcsolódik hozzá. 

Tartalmainak egy részét ugyan érintette az általános iskolai regionális földrajzi tananyag, de a 

fogalmak csak a ráismerés szintjén, tényként kerültek elő, és semmiképp nem kapcsolódott 

hozzájuk az összefüggésekben, a folyamatokban való értelmezésük. Valójában ebben az 

életkorban sem könnyű több jelenség (pl. pénz- és tőkemozgások, adósságspirál, globális 

gazdasági hatások) átlátása, különösen nehéz mindezt a tartalmat gyakorlati jelentőségében 

értelmezni. Ezért a legfontosabb, hogy a téma szemléleti alapjait sajátítsák el a tanulók. 

Minden résztémát a diákok mindennapi tapasztalataival szükséges összhangba hozni. Lássák, 

tapasztalják, hogyan kapcsolódik össze a mikroszintű és a makroszintű gazdaság, a személyes, 

a családi, a vállalati és az állami gazdálkodás (léptékek érzékelése)! 

Az 1. lecke (Mutasd az indexed!) egyfajta visszautaló és egyben előkészítő szerepet 

tölt be az éves tananyagban. Alapfeladata, hogy megismertessen a gazdasági fejlettség 

mutatóival, amelyek alapján tájékozódunk a világban, annak országaiban. Az általános iskolai 

regionális földrajzban többségüket már használták a tanulók, de értelmezésük többnyire csak 

hozzávetőleges volt. Ezúttal nemcsak a fogalmi tisztázás a fontos, hanem a mutatók alapján 

való tájékozódás az országok között. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyetlen mutató értékét 

sem kell fejből tudni, hanem csak értelmezni a nagyságrendjüket, magyarázatot találni azokra, 

illetve következtetéseket levonni belőlük. Az az egyik fő üzenete a leckének a diákok felé, hogy 

az országok vagy a népesség, a gazdasági teljesítmények csak többféle szempont alapján 

értékelhetőek, egy-egy jellemző alapján nem ítélhető meg a fejlettségi állapot. Éppen ezért 

az egyes mutatók közötti különbségekre fel kell hívni a tanulók figyelmét abból a szempontból 

is, hogy mit mutatnak jól, és melyek a hiányosságaik (milyen fontos dologról nem vagy nem 

reálisan tájékoztatnak). A bruttó hazai termék és a bruttó nemzeti jövedelem kapcsán azt kell 

helyesen értelmezniük: nem mindegy, az ország területén előállított értéket (GDP) vesszük 

figyelembe, vagy az ország tulajdonához kapcsolódó értékeket (GNI). Ezt segít értelmezni a 

tankönyvi 1.1. ábra. Ám az sem lényegtelen, hogy mekkora létszámú lakosság állítja elő az 

értékeket, ezért vonatkoztatják egy főre ezeket az értékeket a gazdasági fejlettség 
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értékelésekor, mint ahogyan az sem mindegy, hogy az adott országban milyen a jövedelmek 

vásárlóereje. A vásárlóerő-arányos GDP a vásárlóerő-paritás elméletére vezethető vissza, ami 

szerint két ország valutája közötti árfolyam megegyezik a két ország árszínvonalának 

arányával. Így előre jelzi a valuta hazai vásárlóerejének változását: ha nő a hazai árszínvonal, 

akkor a valuta hazai vásárlóereje csökken, ezzel arányosan a valuta leértékelődik a 

devizapiacon. Ez a mutató már viszonylag jól jelzi a lakosság életszínvonalát, megmutatja, 

hogy mire elég (mit tehet a vásárlói kosarába) az a pénz, amit egy ember az adott évben 

előállított (pl. vásárlóerő-paritáson számított GDP/fő/év). Az 1.2. táblázatból is világosan 

kiderül, hogy az országok fejlettségét mennyiféle mutató figyelembevételével, komplexen 

kell, lehet csak összehasonlítani. A lecke második fele a gazdasági szerkezettel foglalkozik. 

Bemutatja a gazdasági szektorokat. A fogalom földrajzi értelemben a gazdasági életben 

hasonló szerepkört betöltő tevékenységcsoportot jelent: primer szektor (mezőgazdaság, 

bányászat), szekunder szektor (ipar), tercier szektor (szolgáltatás) és kvaterner szektor 

(kutatás-fejlesztés-innováció vagy tudásszektor) (makroökonómiai értelemben a gazdaság 

szereplőiből álló olyan csoport, amelynek hasonlóak az erőforrásai, a céljai és a gazdasági 

döntései). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gazdasági szektor nem azonos a gazdasági 

ágazattal (mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás), mint ahogyan sokszor keverik még a 

földrajzkönyvek is. A gazdasági szektorokban előállított értékek egymáshoz viszonyítása, 

illetve az azokban foglalkoztatottak aránya vezetheti el logikai úton a tanulókat a gazdasági 

szerkezetváltás, illetve a foglalkozási átrétegződés folyamatához (1.6. ábra).   

A rövid 2. lecke (Hol érdemes termelni?) a termelés telepítő tényezőinek változásával 

foglalkozik. Áttekintő képet ad arról, hogy mennyiféle természeti és társadalmi tényező 

játszott szerepet a gazdaság térbeli elrendeződésében. Sajnos sok ember fejében még ma is 

ez a hagyományos rendszer van, s ezzel a szemlélettel közelítik meg a jelen térbeli folyamatait. 

A globális világgazdaságban azonban a telepítő tényezők jelentősen megváltoztak, modern 

rendszerük „kemény” (mérhető, számszerűsíthető a termelés nyereségében) és „puha” (nem 

mérhető, inkább minőségi elem) tényezőkből áll (2.1. ábra). Példákon keresztül célszerű 

megismertetni e tényezők érvényesülését. A tankönyv a hagyományos acélipart (2.3. ábra), a 

modern autóipart (2.1. táblázat) és a gyorsan változó igényeket kiszolgáló sportcipő 

árösszetevőit (2.2. ábra) hozza példaként.  

A 2. lecke feldolgozása során a tanulók végiggondolták, hogy miért és hogyan 

változnak a gazdaság telepítő tényezői, amely egyenesen a piacgazdaság működéséhez vezet 

(3. lecke, Egyik zsebből a másikba). Pontosabban előbb megismerik történeti kialakulásuk 

időrendjében a gazdálkodási formák (hagyományos önellátó gazdálkodás –› tervutasításos 

gazdálkodás –› piacgazdaság) lényegét, a közöttük lévő lényeges különbségeket. 

Nyilvánvalóan a különbségek okát szükséges bemutatni, vagyis azt, hogy milyen igények miatt 

váltak olyanná az egyes időszakokban. Az óra legnagyobb része a piacgazdaságot értelmezi, 

és azt tárja a tanulók elé, hogy mi ebben az állam szerepe, hogyan irányítja, szabályozza a 

gazdaság működését. Általános iskolából a piacmodell már ismert, akkor azt vizsgálták a 
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tanulók, hogy mi történik egy mezőgazdasági termékeket árusító piacon, milyen viszony van 

a vevők és az eladók (termelők), a kereslet és a kínálat között. Folytatása most annak 

bemutatása, hogy mi a termelők célja a piacon (a lehető legnagyobb haszon elérése), és mit 

tesznek ennek érdekében (pl. hatékonyságnövelés, technikai-technológiai fejlesztés, 

piackutatás). A diákok megismerkednek az árakat alakító piaci folyamatokkal (3.3. ábra), 

továbbá a piac működésének szabad versenyes és monopóliumos formájával. Célszerű a 

vásárcsarnokban, a piacon való vásárláshoz hasonlítva megvizsgálni, hogy mit csinál az állam 

a piacon, hogyan gazdálkodik (3.5. ábra). Fontos, hogy a tanulók megértsék: a 

piacgazdálkodás működési feltételeit (a közfeladatok ellátása mellett) az államnak kell 

biztosítania. Ennek költségeit elő kell teremtenie (nem termel), erre (és nem a lakosság 

sanyargatására!) szolgálnak az adók. Javasolt ezeket forrásaik szerint rendszerezni (jövedelmi, 

vagyon-, fogyasztási, jövedéki adó és importvám). 

A 4. lecke (Jó ötlet, sok munka, kitartás) sikeres vállalkozásokkal ismerteti meg a 

tanulókat, szemelvények alapján, forrásfeldolgozás keretében. A leckének szemléletformáló 

szerepe van a tananyagrendszerben, hiszen azt igyekszik érzékeltetni, hogy egy jó (sokszor 

igen egyszerű) ötlet és kitartó munka a siker kulcsa. A diákok által nap mint nap használt 

Facebook vagy a Google kereső példáján mutatja be az apró ötleteket és világhódító útjukat. 

Mellettük két magyar sikertörténetet (Prezi, Hard Bady Hang) is példaként állít eléjük. A 

vállalkozások üzleti tervének műfajával pedig csoportfeladatban ismertet meg. 

Az Együtt könnyebb című 5. lecke a nemzetközi léptékű együttműködéseket dolgozza 

fel. Elsősorban azt kívánja bemutatni, hogy az együttműködések többféle kapcsolatot 

jelentenek. Egyidőben többféle szintű együttműködés van jelen a világban, de az egyes 

együttműködések is fejlődésen mehetnek keresztül. Az együttműködés és az integráció annak 

ellenére nem szinonim fogalmak, hogy gyakran úgy használjuk őket. Együttműködés a 

gazdaságban megvalósulhat vállalatok, tevékenységek között is, minden esetben az a 

lényege, hogy közös tevékenységekkel (az lehet munkamegosztás, specializáció is) jön létre 

valami érték vagy termék (a fogalom a termékelőállítás munkafolyamatára vonatkozik). Az 

integráció eredetileg valami (feltehetően nagyobb) egységbe való beolvadást jelent, a logikai 

lényege is az, hogy együttműködés eredményeként valami nagyobb egység jön létre (a 

fogalom az eredményre vonatkozik). A folyamatot az integrálódás szó fejezi ki. Az 

integrálódás az a folyamat, amely során több nemzetgazdaság összenő egymással, a közöttük 

lévő különbség mindinkább eltűnik, az egymás közötti gazdasági (majd később egyéb) 

kapcsolatok is egyre közelítik az országon belüli kapcsolatok sajátosságait. Az integrálódás 

folyamatának vannak szakaszai (preferenciális övezet –› szabadkereskedelmi övezet –› 

vámunió –› közös piac –› gazdasági unió –› politikai unió). Helyesebb ezeket fokozatoknak, 

lépcsőfokoknak nevezni, mert egyre több elemet foglalnak magukba (pl. a 

szabadkereskedelmi övezetben vám- és adókönnyítések vannak, valamint felszámolják az 

egymással folytatott kereskedelmet akadályozó tényezőket, a vámunióban viszont ezeken túl 

a tagokon kívüli országokkal szemben közös vámpolitikát alkalmaznak) (5.1. táblázat). A lecke 
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egyik vonulata (az előbbiekben ismertetett) az együttműködés szorossága, mélysége 

szempontjából való fokozatok kialakulása, a másik viszont a jellege, tartalma szerinti főbb 

csoportok példáinak megismerése. A tankönyv 58–59. oldalának térképe mutatja be a világ 

legfontosabb gazdasági típusú integrációit (EU, NAFTA, EFTA, CEFTA, APEC). A harmadik 

rendszer a térbeli megjelenés példáinak megismerésével kapcsolatos. A térbeli típusok 

léptékkülönbséget jelentenek: globális, kontinensre kiterjedő (pl. Európai Unió) vagy 

regionális (de ez is lehet szomszédos országokat magában foglaló, pl. közép-európai régió) 

vagy kisebb, csak a szomszédos országok egy-egy területét vagy működési egységét összefogó 

(pl. Nyugat-pannóniai eurorégió).  

A 6. lecke (A világot vagy a központot szolgálják?) visszakanyarodik a vállalatok közötti 

együttműködésekhez, azok területi kiterjedését mutatja be (nemzetközi területi/földrajzi 

munkamegosztás). Érdemes észrevétetni a tanulókkal, hogy a munkamegosztás az idő 

előrehaladtával egyre nagyobb távolságokban valósul meg, egyre inkább a specializációra 

épül, és a kétoldalú kapcsolatok helyett egyre szövevényesebb hálózatokban valósul meg. Jól 

tükrözi ezt az autóipar (6.1. ábra), a repülőgépgyártás (6.3. ábra) és a sportcipőgyártás (6.2. 

és 6.4. ábra) példája. Fontos megláttatni a tanulókkal, hogy a mind nagyobb gazdasági 

haszonszerzés érdekében végzett munkamegosztásnak nagy ára van, mindez csak a 

világcégek szempontjából kedvező. Közben viszont a munkaerő kihasználása és a környezet 

roppant mértékű terhelése történik, növekszik a kiszolgáltatottság és a létbizonytalanság. A 

lecke második fele a globális termelés következtében létrejött gazdasági erőteret mutatja. A 

centrumtérségeket (a világgazdasági pólusokat, magterületeket) a gazdasági növekedés 

súlypontjaiként értelmezzük, ahol a fejlett országok tartják kezükben a termelés és a 

nemzetközi kereskedelem nagy részét. Gazdasági erejük a nemzedékek során felhalmozott 

tudáson és pénzen alapszik, fejlődésük az adott rendszer belső szerkezetéből és a népesség 

belső motiváltságából következik, szükségleteik kielégítésére magasabb színvonalú 

termékeket előállító új erőket tudnak bevonni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az USA és 

Japán önmagában nem igazán centrumtérség, helyesebb észak-amerikai és délkelet-ázsiai 

centrumtérségről beszélni, ami a belső peremeket is magában foglalja (6.5. ábra). A 

centrumérségek ellenpólusai a perifériák, a gazdaságilag fejletlen (általában gyarmati múltú) 

országok, amelyek fejlődése mintakövetésen alapul; elmaradott gazdasági szerkezetük 

(alapvetően alapanyagtermelők) következtében függő helyzetben vannak a centrumtérség 

országaitól. A gazdasági erőterek térbeli elrendeződése és a globális termelés közvetlen 

következménye a világkereskedelem mai térbeli rendszere (6.6. ábra).  

A 7. lecke (A világcégek hálójában) a globális világgazdaság működését mutatja be. 

Erről kevés a tanulók előismerete, csak kiragadott példákat (pl. világcégek) ismernek általános 

iskolai tanulmányaik alapján. Itt a globalizációt mint folyamatot szükséges értelmezni. Ezen 

az órán a gazdasági értelmezése kerül elő: a kapitalista gazdálkodásnak a tőke által vezérelt 

világméretű kiteljesedését, a világgazdasági tér egységbe szerveződését jelenti. Nem 

egyszerűen a termelési tényezők országok és térségek közötti áramlása, hanem a gazdasági 
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viszonyok és különféle társadalmi folyamatok megerősödő egységesüléséről van szó. A 

tanulóknak meg kell ismerniük a piacgazdasági érdekektől vezérelt ’költségcsökkentés’ és 

’hatékonyság’ kulcsszavakkal jellemzett gazdasági modell kialakulási folyamatát, világméretű 

érvényesülését és annak alapját, a transznacionális vállalatok működési elvét (7.4. ábra). 

Vagyis időbeli változásukban és térbeli terjeszkedésükben együtt kell láttatni a globális 

világgazdaság kialakulási folyamatát és a különböző téri egységekben érvényesülő kapcsolati 

hálóját (19. ábra). Az elnevezéssel kapcsolatban megemlítjük, hogy a mindennapi életben 

összemosódik a multi- és a transznacionális fogalma, noha részben más a tartalmuk. Abban 

közösek, hogy tevékenységüket nem csak egy országban végzik. A multinacionális kifejezés 

arra utal, hogy a vállalatnak több országból kerül ki a tulajdonosi köre. A legtöbb, nemzetközi 

részvénypiacokon is jegyzett nagyvállalat ilyen, mert részvénytulajdonosaik különböző 

országok polgárai. Ha viszont a nagyvállalat több országban végzi a tevékenységét, akkor 

transznacionálisnak nevezzük. Ezek a cégek leányvállalatokat, gyártó, kiszolgáló vagy 

összeszerelő egységeket hoznak létre a különböző országokban. A definíciókból következik, 

hogy a transznacionális vállalatok egy része nem multinacionális (ha a tulajdonosi kör nem 

nemzetközi, például egy család, egy baráti társaság, vagy részvénytársasági formában 

dolgozik).  

 

 

19. ábra. A globális gazdaság különböző léptékű kapcsolatrendszerei  
(forrás: Bernek Á., 2008) 

A globalizáció tágabb – nem csak gazdasági – értelmezésével a következő, 8. leckében 

(Előnyök és kérdőjelek) találkoznak a diákok, amikor áttekintik annak különböző megjelenési 

formáit. A globalizáció ebben az értelemben a Föld és lakóinak uniformizálódása; fő eleme, 

hogy a világ egyes részein történő események, folyamatok, döntések erősebben vagy 

gyengébben, gyorsan vagy lassan, pozitívan vagy negatívan, de mindenképpen hatnak a világ 

más részeinek fejlődésére. A leckének éppen az a feladata, hogy felismertesse a tanulókkal 

ezt a hatást a mindennapi életükben, tevékenységeikben, környezetükben. A globalizáció 

természetének megértéséhez azonban szükséges elgondolkodniuk azon, hogy ezek a hatások 

és az általuk előidézett változások előnyösek, kedvezőek vagy hátrányosak, kedvezőtlenek, 
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veszélyesek. Megítélésük során szembesülhetnek azzal, hogy a hatások értékelése nem 

egyértelmű, nem mindegy, hogy kinek (pl. valamely érdekcsoport, lakosság, fogyasztók, 

forgalmazók, állam, bank), minek (pl. cégműködés, környezetállapot, hagyományőrzés, 

kultúra) a szemszögéből nézzük.  

A 9. lecke (Megtakarítunk és befektetünk) – a pénzzel és az értékpapírral foglalkozik. 

Elméletileg van minimális előzménye 7. osztályból, de a közben eltelt évek alatt az azzal 

kapcsolatos kérdések teljesen mást jelentenek a tanulók számára, mint 12 évesen. A pénz 

kezd értelmezhetőbbé válni a mindennapi életükben is. Ebben a leckében igen sok fogalmat 

(pl. pénz, infláció, eladósodás, tőzsdeindex) és fogalompárt (pl. készpénz – bankkártya, 

folyószámla – devizaszámla, hitel – kamat, árfolyamkockázat – kamatkockázat, valuta – 

deviza, árutőzsde – értéktőzsde) kell megérteniük, a jelentésüket egyértelművé tenni, 

különösen a mindennapi életben való helyes használatuk és az annak megfelelő cselekvés, 

gazdálkodás érdekében. A fogalmak közötti azonosságok és a különbségek feltárása a 

legfontosabb, ami viszont minden bizonnyal nem sajátítható el egyetlen órán, a későbbiekben 

többszöri megerősítésre szorul. A tanításhoz felhasználhatók a pénzzel kapcsolatos – 

alapvetően általános iskolásoknak készült – oktató rajzfilmsorozat 

(https://www.youtube.com/channel/UCwWiZ64NK1AyW8YugzvTe_Q/videos?live_view=500

&flow=grid&view=0&sort=da) egyes epizódjai is a téma iránt kevésbé fogékony tanulók 

tanulásának megkönnyítésére. 

A 10. lecke (A befektetéstől az eladósodásig) az előző lecke logikai folytatása, az 

alapfogalmak megismerése után tulajdonképpen két folyamatot kísér végig: a 

tőkebefektetést (másként a tőke működését) és az adósságválság kialakulását. Értelmezni 

szükséges a tőkeáramlás (a tőke átlépi az országhatárt pénzügyi átutalás vagy működőtőke-

beruházás formájában) és a működőtőke-kivitel (anyagi, pénzbeni, szellemi erőforrások és 

szolgáltatások nemzetközi áramlása és külföldön való befektetése a termelésbe, a 

szolgáltatásba az exportáló ország, vállalat tőkéjének a hazainál hatékonyabb 

jövedelmezősége, versenyképességének erősítése céljából) különbségét. A működőtőke-

beruházások zöldmezős és barnamezős típusaival említés szintjén már találkoztak a diákok 

(pl. 8. osztály Magyarország földrajza), de itt kell érdemben összehasonlítani azokat. Az 

adósság értelmezéséhez azt kell látniuk a tanulóknak, hogy az országok miért, milyen célokból 

vesznek fel hiteleket. Ezt célszerű kisebb gazdálkodó egységekhez (pl. család) viszonyítva 

tárgyalni. A tankönyvi ábrák tényeket adnak az adósságállomány időbeli növekedésének 

bemutatásához (10.4. ábra – a világ adósságállománya, 10.5. ábra – Magyarország 

adósságállománya). Érdemes megvizsgálni, hogy vajon miért növekszik ilyen rohamosan az 

adósságállomány a világban. Az eladósodás ördögi köre kialakulásának folyamatán végigvezet 

a tankönyvi törzsszöveg. A 10.7. ábra pedig bemutatja az államadósság jelenlegi területi 

különbségeit is a világban, így a területi különbségek okai is megbeszélhetők. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCwWiZ64NK1AyW8YugzvTe_Q/videos?live_view=500&flow=grid&view=0&sort=da
https://www.youtube.com/channel/UCwWiZ64NK1AyW8YugzvTe_Q/videos?live_view=500&flow=grid&view=0&sort=da
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A 11. lecke (Világra szóló politikai és gazdasági szervezetek) röviden sorra veszi a 

nemzetközi szervezeteket, amelyek irányítják, befolyásolják a világgazdaság működését, vagy 

segítik, biztosítják az elfogadható emberi életkörülményeket. Az áttekintésnek elsősorban az 

a célja, hogy a tanulók példákon keresztül lássák a globális szervezetek hatókörét és 

különböző tevékenységkörüket. Vegyék észre e szervezetek jelenlétét a világban, a világ 

eseményeinek alakításában. A lecke arra is rányithatja a szemüket, hogy erősen eltérő 

hatékonysággal képesek működni. Érdemes ezt konkrétumokkal is segíteni: mibe, mikor, hol 

és milyen eredményességgel tudtak beavatkozni például a pénzügyi (Világbank, IMF stb.) és a 

humanitárius (FAO, WHO, UNESCO stb.) nemzetközi szervezetek. A működésük aktuális 

területének térképei (pl. 11.1., 11.2. és 11.4. ábra) a világ különböző szempontú 

problémagócainak létezésére is ráirányítja a figyelmet. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 13 óra 

A fejezet feldolgozásához szükséges előzetes tanulói tudás  

Az általános iskolai földrajzi tanulmányok alapján az alábbi előzetes tudásra 

támaszkodhatunk: 

 alapvető gazdasági fogalmak (gazdaság, gazdasági ágazat, ipar, mezőgazdaság, 

szolgáltatás, gazdasági fejlettség, bevétel, kiadás, adósság) ismerete; 

 a család mint a legkisebb gazdasági közösség működésének értelmezése; 

 a világ meghatározó jelentőségű és a hazánkkal szomszédos országok alapvető 

társadalmi és gazdasági jellemzőinek ismerete, indoklása; 

 a magyarországi gazdaság fő vonásainak ismerete, megmagyarázása. 

Ajánlott feldolgozási mód és alternatívái 

A témakör feldolgozásának legfontosabb szempontja, hogy a tanulók számára egyértelmű 

legyen a tananyag és a mindennapi élet kapcsolata. Ezért minden nagyléptékű folyamatot 

össze kell kapcsolni a kicsivel (személyessel, családival), valamint az általánosnál is 

szükségesebb példákon keresztül, aktuális esettanulmányokkal tanítani. Szükséges 

filmélmények (játékfilmek, rajz- és animációs filmek, oktatófilmek) bevonása is (mozifilmek – 

pl. A nagy dobás, Tőzsdecápák, Krízispont, Vállalati csalódások, A Wall Street farkasa, A 

hülyeség kora, Inside job; rajzfilm – pl. A pénz mint adósság; oktatófilmek a pénzügyi 

tudatosságról – pl. https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-

filmek/oktatofilmek-a-penzugyi-tudatossagrol). A tanulók közös véleményformálása, 

véleményütköztetése és vitája segít tisztázni a fogalmi különbségeket, többoldalúan 

megközelíteni és értékelni az eseményeket. A téma állásfoglalásra késztetésen keresztül 

fejleszti az állampolgári és a szociális kompetenciákat. A drámapedagógiai módszerek 

alkalmazása elősegítheti a tanulók empatikus készségének fejlődését a világ gazdasági 

történései kapcsán, a különböző foglalkoztatási és gazdasági helyzetben lévő társadalmi 

csoportok iránt. Segít felismerni a gazdasági döntési helyzeteket, tanítja a mérlegelés 

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-filmek/oktatofilmek-a-penzugyi-tudatossagrol
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-filmek/oktatofilmek-a-penzugyi-tudatossagrol
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szükségességét és módszerét, és segít tisztázni a döntések tartalmi pontjait. A gazdasági 

összefüggések átlátása által alapozódik meg a tanulók vállalkozási kompetenciája. A 

földrajztanításban gyakran emlegetjük a modellezés módszerének szükségességét. Ebben a 

témakörben a térbeli modellek mellett gondolkodási modellek alkotására is van lehetőség. 

Ehhez használhatók modellezőkészletek, amelyek kisebb tárgyakból tetszőlegesen rakhatók 

össze (20. ábra). Az a lényeg, hogy az azonos tárgyak azonos dolgokat jelöljenek.  

 

 

20. ábra. Modellezőkészlet használata gondolati modellezés során (fotó: Makádi M.) 

Az 1. leckének (A gazdasági fejlettség mutatói) az alapvető fejlettségi mutatókkal való 

ismerkedés a célja, ezért azokkal bizony dolgozni kell. Minden mutató esetében szükséges 

megbeszélni, hogy hogyan származtatják és valójában mire jó vagy mire nem egészen jó. Ezért 

választható az a megoldás, hogy a tanár ismerteti a tartalmukat és a származtatásukat, majd 

utána a diákokkal közösen megnéznek hozzá egy adatsort vagy annak ábrázolását (diagramon 

vagy tematikus térképen), amit megbeszélnek (mit tudtak meg belőle, mit nem tudtak meg?). 

Célszerű a GDP-vel kezdeni, abból levezethető a GNP, azután a GNI, majd mindezek egy főre 

vetített értéke, illetve az előző évihez viszonyított százalékos értéke. A példákat elsődlegesen 

a tankönyvből (bármelyik fejezet leckéiből) válassza a tanár, hogy ahhoz később könnyen 

vissza tudjanak lapozni a tanulók, amikor átgondolják a fogalmak tartalmát! Ezen az órán 

szinte pihentető téma a gazdaság szektorokra való felosztása. Feldolgozásához javasoljuk, 

hogy a tanulók életéből, környezetéből vett példákat próbáljunk besorolni az ágazatokba (pl. 
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mely ágazatoknak köszönhető, hogy ma reggel felvehették a farmert, a Nike sportcipőt, 

használhatták az iPhone telefonjukat, ehettek egy Big Mac-et). A szektorokat kétféle 

mutatóban tanulmányozzuk: a GDP előállításában (pl. 1.1. táblázat) és a 

foglalkoztatottságban való szerepük (pl. 1.5. ábra) alapján. Jó lenne három országot mindkét 

szempont alapján megnézni, hogy azt az összefüggést is megbeszélhessük, miért nem 

azonosak az arányok a két szerkezetben (11. táblázat). A többi társadalmi-gazdasági fejlettségi 

mutatót (HDI, csecsemőhalálozás, születéskor várható élettartam, írástudók aránya stb.) 

pedig adja ki a tanár tanulócsoportoknak, akiknek értelmezniük kell azokat, majd bemutatni 

a társaiknak! Más megoldás, ha a tankönyv 14. feladata alapján az 1.2. táblázattal és az 1.7., 

1.8. ábrával dolgoznak a diákok. Javasolt házi feladat a munkafüzetben: a Big Mac-index (3. 

feladat) és a fogyasztói kosár (4. feladat) számítása. Ez utóbbit az órán csoportokban is 

elvégezhetik a tanulók. 

 
 

Ország 
A GDP előállításában (%) A foglalkoztatottságban (%) 

Primer 
szektor 

Szekunder 
szektor 

Tercier 
szektor 

Primer 
szektor 

Szekunder 
szektor 

Tercier 
szektor 

USA 11,5 19,4 70,1   2,0 17,0 80,0 

Kína   9,9 43,9 42,2 29,7 26,8 43,5 

Burkina Faso 34,2 20,2 45,6 67,7 10,1 22,3 

Brazília 38,1 10,0 51,9 23,0 24,0 53,0 

India 12,0 60,0 28,0 51,0 22,0 27,0 

11. táblázat. A gazdasági szektorok szerepe a GDP előállításában és a foglalkoztatásban néhány országban 
(forrás: UNDATA) 

A 2. lecke (Átértékelődő telepítő tényezők) a gazdasági telepítő tényezők időbeli 

változásával foglalkozik. Két egységre javasolt bontani a feldolgozást, amelyekhez egyaránt a 

csoportmunka javasolt. A telepítő tényezők számba vételéhez alkalmazható kooperatív 

munka. Minden csoport kapjon egy terméket (fejhallgató, iskolabútor, játszótéri 

gumiburkolat, benzinkút, elektromos autó stb.), amely gyártásához telephelyet keres! A 

tanulók összegyűjtik, hogy mit vennének figyelembe a telephelyválasztáshoz, és abból 

megfogalmaznak egy hirdetést. A hirdetést átadják egy másik csoportnak, a csoport tagjai 

pedig felülbírálják, azaz ellenőrzik, hogy minden szempontra gondoltak-e vagy szükséges-e 

mindegyik szerintük. A javított listákat egy következő csoportnak adják tovább, akik ellenőrzik 

még egyszer, és ajánlatot tesznek a hely megválasztásához. Végül az ajánlatról döntenie kell 

az eredeti csoportnak. Ezt követően vessék össze a tanulók a listákat a kemény és a puha 

telepítő tényezőkkel (2.1. ábra)! Jelöljék, hogy melyekről gondolkodtak! Az óra második 

felében különböző jellegű feladataik vannak a csoportoknak: egyik a just-in-time szállítási 

rendszerrel (tankönyv 1. feladat), a másik a kőolaj-finomító telephelyválasztásával 

(munkafüzet 3. feladat), a harmadik az ipari parkokkal (tankönyv 5. és munkafüzet 4. feladat) 

foglalkozik. A feladatok 10 perc alatt megoldhatók, így a csoportok 3-3 percben 

beszámolhatnak a végzett feladatról. Ha több csoport is azonos feladattal dolgozik, akkor 

lehetnek egymás kontrollcsoportjai. 
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A 3. lecke (A piacgazdaság kialakulása és működése) első negyedében a kétféle 

gazdasági rendszer összehasonlítása történik. A tanulók a tankönyvi szövegből szerzett 

információkat rendszerezzék táblázat segítségével (12. táblázat)! Javasolt, hogy egyéni 

munkaformában dolgozzanak. Esetleg önálló munkában is megoldható a feladat, amely 

esetben a tanulókra bízza a tanár a táblázat szempontjainak kiválasztását is. (Önálló munka 

után összevethetők a táblázatok a tankönyv 99. oldalán lévő 4.1. táblázattal.) A következő 

negyedben tisztázni kell a piac működési elveit. Ennek érdekében játsszanak el a tanulók egy 

piaci jelenetet, amiből és aminek a megbeszélésével kiderül, mitől függ, hogy el tudja-e adni 

az árus a terményét, illetve meg tudja-e venni a vásárló a kívánt terméket! A helyzetgyakorlat 

közben a nézőközönség egyik része a vevő, a másik része az eladó szempontjából figyelje az 

eseményeket, és az üzletkötés feltételeit keresse! Egy-két tanuló pedig abból a szempontból 

gondolkodjon, hogy mi az egész ügyletben az állam szerepe! Innen két irányban haladhat 

tovább a feldolgozás menete. Az egyik út: a tankönyv 6. feladata alapján a diákok 

megvizsgálják a diagramok (3.3. ábra) értelmezésével, hogy mely folyamatok alakítják a piaci 

árakat. A másik út pedig az állam szerepének tisztázása. Ez építhető tankönyvi 

szövegfeldolgozásra (52–53. oldal). Az egyik padsorban a tanulók húzzák alá az állami 

tevékenységeket, a másikban az állam eszközrendszerét! Majd a megbeszélés során 

párosítsák a tevékenységeket az eszközökkel (pl. munkabérek fizetése – jövedelemadó, 

szolgáltatások – áfa)! A rendszer kiegészülhet egy harmadik oszloppal is, azaz nézzék meg, 

hogy az egyes tevékenységekkel, eszközökkel kapcsolatban mi az állampolgárok feladata (pl. 

ingatlanadó, gépkocsi súlyadó, személyi jövedelemadó fizetése).  

 
Tervutasításos gazdaság Szempontok Piacgazdaság 

állam Fő tulajdonos magánszemélyek 

tervek megvalósítása 
Mozgatója 

piaci verseny 

a piaci szereplők egyéni érdekeltsége, 
kockázatvállalása, 
kezdeményezőkészsége 

Fő célja a minél nagyobb nyereség 

tervezi, szervezi a vállalatok termelését, 
az árakat, a befektetéseket 

Állam szerepe 

megteremti a működési és a jogi 
feltételeket 

tervezi és szervezi a munkaerőt,  
a munkahelyeket, a munkabéreket 

biztosítja a versenyt 

elosztja az árukat és a javakat  

biztosítja az oktatást és az egészségügyi 
ellátást 

 

nincs Piac szerepe 
árszabályozás 

jövedelemtermelés 

nem feltétlenül van munka, de nincs 
munkanélküliség 

A munkaerő helyzete 
munkanélküliség van 

szociális biztonság 
aki nem termel hasznot, az 
ellehetetlenedik 

12. táblázat. A kétféle gazdasági rendszer lényegét összehasonlító táblázat  
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A 4. lecke (Sikeres vállalkozások) alapvetően forrásfeldolgozáshoz készült, melynek 

menetét a tankönyvi feladatok kijelölik. Erre az óra egyharmadát javasolt fordítani. A többi a 

4. feladat (cégalapítás és megvalósítási terv készítése) csoportmunkájának megvalósításához 

szükséges abban az esetben is, ha a felkészülést az órát megelőzően végezték a 

tanulócsoportok. A vállalkozás alapötletét a diákoknak már mindenképpen hozniuk kell a 

tanórára, és az sem árt, ha az üzleti terv tartalmi elemein is gondolkodtak előzetesen. A 

bemutatást Preziben végezzék (ha ez technikai okok miatt nem megvalósítható, akkor 

brossúrában is összefoglalhatják a vállalkozás lényegét)! A bemutatás feltételeként azonban 

a tanár szabjon szigorú időkeretet (javasolt 3 percet)! Ezzel is a lényeg egyértelmű 

megfogalmazása és a hallgatóság idejének tiszteletben tartása tanítható. Szervezhető úgy is 

ez az órarész, hogy a tanulók versenytárgyalást szimulálnak (pl. egy települési 

önkormányzatnak kell döntenie arról, hogy melyik lesz az az egyetlen vállalkozás, amit majd 

támogatnak). 

Az 5. lecke (Integrációk, együttműködések) lényegileg két részre bontható: az egyik 

fele az integrálódás fokozatainak feldolgozását, a másik pedig azok térbeli megjelenési 

példáinak elemzését jelenti. Az integrálódási folyamat értelmezése az 5.1. táblázat 

elemzésére épülhet. Információi alapján fogalmazzanak meg a tanulók olyan élethelyzeteket, 

együttműködési eseteket, amelyek az egyes típusok gyakorlati működését jelentik (pl. egy 

árut szállító cég kamionja a határátkelőhelyhez érkezik, fapados légitársasággal repülővel 

utazunk, külföldön szeretnénk dolgozni, kereskedő cégként áruházat szeretnénk nyitni)! A 

Schengeni övezet értelmezésében segíthet a munkafüzet 3. feladatának megoldása. Az 

integrációk típusainak konkrét példái a tankönyv 58–59. oldali térképéről leolvashatók. 

Javasoljuk, hogy a 8. feladat értelmében a diákok a szervezetek honlapjain tájékozódjanak a 

szervezetekkel kapcsolatos aktualitásokról, amelyek alapján kiselőadások tarthatók. 

Alternatív, élményszerű megoldást kíván az összefoglalás 1. feladatában olvasható 

helyzetgyakorlat (integrációs tárgyalás az ország között). 

A 6. lecke (A szakosodástól a nemzetközi munkamegosztásig) első része a 

munkamegosztáshoz kapcsolódik, ami eredményesen feldolgozható esettanulmányokra 

építve. Érdemes csoportokban, differenciált feladatokkal feldolgoztatni (pl. Audi, Airbus, 

Adidas, Puma, Nestlé köré szervezett csoportokkal). Az információt szolgáltathatja a tankönyv 

61. oldalának anyaga (6.2., 6.3., 6.4. ábra) és feladatai (4., 5., 6. feladat), de másokkal is 

kiegészíthető. A gazdasági erőtereket a 6.5. ábra térképe alapján ismerjék meg a tanulók, és 

gyűjtsék ki, hogy mely országok tartoznak az egyes erőterek centrumához, belső és külső 

pereméhez! (Megoldható a munkafüzet 3. feladatával is.) A világkereskedelem irányai a 

tankönyvi térképről (6.6. ábra) leolvashatók, ami alapján frontális beszélgetésben 

feldolgozható a nemzetközi kereskedelem területi iránya. Érdekes eleme lehet az órának, ha 

a kereskedelem új típusú formáiról (e-kereskedelem, bolt nélküli kereskedelem, szolgáltatás-

kereskedelem) tartanak kiselőadást a tanulók. Szempontjai lehetnek: lényege, előnye, 

hátránya, milyen áruk esetén vehető igénybe, konkrét példa cégekre. A kiselőadások 
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időtartama ne haladja meg a 4-4 percet! Felhívjuk a figyelmet a munkafüzet 5. b) konstrukciós 

feladatára, miszerint a tanulóknak webáruház alapításához kell üzleti tervet készíteniük. 

A 7. lecke (Hogyan működik a globális világgazdaság?) lényegi tartalmi eleme a 

transznacionális vállalatok működési rendszerének megértése. Előtte azonban szükséges a 

globális gazdaság és a transznacionális cégek kialakulási folyamatának felvázolása. (Ne a 

globalizációból mint komplex jelenségből induljunk ki, mert az a következő óra anyaga lesz!) 

A tanári magyarázathoz kapcsolódóan készítsenek a tanulók logikai vázlatot! Ebben segít a 

tankönyv 64. oldali törzsszövege és a 66. oldali sárga alapú szemelvény. Ha szövegfeldolgozás 

segítségével ismerik meg a globális gazdasági rendszer kialakulását, akkor célszerű 

idővonalzót is készíteniük, hogy lássák a kialakulási folyamat időléptékét. A TNC-k működési 

elvét modell mutatja be a tankönyvben (7.4. ábra). Értelmezzék differenciált 

munkaszervezéssel (pl. rétegmunkában) az egyes termelésszervezési módokat, majd 

keressenek példákat azokra! Nyilván az a legjobb, ha az interneten kereshetnek széles 

információs bázisból, amelyet azonban szükséges lehet irányítani is források megadásával (pl. 

21. ábra, https://www.portfolio.hu, http://fortune.com, www.forbes.hu). Annak érdekében, 

hogy a tanár meggyőződhessen a fogalom lényegének megértéséről, javasoljuk, hogy a 

tanulók készítsenek modellt a transznacionális vállalatról (pl. gyurmából, építőkockából, 

legóból) (22. ábra). A vállalatok telephelyválasztási szempontjainak átgondolásához 

használható a 67. oldali szemelvény a 8. feladat alatt. A tanóra utolsó negyedében a 

transznacionális vállalatok és a technológiai váltás kapcsolatával célszerű foglalkozni. Ehhez 

készült a tankönyvi 7.6. (10. feladat) és 7.7. ábra (11. feladat). A technológiabefogadó készség 

szempontjából való országcsoportok megismerése a 9. feladat szemelvény alapján valósítható 

meg. Keressenek azokra példákat a tanulók (pl. újító ország: USA, Japán, Egyesült Királyság, 

Németország, Benelux államok; követő ország: ’kis tigrisek’, Indonézia; technológiai 

sivatagok: Szudán, Etiópia, Csád). 

 

21. ábra. A világ 50 legnagyobb vállalata (a 2016-os árbevétel alapján, milliárd USD) (forrás: DATASHOWN) 

https://www.portfolio.hu/
http://fortune.com/
http://www.forbes.hu/
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22. ábra. A transznacionális vállalat gyurmamodellje (tanulói munka) 
(fotó: Makádi M. 2013)  

A 8. lecke (A globalizáció megjelenési formái) feldolgozása kiváló lehetőséget nyújt a 

divergens és sokszempontú gondolkodás, a beleélő képesség és a tolerancia fejlesztésére. A 

téma megközelíthető a világtermékek (pl. Coca-Cola, hamburger, Nescafe instant kávé, 

Facebook, Google, airbnb, eBay) felől. A területi elterjedésük mellett most elsősorban azt 

vizsgáljuk, hogy miként hatnak az életünkre, milyen szokásokat váltanak ki, hogyan válnak 

globális kultúraelemekké. Megoldás lehet, hogy a tanulócsoportok kapnak egy-egy 

világterméket, amelyek hatását mutatják be. Ha előzetes feladatként kapják, akkor képekkel, 

rövid videorészletekkel is dokumentálhatják a tapasztalataikat, a véleményüket. Érdemes a 

megkérdezés módszerét is alkalmazni, azaz a tanulók előzetesen összeállított kérdőívet 

töltenek ki megszólított személyek válaszai alapján (pl. egy McDonald’s-ben, egy büfében, 

kávézóban vagy az iskolában). A kérdésekre adandó válaszoknak zárt típusúaknak 

(tesztszerűeknek) kell lenniük, azaz a megkérdezetteknek választaniuk kell a lehetséges 

válaszok közül. A kérdőív kérdéseinek és válaszlehetőségeinek összeállítása ugyan a tanulókra 

bízható, de a tanárnak mindenképpen ellenőriznie szükséges, hogy azok tartalmilag, logikailag 

(mérésmetodikailag) és stilisztikailag is megfelelőek legyenek. A megkérdezés után a 

csoportok kiértékelik a válaszokat, és azokból következtetnek. A tanórán a feldolgozott 

tapasztalataikat tárják az osztály elé (pl. diagramon is). Ez a módszer a tudományalapú 

felfedező tanulás egyik példája lehet. Belőle jól levezethető a globalizáció értékelése. 

Megvalósítható a tankönyv 70. oldalán lévő 8. feladattal vagy disputával. A disputa lényege, 

hogy a diákok csoportjai vitáznak egy kérdésről (jelen esetben arról, hogy jó-e nekünk a 

globalizáció). Két csapat vitázik egymással, az egyik egy állítást bizonyít, a másik pedig cáfolja 

azt. Először a bizonyító csapat tartja meg a vitaindítóját, majd a cáfoló csapat, szigorúan egy-

egy percben. Ezután reagálnak egymás álláspontjára, és kérdeznek egymástól sorban, egy-egy 

percben. Végül mindkét csapat vitazáró beszédben összefoglalja az álláspontját. A harmadik 

csoport bíráskodik, azaz megítéli, hogy melyik csoportnak voltak a legmeggyőzőbb érvei. A 

tankönyvben lévő piackutatási feladatot (14. feladat) javasoljuk a 10. órán feldolgozni, 

azonban ezt is szükséges kiadni előzetes feladatként. 
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A 9. lecke (Pénz és értékpapír) feldolgozásának módszerét meghatározza, hogy 

kulcsfontosságú fogalmakat kell tisztázni. Ezért az órát célszerű alapvetően tanári 

magyarázatra (nem előadásra!) építeni, amiben a földrajztanár gyakorlati példákkal teszi 

érthetővé a fogalmakat. Javasolt a fogalompárok tartalmi jegyeit egymással összevetve 

tanítani, akár táblázatba rendezve is (pl. középre kerülnek a hasonlóságok, két oldalra a 

megkülönböztető jellemzők). A pénz fogalmának értelmezéséhez videofilm is használható, 

például a Mi is a pénz? (https://www.youtube.com/watch?v=wEKv-z8glK8), ami 

karikatúraszerű ábrázolásai és a köznapi szleng használata miatt érdekes, de egyben 

problémafelvető lehet a tanulók számára). Az infláció fogalmát szemléletesen magyarázza pl. 

a Mit jelent az infláció? című 1 perces videó 

(https://www.youtube.com/watch?v=gZU90GRFKSI), ami könnyen beépíthető a frontális 

órába is. A fogalmak helyes és pontos rögzülése érdekében érdemes fogalomkártyákat 

készíttetni, például úgy, hogy minden tanulópárnak egy-egy fogalom tartalmi jegyeit kell 

felsorolnia a kártyán, de a fogalom nevét nem írják rá. Majd összekeveri a tanár a kártyákat, 

és a jellemzők alapján fel kell ismerni azokat (lehet versenyszerűen is, regisztrálva, hogy 

melyik tanulópár ismerte fel a legtöbbet). Összefoglaláskor használhatjuk a rapid randi 

módszerét is. Ha a tanulók viszonylag tájékozottak pénzügyekben, akkor problémák köré is 

csoportosítható a tananyag. A tanulók vitát nyithatnak arról, hogy melyik jobb: pénzzel vagy 

bankkártyával fizetni?; folyószámlán vagy devizaszámlán tartsuk a megtakarított pénzünket?; 

milyen értékpapírba fektessük a pénzünket?; van-e jó időpontja a hitelfelvételnek? A 

tanteremben elérhető internetkapcsolat birtokában célszerű belenézni néhány hasznos 

pénzügyi alkalmazásba (akár egy-egyperces tanulói bemutatásokkal is): mire jó a pénzváltó 

kalkulátor (pl. https://www.napi.hu/arfolyamok/deviza.html#), az inflációkalkulátor (pl. 

http://calculon.info/inflacio.php), vagy hogyan tájékoztatják a befektetőket a tőzsdeindexek 

(pl. https://elemzeskozpont.hu/tőzsde-indexek-forex-deviza-árfolyam).  

A 10. lecke (A nemzetközi tőkeáramlás) feldolgozásának most is a tanári magyarázat 

az egyik ajánlott módja. Ezúttal azonban – mivel folyamatokat (tőkeáramlás és eladósodás) 

kell feldolgozni – szükséges hozzá folyamatvázlatot (gondolattérképet, logikai láncot) 

készíteni. A zöldmezős és a barnamezős beruházások különbségének megértéséhez javasolt 

esettanulmányokat használni, főleg az éppen aktuálisakat (pl. a lakóhelyi környezetből) (a 

www.hvg.hu és a www.portfolio.hu honlapokon biztosan találunk). Az eladósodás kérdését 

célszerű a tanulók számára érthetőbb, köznapi példából indítani, de figyelni kell az 

érzékenységre is. A Magyar Nemzeti Bank rövid (1 perces) oktatófilmjei segíthetik a 

földrajztanár munkáját, például Az eladósodás veszélyei 

(https://www.youtube.com/watch?v=iqdeaOwdazc); Használja tudatosan hitelkártyáját! 

(https://www.youtube.com/watch?v=vcqREjULTD0). A világméretű eladósodás kialakulási 

folyamatát segít átlátni a tankönyv 79. oldali szemelvénye, amihez feladat is kapcsolódik (16. 

feladat).  

https://www.youtube.com/watch?v=wEKv-z8glK8
https://www.youtube.com/watch?v=gZU90GRFKSI
https://www.napi.hu/arfolyamok/deviza.html
http://calculon.info/inflacio.php
https://elemzeskozpont.hu/tőzsde-indexek-forex-deviza-árfolyam
http://www.hvg.hu/
http://www.portfolio.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=iqdeaOwdazc
https://www.youtube.com/watch?v=vcqREjULTD0
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A hitelfelvétel esetleges veszélyeinek belátásához, az eladósodás folyamatának 

megértetéséhez egy játékot javaslunk (forrás: Schulek Gáspár). Szükséges kellékek: 36 db 5 

Ft-os pénzérme, 4 db országnévtábla, szigetelőszalag. Négy tanuló játssza, akik egy-egy 

államot képviselnek. Az a céljuk, hogy minél több pénzt szerezzenek országuk költségvetése 

számára. A játék elején az államok külföldi működőtőke-befektetéseik mértékének arányában 

kapnak különböző számú érméket, ez lesz a külföldön beruházható tőkéjük: Líbia 2 db, 

Venezuela 3 db, Dél-Korea: 15 db és Finnország: 16 db 5 Ft-ossal indul. E pénzérméket a 

játékosok leteszik az első padra, mindenki a saját ország nevével és zászlójával ellátott 

papírtábla mögé, azért, hogy mindenki jól láthassa, kinek mennyi pénze van. A játéktér (= 

világpiac) a padló, amin két vonal (szigetelőszalaggal húzott csík) van: az egyik mögé állnak a 

játékosok, a másikhoz minél közelebb kell dobni az érméiket. Az fogja megszerezni az összes 

bedobott pénzt (azaz ő győz a piaci versenyben), akinek a forduló végén a legközelebb lesz az 

érméje a vonalhoz. A játékosok egyszerre csak egy érmét dobhatnak a vonal mögül, mégpedig 

a következő sorrendben: 1. Líbia, 2. Venezuela, 3. Dél-Korea, 4. Finnország. Ha mind a négyen 

dobtak, akkor újra dobhatnak ugyanebben a sorrendben, egészen addig, amíg valakinek el 

nem fogy a pénze. Mindenkinek kötelessége egy fordulóban legalább egy érmét bedobni, és 

ha nem akar többet dobni, amikor a dobási sorrendben újra rá kerül a sor, akkor abban a 

fordulóban több érmét már nem használhat fel. A fordulónak akkor van vége, amikor már 

senki nem akar vagy nem tud több érmét bedobni. Ekkor megnézzük, hogy kinek az érméje 

volt a legközelebb a vonalhoz, az nyeri el az összes bedobott érmét. Ezután jöhet a következő 

forduló. Szinte biztos, hogy Líbia és Venezuela ki fog fogyni a pénzéből, mivel jelentős 

hátrányban vannak a másik két játékossal szemben. Ekkor lehetőségük lesz hitelt felvenni a 

gazdagabb országoktól („hiszen valamiből meg kell élni”), akik természetesen adnak is nekik 

kölcsön (hiszen az számukra megéri), mégpedig fejenként 2 db 5 Ft-os értékben, 2 forduló 

futamidőre, 50%-os kamatra; vagyis a hitelt felvevőknek 2 forduló múlva 3 db 5 Ft-os 

pénzérmét kell visszafizetniük a hitelezőjüknek. Ha ezt nem tudják teljesíteni (márpedig 

valószínűleg nem fogják tudni), akkor újra felvehetnek hitelt, szintén 2 fordulós futamidőre, 

50%-os kamatra, de nem túl nagy összeg erejéig. Mivel ezeknek a szegény országoknak 

nemcsak az adósságaikat kell törleszteniük, hanem játékban is kell maradniuk, nagy 

valószínűség szerint egyre nagyobb hiteleket kénytelenek felvenni (= adósságspirál). Ha ez 

bekövetkezik, akkor a tanár véget vet a játéknak, és végelszámolást csinál, megnézi, hogy 

melyik államnak mennyi pénze van. A játék során a tanár kommentálja az eseményeket, mint 

„világpiaci elemző”, ezáltal bemutatva az eladósodás folyamatát. A pénzvilág téma 

tanításának érdekes és tanulságos módszereit elsajátítani kívánó kollégák számára ajánljuk a 

http://penziranytu.hu honlap tankönyvét, tudástárát és játékait. 

A 11. lecke (Nemzetközi szervezetek) tartalmának feldolgozásához leginkább valamely 

drámamódszer javasolt. A legegyszerűbb a közös döntés lebonyolítása. Egy fiktív vagy 

sajtóból származó jelentős aktuális esemény problémahelyzetében kell a tanulóknak közösen 

döntésre jutniuk. Olyan problémát célszerű választani, amiben nem egyszerűen csak 

http://penziranytu.hu/
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gazdasági, hanem etikai kérdések is felmerülnek (pl. éhség, járvány, humanitárius 

katasztrófa). A tanulócsoportoknak egy-egy nemzetközi szervezet szempontjából kell 

gondolkodniuk (a tankönyvi információs anyagból), és az alapján kitalálni, megfogalmazni, 

hogy milyen módon kezelnék a problémát, hogyan avatkoznának be a történésekbe. 

Természetesen a feladat végső célja az, hogy a szervezetek képviselői kompromisszumon 

alapuló közös megoldást találjanak. Szervezhető bírósági tárgyalás is hasonló 

problémakörökkel, felperes kontra alperes helyzetben (pl. a területhasznosítás esetén mi 

kapja az elsőbbséget: az ivóvíz vagy a szántóföld, a kőolajkutak vagy az okosváros, a 

bankközpont vagy az orvosi egyetem?). Ebben az esetben viszont előre ki kell találni a 

szerepeket, és a tanulókat egyénileg is fel kell készíteni a szerepre (tartalmilag, szemléletileg 

és érzelmileg is). Az Amerikai álom című amerikai rajzfilm a gazdasági válság kialakulásának 

összefüggéseit segíthet megérteni (https://www.youtube.com/watch?v=8-yRNEdl20o, 

29:52). 

A fejezet feldolgozásához szükséges eszközök 

Nyomtatott taneszközök: 

 10. osztályos földrajztankönyv; 

 középiskolai földrajzi atlasz; 

 10. osztályos földrajzmunkafüzet; 

 10. osztályos ellenőrző feladatlapok. 

Egyéb eszközök: 

 A világ országai falitérkép (vagy digitálisan kivetített térkép); 

 pénzérmék, papírpénzek, szigetelőszalag, gyurma, lego, különböző világtermékek. 

Digitális eszközök: 

 számítógép/laptop/tablet internet-hozzáféréssel; 

 projektor, laptop/PC; 

 oktatófilmek, videók. 

Javaslatok a tantárgyi koncentrációra 

- Belső koncentráció:  

 a kontinenseken, országokban, hazánkban jellemző gazdasági folyamatok 

értelmezése, elhelyezése a globális folyamatok rendszerében; 

 a gazdasági-társadalmi jellemszámok és hatásuk értelmezése az országcsoportok, 

országok gazdasági státuszának alakulásában; 

 a közgazdasági, pénzügyi tisztánlátás a családi és az egyéni gazdálkodásban. 

- Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: az eltérő gazdasági fejlettség 

történelmi alapjai, általános gazdaságtörténet, szabadversenyes és 

monopolkapitalizmus. 

- Matematika: statisztikai adatok értelmezése, kamatszámítás. 

https://www.youtube.com/watch?v=8-yRNEdl20o
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- Etika: a pénz szerepe a mindennapi életben. 

- Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök 

használata. 

- Technika, életvitel és gyakorlat: a családi gazdálkodás, a jövedelem, hitelfelvétel. 

A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

A fejezet feldolgozása során végzett tanulói munka értékelésében kiemelt szerepe van a közös 

munkavégzésnek, különösen a kooperativitás megvalósulásának. Ezt először a diákok 

fogalmazzák meg önreflexióban, vagy a csoportok értékeljenek más csoportokat, mert a 

társértékelésnek nagy szerepe van ebben az életkorban! A tanár csak akkor fogalmazzon meg 

értékelést – a megerősítő pozitív értékelésen kívül –, ha valamit lényeges kiemelnie (pozitív 

vagy épp negatív volta miatt), illetve ha nagyon eltér a véleménye a tanulókétól. Az 

esettanulmányok feldolgozásakor az értékelés elsődlegesen arra irányuljon, hogy mennyire 

sikerült az eset általánosítása, hogyan tudták a tanulók kiemelni a lényeget, hogyan tudtak 

következtetni a várható jövőbeli tendenciákra! A fejezet tudáselemeinek elsajátítása 

osztályszinten és egyénenként is jól mérhető az ellenőrző feladatlapok segítségével. A 

feladatlap megoldásához az összefoglaló óra után egy tanóra szükséges. 

III. fejezet. Magyarország földrajza 

A fejezet céljai 

A fejezet fő célja 

A reális alapokon nyugvó nemzettudat kialakulása a haza földjével, gazdálkodásával, a világ- 

és az európai gazdaságban elfoglalt szerepével kapcsolatos tudás megszerzésével.  

A fejezet további céljai: 

 a magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezethez való kötődés 

megerősödése hazánk természeti, társadalmi, kulturális és tudományos értékeinek, 

tényeinek megismerésével; 

 a kedvezőtlen népesedési folyamatok társadalmi és gazdasági következményeinek 

belátása; 

 a kreatív, vállalkozó szemléletű gondolkodás megalapozódása az egyén, a helyi és a 

regionális közösségek gazdaságfejlődésében betöltött szerepének, lehetőségeinek 

felismerésével; 

 érdeklődés a szűkebb és tágabb környezetüket érintő társadalmi-gazdasági 

folyamatok, illetve fejlesztések, döntések megismerése iránt;  

 a földrajzi ismeretek alkalmazási képességének kialakulása a hazai földrajzi térben;  

 a hazánkkal (továbbá az Európai Unióval, a kelet-közép-európai térséggel, a Kárpát-

medencével) kapcsolatos társadalmi-gazdasági tartalmú információk, hírek 

értelmezése, a kritikai gondolkodás fejlődése. 
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A tartalmi elrendezés szempontjai, az új fogalmak rendszere 

A fejezet az alábbi leckéket tartalmazza: 

1. Mit jelent magyarnak lenni? – Helyünk Európában és a világban  

2. Fogyunk és öregszünk – miért baj ez? – A népesedési folyamatok hatása 

3. Majd az állam segít? – Az állam és a foglalkoztatás Magyarországon  

4. Rendszerváltó Magyarország – a múlt rendszer öröksége  

5. A nagy tervek után – Környezeti terhelés Magyarországon  

6. Gáz? Atom? Földhő? Nap? – Az energiakérdés Magyarországon   

7. Kapcsolatban egymással és a világgal – Magyarország a globalizálódó világban  

8. Együtt Európával – Magyarország az Európai Unióban  

9. Helyek és emberek – A települések és a közigazgatás  

10. Kapu a világra az ország közepén – Budapest és az agglomeráció  

11. Éléskamra az Alföld? – Az Észak- és a Dél-Alföld régió  

12. Az egykori iparközpontok múltja, jelene és jövője – Középhegységi régiók  

13. A Dunántúl helyzeti előnye – Nyugat- és Dél-Dunántúl régió  

14. Összefoglalás – Feladatok  

A Magyarország földrajza témakör több tekintetben is szakítani akar a hagyományos, 

de már korszerűtlen földrajztanítási-tanulási gyakorlattal. A tartalmakat – összhangban a 

tantervekkel – problémák köré csoportosítja (fogyó népesség, munkaerőpiaci helyzet, a múlt 

rendszer öröksége, környezetterhelés, energetika, illeszkedés a globális világba, regionális 

problémák stb.). A problémák bemutatása során felvázolja azt az utat, amit a társadalom és a 

gazdaság végigjárt az utóbbi 20–25 évben. Megmutatja a tanulóknak a társadalmi-gazdasági 

fejlődés jelentős mozzanatait – kiemelve a rendszerváltás utáni időszak eseményeit, 

változásait – annak érdekében, hogy napjaink jelenségei, tendenciái értelmezhetőek legyenek 

az akkor még nem élt generáció számára. A jelen gazdasági helyzetét nem kívánja tényszerűen 

(leíró jelleggel) és – különösen nem – készen a diákok elé tárni, hanem aktív tanulói 

tudásszerzésre épít. A jelen gazdasági helyzetkép szinte csak egyetlen pillanat, ezért nem 

elsősorban annak megismerése a lényeg, hanem a folyamatok megértése a hazai és a 

nemzetközi társadalmi-gazdasági környezetben. A jelenségeket a fejlődési folyamatukban 

szükséges megismerniük a tanulóknak ahhoz, hogy értsék a gyorsan változó gazdasági 

környezet feltételeit, gazdasági-társadalmi következményeit, napjaink történéseit, és az 

összefüggések ismeretében reálisan tudjanak gondolkodni a hazai társadalmi-gazdasági 

környezet jövőjéről. Mivel az értelmes társadalmi, állampolgári lét feltételezi a reális 

helyzetképet, ezért a tények átadása helyett szükséges a tények értelmezési, értékelési 

képességét kialakítani a tanulókban. Ennek birtokában felnőttkorukban is a tények többoldalú 

megismerésére törekszenek, kevéssé befolyásolja gondolkodásukat az aktuálpolitika és a 

reklám. Tudnunk kell, hogy a diákok 8. osztályban viszonylag nagy időkeretben (10–12 tanóra) 

foglalkoztak konkrétan Magyarország földrajzával. Ekkor elsősorban regionális szemlélettel 

közelítették meg a haza földrajzát, és főként a Kárpát-medencevidék egészében, a különböző 
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hierarchiaszintű tájak viszonyában értelmezték. Elsősorban a térstruktúrát ismerték meg, 

összevetették a nagytájak földrajzi jellemzőit oksági kapcsolatrendszereikben, és képet 

kaptak a munkaerőpiaci helyzetről, a népesedési kérdésekről a családdal és az állampolgárral 

kapcsolatos földrajzi tények, összefüggések megismerésén keresztül. A 10. évfolyam 2. 

fejezetének (A világgazdaság jellemző folyamatai) feldolgozása során megszerzett tudást 

pedig alkalmaztatjuk a hazánkra. Itt említjük, hogy a tankönyv 136–137. oldalán kapott helyet 

a legnagyobb árbevételű cégek térképe, amely a fejezet szinte bármely leckéjének 

feldolgozása során használható. 

A Mit jelent magyarnak lenni? című 1. lecke elhelyezi Magyarországot a világban. Ez 

többszintű besorolást foglal magában, hiszen elhelyezi a Földön, Európában, Közép-

Európában és a Kárpát-medencevidéken. A lényege egyfelől a különböző földrajzi (téri) 

léptékek (globális – világ –› kontinentális – Európa –› regionális – tágabb: Közép-Európa, 

szűkebb: Kárpát-medence) átgondolása. Másfelől szembesítés az identitás 

többszempontúságával (téri, történelmi, nemzetiségi, kulturális, vallási, szervezeti stb.). A 

magyarságtudat, a kárpát-medencei kötődés, illetve ezen túl a nyugati keresztény 

kultúrkörhöz, valamint – uniós polgárként – az Európai Unióhoz való tartozás kérdését 

szükséges körbejárni a lecke feldolgozása során, elsősorban tanulói feladatmegoldások és 

beszélgetések alkalmával. 

A 2. lecke (Fogyunk és öregszünk – miért baj ez?) először a népesedés problémáját 

foglalja össze, elsősorban mennyiségi szempontból. A népességfogyás ténye és oka már 

nagyvonalakban ismert a tanulók előtt az általános iskolából. Ezúttal adatok feldolgozásához 

szükséges kapcsolni a folyamatot, annak összetevőit és következményeit. A diagramok (pl. 

természetes szaporodás – 2.1. ábra, népességszám-változás – 2.3 ábra, születéskor várható 

élettartam – 2.5. ábra, bevándorlás – 2.10. ábra), tematikus térképek (pl. élveszületések 

járásonként – 2.2. ábra, természetes szaporodás járásonként – 2.4. ábra) adatainak 

értelmezését, oksági kapcsolataikba való elhelyezését sok feladat segíti. Fontos, hogy a diákok 

ezeket a tényeket és összefüggéseket a nemzetközi tendenciákba illesztve értelmezzék a 

földrajzórán, ne csak magyar problémaként kezeljék, lássák annak okrendszerét az egész 

fejlett világra vonatkoztatva is (segíti, hogy a tanév első témájában már megismerték). 

Lényeges elem ezen az órán a családi állapotok hazai adatainak (2.8. ábra) elemzése és 

értelmezése. A feldolgozás során feltétlenül ki kell térni a család mint társadalmi egység 

kiemelkedő szerepére, értékére, a gyermekvállalás fontosságára és a több generáció 

együttélésének értékére. Szembesíteni szükséges a tanulókat az egyéni érdek és a társadalmi, 

nemzeti érdek esetleges ellentmondásaival. Ez a vezérgondolata a vándorlási különbözet 

fogalma feldolgozásának is. Bár a tankönyv kis teret szentel ennek a kérdésnek, meg kell 

beszélni a tanulókkal a bevándorlás, illetve a kivándorlás csillapodóan növekvő arányát és 

annak motívumait (pl. divat, kaland- és szabadságvágy, könnyebb gazdasági és munkahelyi 

érvényesülés, jobb életkörülmények). Azonban szembesíteni szükséges őket a kivándorlás 

negatív következményeivel is. Természetesen a társadalmi következményeivel 
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(népességszám, különösen a termékeny fiatalok arányának csökkenése, munkaerőhiány, 

kiművelt emberfők elvesztése stb.) és a személyes életet közvetlenül meghatározó elemeivel 

(családi kötelékek és barátok elvesztése, társadalombiztosítási biztonság elvesztése stb.) is. 

Földrajzi szempontból figyelemreméltó a kivándorlási célterületek térképe (23. ábra), amit 

elemeztetni szükséges a tanulókkal abból a szempontból, hogy miért azok a célországok. A 

témában való szaktanári tájékozódáshoz javasoljuk az alábbi cikket: 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/megmutatjuk-miert-tragedia-a-kivandorlas-

magyarorszagnak.261319.html. 

 

 

23. ábra. A magyar munkaerő elszívása Európában (2017) 
(forrás: https://mno.hu/belfold/par-even-belul-370-ezer-ember-hagyhatja-el-magyarorszagot-2399757) 

A 3. lecke (Majd az állam segít?) a foglalkoztatás témáját dolgozza fel sok tanulói 

feladatra építve. Az 1. fejezet 2. leckéjében (13. oldal) már megismerték a diákok 

általánosságban a foglalkoztatottsági alapfogalmakat. Most az állam szempontjából tekintjük 

át a magyarországi foglalkoztatottság problémáit. A lecke először bemutatja az állam szerepét 

abból a szempontból, hogy az állam önfenntartó, azaz önmaga és az általa működtetett 

intézményrendszerek (iskolák, kórházak stb.) működtetése költségeit a gazdaságnak, másfelől 

nézve a munkavállalóknak (foglalkoztatottaknak) kell előteremteniük. Tudatosulnia kell a 

tanulókban, hogy a foglalkoztatottság az ország működésének és a lakosság életszínvonalának 

egyaránt kulcskérdése. A foglalkoztatottság adatait tehát a diákoknak a működés 

szempontjából is értékelniük szükséges. Egyik vonulata az állami alkalmazásban és a 

vállalkozásokban dolgozók arányának értékelése és az állam foglalkoztatási szerepének 

értelmezése. Ehhez tartozik a két szférában dolgozók arányának megismerése (tankönyvi 3.6. 

ábra), valamint a két szférában való munkavállalás összehasonlítása a munkavállaló 

szempontjából (3.1. táblázat). Másik vonulata annak áttekintése, hogy hogyan változott az 

időben a népesség gazdasági aktivitása (3.3. ábra), mely ágazatok dominálnak (3.5. ábra) és 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/megmutatjuk-miert-tragedia-a-kivandorlas-magyarorszagnak.261319.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/megmutatjuk-miert-tragedia-a-kivandorlas-magyarorszagnak.261319.html
https://mno.hu/belfold/par-even-belul-370-ezer-ember-hagyhatja-el-magyarorszagot-2399757
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milyen térbeli különbségei vannak. Ez utóbbihoz a tankönyv nem ad tényeket, viszont a 2016. 

évi mikrocenzus adataiban a 2011-es népszámlálási időszakhoz (24. ábra) viszonyított adatok 

is megtalálhatók (13. táblázat). 

 

24. ábra. A magyarországi népesség foglalkoztatottsága megyénként, 2011 
(forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_13_2011.pdf) 

 
 

 

13. táblázat. A magyarországi népesség gazdasági aktivitása és változása az utolsó népszámlálás óta 
településtípusok szerint 

(forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mikrocenzus2016/mikrocenzus_2016_5.pdf) 

A Rendszerváltó Magyarország című 4. lecke általánosságban, történetiségében 

mutatja be a tervutasításos gazdaságból a piacgazdaságra való áttérés magyarországi 

folyamatát és ennek hatását a mai társadalmi-gazdasági folyamatokra. Itt térünk ki a 

fogalomhasználat pontosítására, a két rendszer közötti átmenettel kapcsolatban (a 

köznyelvben következetlenül használjuk a rendszerváltás, rendszerváltozás és 

rendszerváltoztatás fogalmakat). Az 1990-es évek eseményei a rendszerváltáshoz (mint 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_13_2011.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mikrocenzus2016/mikrocenzus_2016_5.pdf
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egyszeri eseményhez) kapcsolódnak, az azt követő lassú gazdasági-társadalmi átalakulás a 

rendszerváltozás (mint folyamat). A rendszerváltozást segítő cselekvések, rendelkezések, 

törvényi szabályozás, gazdasági és intézményi átszervezés folyamatát pedig a 

rendszerváltoztatás fogalommal fejezzük ki. Szembesíteni szükséges a tanulókat a 

tervutasításos évtizedek örökségeivel. Meg kell ismertetni a kétféle gazdasági rendszer 

közötti lényegi különbséget, amiben segít a tankönyv 4.1. táblázata. Mindennek elsősorban 

az a célja, hogy a tanulók megértsék: a gazdasági működés teljes logikájának átalakítása 

mennyire idő- és költségigényes folyamat volt, és ezen keresztül érzékeljék, hogy az azóta 

eltelt negyedszázad mennyire rövid idő. Sok mindennek egyidőben kellett megtörténnie, alig 

voltak piacgazdasági tapasztalatok, a nemzetközi környezetünk is hazánkkal együtt ment át 

ezeken a folyamatokon, így meggondolatlan, hibás döntések is születtek. A gazdasági és 

társadalmi fejlesztési hibák pedig csak hosszú évtizedek alatt korrigálhatók. Fontos, hogy a 

tanulók a sikereket is lássák: hogyan sikerült átállítani a gazdaságot egy alapvetően más 

logikájú működésre, átalakítani a foglalkozási szerkezetet, valóban munkát, nemcsak 

munkahelyet adni a munkaképes korosztálynak, kiépíteni az új irányú, tartalmú és logikájú 

külgazdasági kapcsolatokat, leépíteni az államadósságot, megfékezni az inflációt. Láttatni kell 

azt is, hogy e folyamatok során milyen nehézségekkel szembesült a társadalom, miközben sok 

csalódott, reményvesztett ember lett. A tények adatokkal való alátámasztásához a tankönyv 

sok segítséget ad, de azok közös elemzése, értelmezése elengedhetetlen. 

A szocialista gazdasági rendszer lebontásához képest bizonyos szempontból nagyobb 

kihívást jelent az örökül hagyott környezetkárosodás felszámolása. Ezt mutatja be az 5. lecke 

(A nagy tervek után). A lecke elő fele megismertet a múlt rendszerben uralkodó mennyiségi 

szemlélettel, amely jelentősen terhelte a környezetet, hiszen a nagyszabású iparosítási tervek 

megvalósítása érdekében durván beleavatkoztak a természeti környezetbe, gondolkodás 

nélkül termelték ki a föld kincseit (kőszenet, bauxitot, feláldozták a termőtalajt az ipari 

beruházásokért), szennyező technológiákkal termelt a nehézipar, a szennyvizek egy részét 

belevezették az élővizekbe, a hulladékot nem rendszerszerűen kezelték. A lecke második fele 

viszont abból a nagy munkából villant fel cselekvéseket, intézkedéseket, amivel előtérbe 

került a minőségi szemlélet, nemcsak a termelésben, hanem a környezettel szemben is. Az a 

cél, hogy a tanulók minél többféle célszerű intézkedést lássanak ezzel kapcsolatban, pl. 

európai uniós környezetvédelmi célú beruházásokra, külföldi működőtőkével megvalósult 

innovatív megoldásokra, a lakosság gondolkodásmódjának formálására. Ugyanakkor tudják 

értelmezni, hogy a jóléti társadalom felé vezető úton új környezetet veszélyeztető források 

születnek a megnövekedett fogyasztási igények kielégítése során (pl. az energia- és 

vízfogyasztás, a hulladéktermelés nagymértékű növekedése), a kényelmesebb életmód 

következtében (pl. a gépkocsihasználat, a világ más részeivel lebonyolított online vásárlások 

szállításai következtében való környezetterhelés)! Szükséges annak láttatása is, hogy a helyi 

környezetkárosodások helyett vagy mellett az újfajta termelési módok és életmódok 

elterjedése gyarapítja a hazai népesség globális környezetkárosodáshoz való hozzájárulását 
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(látszólagos problémaáthelyeződés!). A lecke három példán keresztül bemutatja, hogy a hazai 

környezet állapota milyen erősen kiszolgáltatott a szomszédos országokban történő 

tevékenységeknek, részben a medencejelleg következtében (a medencei vízrendszer 

megbontása vagy ökológiai károsodása, a hegységkeretben való erdőirtás stb.). 

A Gáz? Atom? Földhő? Nap? című 6. lecke az energiagazdálkodással foglalkozik. Az 

energiával kapcsolatban sokfelől származó ismeretük van a tanulóknak, de azokat kevésbé 

látják földrajzi összefüggéseikben. Ezért e lecke feldolgozása során alapvetően az 

összefüggésekre kell helyezni a hangsúlyt. Az ország energiaszerkezetének értékeléséhez 

elengedhetetlen a földrajzi potenciál átgondolása, miért és milyen adottságok állnak 

rendelkezésre: kifogyó és gyenge minőségű nem megújuló energiahordozók, jelentős 

geotermikus energia (‹– tektonikai medenceszerkezet, vékony földkéreg) és napenergia (‹– 

magas napsütéses órák száma), korlátozottan hasznosítható szélenergia (‹– csak 

szélcsatornákban), csak törpeerőművekben hasznosítható vízenergia (‹– medencebelseji 

fekvés). Ezt nemcsak összességében, hanem területi elhelyezkedésében is szükséges vizsgálni. 

Ezekből az információkból és tapasztalatokból levezethető az energiatermelés, az erőművek 

jelenlegi fűtőanyag-felhasználási szerkezete és annak időbeli változási tendenciája (6.1. ábra). 

Az egyes hagyományos fűtőanyagok felhasználásának csökkenő tendenciája és az 

importhányad nagy és növekvő aránya jól nyomon követhető a tankönyvi diagramokon (6.4. 

és 6.5. ábra). Rá kell irányítani a tanulók figyelmét arra, hogy a hazai termelés és fogyasztás 

között milyen nagyra nyílik az olló: 2016-ban a villamosenergia-termelés 31 698 GWh volt, a 

fogyasztás pedig 13 807 GWh (forrás: MAVIR) (24. ábra). Ugyancsak érdekes összefüggésre 

jönnek rá a diákok, ha összehasonlítják a villamos energia termelésének és fogyasztásának 

szerkezetét (6.7. ábra): a fogyasztott mennyiség 31,3%-a importból származik, a termelés 

több mint felét pedig a nukleáris energia adja. Értékeljék ezeket az arányokat a 

környezetterhelés szempontjából is! (A hazánkban termelt energiának „csak” 37,3%-a 

környezetszennyező valamilyen mértékben.) 

 

 

25. ábra. A termelés és az import megoszlása 2009–2015 között a hazai villamosenergia-rendszerben  
(forrás: MAVIR) 
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A 7. lecke (Kapcsolatban egymással és a világgal) a hazai gazdaság globális 

gazdaságba való bekapcsolódását mutatja be. Mivel a globális gazdaság és a globalizáció 

terjeszkedése az élet minden területén már jelenségében és térbeli terjedésében is ismert a 

tanulók számára (lásd 2. fejezet), kifejezetten a diákok mindennapi életében való 

megjelenésére kell koncentrálni a feldolgozáskor: hogyan határozza meg az életüket a 

vásárlás, a kommunikáció, a szabadidő eltöltése és a tanulás során. Gondolják át ezek kedvező 

következményeit és kedvezőtlen hatásait minél többféle szempontból és több tényező 

együtthatásának következményeként! A diagramok (7.3., 7.4., 7.7. ábra) és a tematikus 

térképek (7.2., 7.6. ábra) elemzésének tanulsága, hogy a virtuális világ és a fejlett 

infrastruktúra könnyebbé teszi az életet, de szövevényes hálója veszélyeket is rejt, megfoszt 

számos tapasztalati tudástól, élménytől, sivárrá teszi az emberi kapcsolatokat. A lecke 

jelentős tartalma a külföldi működőtőke megjelenésének bemutatása. Ezt is több 

szempontból szükséges megközelíteni: mit jelent a munkaerő felől nézve (munkalehetőség, 

növekvő környezetesztétika stb.) és az állam szempontjából (bevételi forrás, felpörgeti a 

gazdaságot, növeli a hatékonyságot stb.). Ugyanakkor észre kell venniük a tanulóknak, hogy a 

külföldi vállalkozások árbevételi aránya csaknem kétszerese a foglalkoztatottsági arányuknak 

(7.10. ábra), termelési eredményeik kevéssé az országot gazdagítják. A logisztikai központok 

fogalmát használja, de nem tisztázza a lecke (olyan terület, ahol az áruk cseréjével kapcsolatos 

műveletek koncentrálódnak; a letelepült, a szállítmányozás területén érdekelt vállalatok vagy 

azok részlegei különböző alapszolgáltatásokat – pl. rakodás, árucsomagolás, árazás – és 

kiegészítő szolgáltatásokat – pl. anyagmozgató gépek bérbe adása, vámudvari szolgáltatások, 

biztosítási ügyintézés – nyújtanak a fuvarozóknak). Térbeli elrendeződésüket (7.9. ábra) 

indokoltatni szükséges. A csupán kétoldalas 8. lecke (Együtt Európával) a globális gazdaságba 

való illeszkedésünk után az Európai Unióban elfoglalt helyünkkel foglalkozik. Kifejezett célja 

Magyarország és a magyarság szempontjából átgondoltatni a diákokkal az integrációban való 

részvételünket.  

A 9. lecke (Helyek és emberek) a hazai településállományban néz körül. Több kisebb 

tartalmi egységre tagolódik. Először célszerű a népesség térbeli megoszlását (népsűrűséget) 

(9.3. ábra) és a településrendszert mint rendszert áttekinteni: hogyan oszlanak el a térben a 

települések (milyen a településhálózat), és a különböző településtípusok térbeli 

megjelenésében milyen különbségek vannak. Ezek okát kerestetjük a tanulókkal 

térképmunkára és előzetes tudásukra építve. Rá kell világítani arra, hogy a településállomány 

aránytalan. Noha a népesség 70 százaléka (6,93 millió fő, 2017) városokban él, hiányoznak a 

térszervező szerepet is betöltő nagyvárosok, és a másik póluson igen sok a kis lélekszámú 

település (a települések kétharmad részét 500 főnél kevesebben lakják). Ezt a kettősséget kell 

észrevétetni és magyaráztatni a tanulókkal (történelmi okok: török hódoltság, trianoni 

területváltozás; domborzati okok: alföldek és középhegységek kettőssége). A városlakók 

magas száma összefüggésben van a sok várossá nyilvánítással, így gyakori, hogy lakóik 

valójában nem folytatnak városi életmódot, a települések infrastruktúrája, az épített 
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környezet csak részben felel meg az európai értelemben vett városinak. A várossá nyilvánítás 

szempontjaira érdemes kitérni – annak ellenére, hogy a tankönyv nem foglalkozik vele –, mert 

részben magyarázatot ad a fenti tényekre (megtalálható a 61/2015. (III. 25.) Korm. 

rendeletben, Magyar Közlöny 2015. évi 38. szám). A fővárost és a nagyvárosokat az 

urbanizáció kedvezőtlen hatásai, az aprófalvakat és a szórványtelepüléseket pedig az 

elvándorlás sújtja. A problémák feldolgozása a tankönyvi 7–10. feladatok segítségével 

megoldható. A lecke törzsszövegéből kiderül a kétpólusú közigazgatási rendszer problémája 

Magyarországon: az állam és a települési önkormányzatok közötti regionális szint hiánya. A 

régiók – amelyek adottságait a következő leckékben részletesen elemzik a tanulók – 

mesterségesen, a megyékből tervezési és statisztikai céllal létrehozott egységek (1999-ben), 

amelyek azután az európai uniós területpolitika alapjai lettek (az uniós NUTS 2 szintnek 

felelnek meg). A magyar településrendszer témájában mélyebben tájékozódni kívánó tanárok 

számára ajánljuk az alábbi KSH-kiadványt: 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo_telepuleshalozata/varosok_falvak.pdf. 

A 10–13. lecke a hazai régiókat dolgozza fel. Budapesten kívül a többi esetben két-két 

régiót hasonlít össze egymással, azokat, amelyek valamely földrajzi szempont alapján 

összekapcsolhatók. Így a két alföldi, a két középhegységi és a két dombvidéki régió kapott 

helyet egy-egy leckében. Nem mechanikus összehasonlításokat kell végezniük a tanulóknak, 

hanem mindegyik esetben más a kiemelt szempont. Az Észak- és a Dél-Alföld régiók (11. lecke) 

összehasonlításának szempontját az élelemtermelésben betöltött hagyományos szerepük 

fejlődési pályája adja. A szocialista iparfejlesztés időszakában erőteljesen fejlesztett Észak-

Magyarország és Közép-Dunántúl régiókat (12. lecke) az ipari szerepkör válságkezelésének 

sikeressége alapján hasonlítjuk össze. A Nyugat-Dunántúl és a Dél-Dunántúl régiók (13. lecke) 

összevetésének alapja pedig a rendszerváltást követő innovációk megtelepedésének eltérő 

hatása. Az azonban minden összehasonlításban közös, hogy számba kell venni és indokolni, 

magyarázni a nehézségeiket és azok megoldási lehetőségeit. A hazai régiók megítélésének, 

fejlődési pályájuk felvázolásának az európai erőtér adottságait és tendenciáit figyelembe véve 

kell történnie (viszonyítás a kelet-közép-európai banánhoz – 13.6. ábra). A 13.3. ábra 

térképvázlata segítségével bepillantás nyerhetünk az eurorégiók rendszerébe is, legalábbis a 

hazánkat érintőkébe. Az eurorégió fogalmát most abban az értelmében használjuk, mint az 

országhatárokon átnyúló együttműködés egyik formája Európában, amely két vagy több 

országban található térség között jön létre, és lehetőséget ad a helyi önkormányzatok, a kis- 

és középvállalkozások, helyi gazdasági szervezetek közötti kapcsolatteremtésre, 

kommunikációra (pl. Kárpátok Eurorégió). (Egy más megközelítésben azt a földrajzi területet 

jelenti, ahol a határ menti térségek hatékony fejlesztése érdekében összehangolt 

tevékenységeket végeznek.) A Közép-Magyarország régió kapcsán a tankönyvi szövegben 

előkerül a világváros fogalom. A média ma leginkább azonosítja a fogalmat a globális várossal, 

holott nem azonosak, még akkor sem, ha e fogalmak még a tudományban sem egyértelműen 

definiáltak. Budapest világváros, de nem globális város, mert szerepköre csak regionális 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo_telepuleshalozata/varosok_falvak.pdf
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(közép-európai, legfeljebb európai), és csak kevéssé képes befolyásolni a világgazdaság 

működését és a világpolitikát, nem székhelye globális vállalatoknak, a pénzügyi életnek, 

világhírű egyetemeknek és múzeumoknak, a legmodernebb tudományos és 

kutatóintézeteknek, a globális médiának. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 15 óra 

A fejezet feldolgozásához szükséges előzetes tanulói tudás  

Az általános iskolai földrajzi tanulmányok alapján az alábbi előzetes tudásra 

támaszkodhatunk: 

 a Kárpát-medence és benne Magyarország természetföldrajzi jellemzőinek 

ismerete, azok indoklása és következményeik megnevezése; 

 Magyarország társadalmi jellemzőinek, területi sajátosságainak és a népesedés 

problémáinak ismerete; 

 Magyarország gazdasági jellemzőinek, területi sajátosságainak és problémáinak 

ismerete; 

 a magyar gazdaság húzóágainak, azok gazdasági szerepének ismerete; 

 a fontosabb hungarikumok ismerete; 

 hazánk európai kapcsolatrendszerének, európai uniós szerepének ismerete. 

Ajánlott feldolgozási mód és alternatívái 

A Magyarország földrajza témakör feldolgozásának elsődleges szempontja a tanulói 

képességek fejlesztése. Ezt indokolja a témában való viszonylagos jártasság éppúgy, mint az 

a tény, hogy a nemzeti identitástudat fejlesztésében kulcsszerepe van. Egészséges kötődés a 

hazához, a nemzethez, a lakóhelyhez akkor alakulhat ki, ha a földrajzi tényeket is ismerik a 

tanulók. Személyes érintettségük miatt azonban motiváltabbak lehetnek a mindennapi életük 

színterének jellemzőivel való ismerkedésben, kutatásban, nemcsak megismerésük, hanem 

megértésük érdekében is. Ugyanakkor ismernek olyan magatartásmintákat, amelyek alapján 

el tudják képzelni a helyzeteket, a megfelelő cselekvéseket, bele tudják élni magukat 

különböző állampolgárok helyébe, ezért feladathelyzetekben jobban tudnak az ő fejükkel 

gondolkodni. A beleélés képessége az állampolgári magatartásformák egyik legfontosabbika, 

alapja egymás megértésének, az egészséges vitának, a közös tervezésnek, munkavégzésnek 

és döntéshozatalnak egyaránt. A témakör feldolgozása során javasoljuk, hogy a tanulók 

használjanak közösségi könyvjelzőt, hiszen sok olyan feladat van, amihez különféle forrásokat 

(pl. szöveges információt, adatot, képeket) kell keresni az interneten. Ez az alkalmazás (pl. 

del.icio.us) segít lementeni a jónak talált webhelyeket és kulcsszavakkal, ellátni a 

könyvjelzőket. Ez alapján a lementett anyag kategorizálható, és könnyű benne keresni. A 

tanulók megoszthatják egymással a könyvjelzőiket, sőt a tanár is a sajátját a tanulókkal. Így 

nemcsak segíthetik egymást az információkutatásban, hanem a tanár ráláthat arra, hogy 

milyen forrásokat találtak tanítványai. 
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A fejezet 1. leckéje (Helyünk Európában és a világban) tartalmi szempontból ismert 

dolgokkal foglalkozik (lásd általános iskola 5–6. és 8. évfolyama), ezért megerősítő, illetve a 

részletek megismerésére ráhangoló szerepet tölt be. Ilyen módon a lecke első felét 

mindenképpen tanulói feldolgozásra célszerű építeni, amihez a tankönyvi feladatok (1–7. 

feladat) bőséges lehetőséget kínálnak. Ezeket nem érdemes differenciáltan használni, hiszen 

minden tanulónak szüksége van a felelevenítésre. A 8. feladatot viszont csoportmunkában 

javasolt feldolgozni, amely során egy-egy (már ismert) ténycsoportot (várható élettartam és 

munkatermelékenység európai összehasonlításban; népességeloszlás, vallás és foglalkoztatás 

országon belüli különbségei) eleveníthetnek fel a tanulók. Megállapításokat kell tenniük a 

tematikus térképek tanulmányozása alapján, ezeket fel is írhatják a táblára. Az osztály ebből 

látni fogja, hogy a következő tizenhárom óra során ezekkel a tényekkel fognak 

megismerkedni. Az óra második fele a nemzeti identitással kapcsolatos. A lecke címében 

feltett kérdést (Mit jelent magyarnak lenni?) kell átbeszélni. Fontos a beszélgetés, meg kell 

tudni, hogyan gondolkodnak a tanulók a hazáról, a magyarságról, hiszen szemléletük csak 

ennek ismeretében alakítható. Szembesítse a tanár a tanulókat a hazai értékekkel, többféle 

szempontból (természeti, történelmi, gazdasági, kulturális, települési, sport stb.), mert 

folyamatosan a „megítélés” többszempontúságát kell hangsúlyozni! A szembesítés akkor a 

legeredményesebb, ha a diákok maguk gyűjtik össze azokat, például előzetes feladatként 

kapják azon személyek listájának összeállítását, akik az élet valamely területén a legtöbbet 

tették, vagy példaértékű eredményeket értek el. Elképzelhető az is, hogy összeállítják azon 

magyar találmányok listáját, amelyek meghódították a világot (filmből is kigyűjthető, pl. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nhsq1FFW_K0). Az országimázsfilmeket egyébként is 

javasoljuk. A turisztikai céllal készült filmek  

(pl. https://www.youtube.com/watch?v=3muF0TXquKI  

és https://www.youtube.com/watch?v=3rSt0oUQkY4)  

mellett többféle szempontú filmrészlet (pl. https://www.youtube.com/watch?v=N-

_Eax8C4xs) is megnézhető, ebben az esetben tartalmaik összevetése a fő cél. Az óra érdekes 

lezárása lehet a munkafüzet 1. feladatában a magyarok „sztereotípiarajzának” elkészítése. 

A 2. lecke (A népesedési folyamatok hatása) első fele alapvetően adatelemzésre épül. 

Bevezetéseként a tanulók készítsenek ismerettérképet közösen vagy kiscsoportokban arról, 

amit tudnak már a témáról! Differenciált megoldás, ha egyes csoportok tudottnak véltből 

kiinduló táblázatot (lásd kézikönyv 7. táblázat) töltenek ki (akár előzetes feladat is lehet). Ez 

esetben azonban az ott feltett kérdéseket feltétlenül meg kell válaszolni az óra során. Az 

adatelemzés információs anyagát a tankönyvi ábrák adják. Az ábrák különböző ábrázolási 

móddal közlik az információkat annak érdekében, hogy a grafikonról (2.1. ábra), az oszlop- és 

a sávdiagramról (2.3., 2.5., 2.7. és 2.6. ábra), a korfáról (2.6. ábra), a kartogramról (2.2. és 2.4. 

ábra) való információleolvasást gyakorolják a tanulók. E célt figyelembe véve érdemes 

differenciálni a feladatok között az egyéni (vagy kiscsoportos) munka során. Interaktív 

korfával (http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html) már találkozhattak a tanulók az 

https://www.youtube.com/watch?v=Nhsq1FFW_K0
https://www.youtube.com/watch?v=3muF0TXquKI
https://www.youtube.com/watch?v=3rSt0oUQkY4)
https://www.youtube.com/watch?v=N-_Eax8C4xs)
https://www.youtube.com/watch?v=N-_Eax8C4xs)
http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html
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1. fejezet feldolgozásakor, de érdemes azt újra elővenni a népességszám-változás időbeli 

alakulásának, ütemének megfigyelése érdekében. A családi állapotokkal foglalkozó összetett 

ábra elemzésére több időt (10-12 perc) szükséges fordítani, hiszen a tények megállapításán 

túl azok okait is össze kell gyűjteni. Az ábraelemzésekből szerzett információk alapján 

fogalmazzák meg a tanulók a népesedés alapvető problémáit, és vessék össze azt az óra eleji 

állításaikkal! Másfajta lezárása lehet a munkafüzet 3. feladatának megoldása, ahol a 

népesedési helyzet következményei táblázatban rendszerezhetők. A nemzetközi 

népességmozgás kérdését is ki lehet bontani a 2.10. ábra diagramjaiból. Az adatok 

magyarázatát indokolt beszélgetésre építeni, hiszen a kérdéssel kapcsolatban csaknem 

minden családnak, így minden tanulónak is van véleménye, esetleg élménye. 

A 3. lecke (Az állam és a foglalkoztatás) feldolgozása előtt kapjon néhány tanuló olyan 

feladatot, aminek eredményeként elkészítik az osztályban dolgozók családjainak (szülők, 

nagyszülők, felnőtt testvérek) munkaerőtérképét! A vizsgálódás elsősorban arra terjedjen ki, 

hogy az állami vagy a magánszférában mely szektorokban dolgoznak és milyen a gazdasági 

aktivitásuk. Ezek a szempontok külön tanulópárok gondozására is bízhatók. A tanulók feladata 

annak kitalálása, hogy milyen módon jutnak ezekhez az információkhoz (pl. kikérdezés, 

valamely internetes szavazófelületen helyezik el a kérdőívet), valamint hogyan dolgozzák fel, 

mutatják majd be az összegzett eredményeket. Azonban felhívjuk a figyelmet, hogy 

mindenképpen szükséges a tanári kontroll még a felmérés előtt, de a feldolgozott anyaggal 

kapcsolatban is. Az óra elején érdemes a feldolgozás eredményeit bemutatni, mert így 

nemcsak részei voltak egy „mini mikrocenzusnak”, hanem várhatóan motiváltak lesznek a 

további tartalommal szemben is. A felmérés egységei kivetíthetők országos dimenzióba, 

összevethetők a helyi és az országos értékek, és esetleg magyarázhatók az eltérések. Az 

országos értékeknek is csak nemzetközi összehasonlításban van értelmük, így tárható fel, 

fogalmazható meg a nemzetközi tendenciák vagy a helyi jellegzetességek érvényesülése. Az 

állami és a versenyszféra a munkavállalók szempontjából való megítélése a 3.1. táblázatban 

jól össze van foglalva. Ugyanakkor érdekesebb lehet ezt a tanulókkal összegyűjtetni (pl. 

tanulópárokban), majd utána megnézni, hogy mennyiben egyezik a véleményük a táblázatban 

foglaltakkal. Az eltéréseket frontálisan szükséges megbeszélni. A tankönyvi 97. oldali szürke 

alapú szemelvényhez tartozó, vállalkozásokkal kapcsolatos kérdések megbeszélése ne 

maradjon el, mert szemléletformáló jelentőségük van! A pályajövőkép tudatosítása 

érdekében javasoljuk a tanulók hatékony életvitelét vizsgáló összefoglaló 1. feladat kiadását 

is. Itt ajánlunk egy érdekes animációt, a KSH Időmérleg című felmérését 

(http://www.ksh.hu/interaktiv/idomerleg/animacio.html#?lang=hu&colors=status&dataset

=FULL_POPULATION), ami azt mutatja meg, hogy milyen hazánk népességének a napi 

időbeosztása. Ezzel összevethető a tanulóké, az osztályé, illetve – a későbbi regionális földrajzi 

fejezetek feldolgozásakor – valamely ország népességéé vagy egy népcsoporté. 

A 4. lecke (A múlt rendszer öröksége) előzményét jelenti az előző fejezetben 

megismert kétféle gazdasági rendszer. Akkor az állam szerepének vizsgálata szempontjából 

http://www.ksh.hu/interaktiv/idomerleg/animacio.html#?lang=hu&colors=status&dataset=FULL_POPULATION
http://www.ksh.hu/interaktiv/idomerleg/animacio.html#?lang=hu&colors=status&dataset=FULL_POPULATION
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és általánosságban volt fontos, ezért most kifejezetten a magyarországi történésekre 

szükséges összpontosítani. Célszerű rövid esettanulmányokban a tanulók elé tárni a 

rendszerváltozás és rendszerváltoztatás lépéseit és az azok okozta helyzeteket. A 

szocializmusbeli állapotokról érzékletes epizódot adhat A tanú című film magyar naranccsal 

kapcsolatos epizódja (https://www.youtube.com/watch?v=h4wjQrV5A1c), illetve a 

személygépkocsik képeinek (4.1. ábra) tanulmányozása. Rádöbbentőbb megoldás azonban, 

ha néhány tanuló előzetesen azt a feladatot kapja: tárják fel, hogyan emlékeznek vissza 

családjaik az 1970-80-as évekre, milyen volt akkor az élet. Használják az interjú módszerét, és 

készítsenek a beszélgetésről hang- vagy videofelvételt! Előtte azonban meg kell ismerniük a 

célzott interjú módszertani szabályait: a kérdések legyenek semlegesek, és ne legyenek 

eldöntendőek (igen vagy nem); a kérdések legyenek rövidek és egyértelműek; egy kérdés 

valóban csak egy kérdést tartalmazzon, egy dologra irányuljon; a kérdések irányuljanak a 

tényekre is (pl. „mire alapozza a véleményét?”); az adott témát mindig le kell zárni, mielőtt 

továbbmennénk a következőre. A privatizációs sikertörténethez használható a tankönyv 99. 

oldalán lévő szemelvény. A privatizációval kapcsolatban korabeli médiahíreket vagy a 

Privatizáció című dokumentumfilm (https://www.youtube.com/watch?v=R9AN8deAoyI, 

51:56) egy-egy epizódját ajánljuk. A rendszerváltás látványosan megérthető a számok 

tükrében is, amit a tankönyv 100. oldalának diagramjai és a hozzá kapcsolódó 11–16. 

feladatok biztosítanak. Az általános elemzési szempontok figyelembevételén túl mindegyik 

diagramról olvassák le a tanulók, hogy milyen markáns változások voltak az 1990-es évek 

fordulóján, illetve mekkora időtávban érzékelhető a hatásuk! 

Az 5. lecke (Környezeti terhelés Magyarországon) a környezeti állapot szempontjából 

világítja meg a rendszerváltozás folyamatát. Célszerű csoportmunkában feldolgoztatni a 

tartalmát 4 fős (vagy kisebb) csoportokban. Mivel az a lényeg, hogy a tanulók a szocializmus 

mennyiségi szemléletéből fakadó környezetszemléletet összehasonlítsák a környezetkímélő 

és fenntartható környezetgazdálkodással, javasolt, hogy kooperatív munkára épüljön a 

feldolgozás: egyes csoportok a tervutasításos gazdaság, más csoportok a piacgazdaság 

szempontjából vizsgálják ugyanazokat a kérdéseket (pl. levegőállapot, közműolló, 

hulladékgazdálkodás, tájkép-tájállapot). Saját feldolgozásuk végeztével összeülnek az azonos 

témán dolgozó csoportok, és összevetik a két időszak tanulmányozása során szerzett 

tapasztalataikat. Ez alapján közösen alkotják meg a tényeken alapuló logikai láncokat, és 

rámutatnak az egyes láncszemek okaira is. Használhatnak vízlábnyomot (munkafüzet 1. a 

feladat), CO2-lábnyomot (tankönyv 249. oldal), vagy valamilyen ökolábnyom-kalkulátort is (pl. 

http://www.kothalo.hu/labnyom/). A Kárpát-medence környezeti állapotra vonatkozó 

kiszolgáltatottságát esettanulmányok alapján dolgozzák fel! Alternatív megoldás lehet, hogy 

egy-egy történést (pl. árvíz a Tiszán, vörösiszap-ömlés, vízhabzás a Dráván, dunai ártér 

kiszáradása) bírósági tárgyaláson a vádlottak padjára helyeznek. Ha ezt a módszer alkalmazza 

a tanár, akkor előzetes forrás- és feladatkiadás szükséges. Az eseményekhez kapcsolódó 

https://www.youtube.com/watch?v=h4wjQrV5A1c
https://www.youtube.com/watch?v=R9AN8deAoyI
http://www.kothalo.hu/labnyom/
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médiahírek az interneten megtalálhatóak, lehetőség szerint minden témával kapcsolatban a 

legfrissebbet használjuk! 

Mivel a 6. lecke (Energiakérdés Magyarországon) tartalmai nagyvonalakban ismertek 

a tanulók előtt, ezen az órán javasolt szerepjáték keretében tanulni. A téma természetesen 

előzetes felkészülést igényel. A játék kerettörténetét az adja, hogy az országnak új 

energiastratégiát kell az kidolgoznia, amihez szakértői csoportok tanácskozását hirdetik meg. 

Minden csoport mást tart fontosnak, másként szeretné megoldani az energiaellátás 

biztonságát, és átalakítani a termelési szerkezetét. A következő szakértői csoportokat javasolt 

szervezni: hazai termelésre építők, importenergia felhasználásában gondolkodók, 

atomerőmű-pártiak, geotermikus és vízenergiában gondolkodók, fosszilis energiahordozók 

kimerítésében érdekeltek, zöldenergia-pártiak. Hangsúlyozzuk azonban, hogy ezek a 

csoportok nem érzelmek vagy politikai beállítottság alapján állnak egyik vagy másik megoldás 

mellett, hanem kizárólag szakmai alapon. Így a tanulóknak érveket kell összegyűjteniük, 

érvrendszereket kell felállítaniuk, elsősorban a saját elképzelésük alátámasztására, és ezzel 

párhuzamosan megláttatni a többi megoldás negatívumait, problémáit. Felkészülésük során 

adatokat is gyűjtsenek, hogy azok látványos és meggyőző szemléltetésével (pl. infografikán, 

plakáton, tablón) alátámaszthassák az elképzeléseiket! A szakértői csoportok a tanácskozáson 

előre meghatározott sorrendben szólalhatnak meg (érdemes ezt sorsolni). Ennek az a 

jelentősége, hogy saját érveik kifejtése mellett minden csoportnak reagálnia kell a már 

elhangzottakra is. A levezető elnök gondoskodik arról, hogy a diákok betartsák a szabályokat, 

és minden csoport egy körben csak 1 percig beszéljen. Így abban is érdekeltek a tanulók, hogy 

a beszéd mellett más módon is hassanak a testületre. Azt nem célszerű szabályozni, hogy egy 

csoport felszólalási idejében hányan beszélhetnek. A végén, kompromisszum alapján meg kell 

állapodniuk a jövőbeli stratégia alapjaiban. Az így szervezett tanóra végén különösen nem 

maradhat el az összefoglalás és a végzett munka többirányú értékelése. Összefoglalásként 

mérlegelő táblázat (14. táblázat) készítését javasoljuk, amiben tisztázható, hogy melyek az 

egyes energiaforrások felhasználásának lehetőségei, előnyei és hátrányos következményei. 

Megoldási mód Mellette szól, pozitív Ellene szól, negatív 

Energiaellátás csak hazai 
forrásokból 

  

Energiaellátás külföldi 
forrásokból 

  

Alapvetően atomenergiára 
állítás 

  

Amíg van, a hazai fosszilis 
energiahordozókra építés 

  

Alapvetően geotermikus és 
vízenergiára állítás 

  

Zöldenergia maximális 
felhasználása 

  

14. táblázat. Mérlegelő táblázat a hazai energiagazdálkodás átszervezéséhez (a táblázat cellái függőlegesen 
tágítandók) 
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A 7. lecke (Magyarország a globalizálódó világban) előzménye a 2. fejezet 7–8. 

leckéje. A lecke feldolgozásának módszerei meghatározzák, hogy ezen az órán mi történjen 

(semmi esetre sem ugyanaz). Megoldás lehet, hogy a globalizációval kapcsolatos 

témacsoportokkal foglalkozunk (pl. idegenforgalom, elektronikus kereskedelem, 

bevásárlóközponti kereskedelem, közlekedési infrastruktúra). A cél a hazai helyzetkép 

megismerése, annak földrajzi magyarázata és összevetése a – már ismert – nemzetközi 

helyzettel. A különböző tartalmakra szerveződött munkacsoportok a tankönyvi információk 

mellé gyűjtenek más forrásokból is tényeket (10 perc), amit közösen feldolgoznak a célban 

megfogalmazott, előzetesen kiadott szempontok alapján (10 perc). A csoportbeszámoló során 

vitapárbeszédet kell lebonyolítaniuk, amiben max. 4 percben bemutatják, hogy témájukban a 

globalizáció mely jeleit tapasztalják, és ez előnyös vagy hátrányos-e a mindennapi életük, a 

jövőjük szempontjából. A kijelölt „figyelőknek” az a feladatuk, hogy regisztrálják az elhangzott 

pro és kontra érveket. (A gyorsabb jegyzeteléshez használhatják a Google hangos diktálás 

funkcióját.) Az a csoport lesz a verseny győztese, amelyik a legtöbb szempontpárt mondja el 

a beszámoló során. 

A 8. lecke (Magyarország az Európai Unióban) tartalma is ismert a tanulók számára, 

így szinte bármely munkaformában feldolgozható. Egyik megoldás lehet, hogy az Európai Unió 

jelszavait húzzák ki kártyákon a tanulócsoportok. Azokat kell értelmezniük, majd 

bemutatniuk, hogyan valósulnak meg Magyarországon. Jelszavak lehetnek például: „Egység a 

sokféleségben”, „Koppenhágától Koppenhágáig”, „Magyarország megújul”, „Európai 

munkáért európai béreket!”. Fordított is lehet a feladat: jelszót, jelmondatot kell alkotniuk 

valamely tartalomra (pl. beruházások hazánkban EU-s pénzekből, kapcsolódás az európai 

infrastruktúra-hálózathoz, bevételt vagy kiadást jelent a szervezeti tagság?, 

külkereskedelmünk az EU-val, mit jelent a nemzet szempontjából az EU-tagság?). 

Használhatnak hozzá szlogengenerátort is (pl. magyar: Bullshit Generator v2.0, angol nyelvű: 

http://thesurrealist.co.uk/slogan.cgi?word=slogan), amelyekbe kulcsszavakat kell beírni, és 

véletlenszerűen képez azokból szlogeneket. Úgy hasznos, ha a diákok a szlogent nemcsak 

megalkotják, hanem magyarázzák, indokolják is. 

A 9. lecke (A települések és a közigazgatás) feldolgozásához – a rendszerépítés miatt 

– a tanári irányítást, frontális munkaforma alkalmazását javasoljuk. A lakóhelykörnyéki 

települési térhez való kötődés kialakulása érdekében mindenképpen kapjanak helyet az órán 

a saját településhez kapcsolódó feladatok, például településnevek és földrajzi jellemzők 

összekapcsolása (tankönyvi 14. feladat), településcímer (15. feladat), a település 

népességszáma (13. feladat)! Tanulmányozzák a tanulók az iskola településének (a főváros 

esetében a kerület) térképét, 3D-s térképét (pl. a Street View-ban), keressék meg egyes 

funkcionális részeit az építmények jellege és a beépítettség alapján! Nézzenek utána, hogy 

milyen funkciók kötődnek hozzájuk, és próbálják azokat indokolni földrajzi tényezőkkel, 

szempontokkal! Készíthetnek video- és/vagy hangmontázsokat is az egyes városövek 

jellegzetes hangjaiból, amit akár rejtvényként nézhetnek vagy hallgathatnak meg a többiek. 

http://thesurrealist.co.uk/slogan.cgi?word=slogan
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Az önkormányzatok szerepét a települések életében úgy is áttekinthetik, hogy előzetesen 

megkeresik, milyen osztályai, csoportjai vannak a településükön és a járási központban. Az 

állam szerepét a településen élők életében pedig úgy vizsgálják, hogy tájékozódnak az 

internetes kormányablakok (https://kormanyablak.hu/hu) funkcióiról. A lényeg tehát ezen az 

órán az, hogy a település mint a tanulók életének színtere tudatosuljon. 

A 10. lecke (Budapest és az agglomeráció) feldolgozását javasolt a szerepkörének 

megvizsgálásával kezdeni: világváros, nemzeti főváros, agglomerációs központ. Majd a 

tankönyvi feladat (1. feladat) segítségével a Közép-Magyarország régióban betöltött szerepét 

vizsgálják meg a tanulócsoportok (10 perc)! Fontos elem a budapesti agglomeráció és a 

főváros funkcionális vizsgálata (6. feladat és 10.4. ábra). A városövek közötti különbségek 

fotókkal, Google Mapsból származó 3D-s térképekkel szépen összehasonlíthatók. Már a 

tanulókra bízható a kiválasztásuk, hiszen ismerik a tartalmi kritériumokat (lásd tankönyv 33. 

oldal). Rejtvényszerűen, kvízzel is megoldható: képek alapján kell felismerniük azokat (pl. 

Kahoot-ban). Készíthetnek a tanulók örömtérképet Budapest és az agglomeráció felújított, 

fejlődő, rendezett, parkos-erdős térségeiről, és bánattérképet a leromlott környezeteiről. Az 

öröm- és bánattérkép különféle grafikai megoldásokkal jelöli a pozitív vagy a negatív dolgok 

térbeli megjelenését (térkép kreatív piktogramokkal). Figyeljünk arra, hogy ezek ne a 

kerületekkel kapcsolatos sztereotípiákat erősítsék, hanem kisebb egységekre irányuljanak! 

Használják hozzá a tanulók a kikérdezés módszerét (városlakók megszólítása), vagy 

tanulmányokat (pl. a Tér és Társadalom folyóirat cikkei, http://recity.hu/egy-

varosrehabilitacio-anatomiaja/; http://kep-ter.blogspot.hu/2014/04/belso-ferencvaros-

szocialis.html)! Mutassák be, hol vannak a jelentős környezetátalakítások, amelyek 

megváltoztatják a városképet és élhetőbbé teszik a fővárost! 

A 11. lecke (Az Észak- és a Dél-Alföld régió), a 12. lecke (Középhegységi régiók) és a 13. 

lecke (A Nyugat- és a Dél-Dunántúl régió) feldolgozásának módszertani lehetőségei 

egységesek. Azt javasoljuk, hogy legyenek ezeknek az óráknak közös elemei, hiszen 

végeredményben hat régiót vetnek össze egymással. Ilyen közös elem lehet például 

erőforrásaik és szerepük kigyűjtése cédulákra (pl. a táblára tűzve vagy internetes faliújságon), 

valamint nehézségeik és azok megoldási lehetőségeinek számbavétele (ehhez ábrák is vannak 

– 11.6., 12.12. és 13.8. ábra). Ugyanakkor legyenek eltérő megoldásaik is! Például az alföldi 

régiók jellemzőit térképi információk, a középhegységieket filmrészletek, a dombságiakat 

médiahírek alapján gyűjtsék össze a tanulók!  

A fejezet feldolgozásához szükséges eszközök 

Nyomtatott taneszközök: 

 10. osztályos földrajztankönyv; 

 középiskolai földrajzi atlasz; 

 10. osztályos földrajzmunkafüzet; 

 10. osztályos ellenőrző feladatlapok. 

https://kormanyablak.hu/hu
http://recity.hu/egy-varosrehabilitacio-anatomiaja/
http://recity.hu/egy-varosrehabilitacio-anatomiaja/
http://kep-ter.blogspot.hu/2014/04/belso-ferencvaros-szocialis.html
http://kep-ter.blogspot.hu/2014/04/belso-ferencvaros-szocialis.html
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Egyéb eszközök: 

 A Kárpát-medence domborzata, Magyarország domborzata és Magyarország 

közigazgatása falitérkép (vagy digitálisan kivetített térkép); 

 Magyarország régiói és A budapesti agglomeráció falitérkép (vagy digitálisan 

kivetített térkép); 

 letöltött filmek, képek, cikkek, esettanulmányok. 

Digitális eszközök: 

 számítógép/laptop/tablet internet-hozzáféréssel; 

 projektor, laptop/PC, hangfelvevő eszköz. 

Javaslatok a tantárgyi koncentrációra 

- Belső koncentráció:  

 a magyar gazdaság illeszkedése az európai és a globális gazdasági és társadalmi 

térbe (földrajzi, gazdaságtörténeti, kulturális, politikai térbe); 

 a magyar társadalmi-gazdasági fejlődés elhelyezése a Kárpát-medencei, a közép-

európai és az európai fejlődési folyamatban. 

- Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Magyarország történelme, 

kultúrtörténeti vonatkozások. 

- Vizuális kultúra: a természeti és az épített környezet értékei. 

- Biológia-egészségtan: hazai életközösségek, védett növények és állatok. 

- Magyar nyelv és irodalom: hazai tájakról, földrajzi jelenségekről, társadalmi-gazdasági 

problémákról készült leírások, szép- és ismeretterjesztő irodalmi alkotások. 

- Etika: kulturális érték, a hazánkban élő nemzetiségek kulturális értékeinek tisztelete. 

- Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök 

használata. 

A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

A fejezet sok tanulói tevékenységet, együttgondolkodást és közös (csoportos és osztályszintű) 

tevékenységeket feltételez, következésképpen az értékelésnek is elsősorban erre kell 

irányulnia. Tartalmi szempontból fogalmazza meg a tanár, hogy mennyire sikerült a 

tanulóknak a hazai folyamatokat, jelenségeket elhelyezni a nemzetközi és globális 

összefüggéseikben, mennyire egyértelműek az összehasonlításaik, tiszták-e a fogalmi és a 

kapcsolati képzeteik! A fejezet tudáselemeinek elsajátítása osztályszinten és egyénenként is 

jól mérhető az ellenőrző feladatlapok segítségével. A feladatlap megoldásához az 

összefoglaló óra után egy tanóra szükséges. 
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IV. fejezet. Európa földrajza 

A fejezet céljai 

A fejezet fő célja 

A tanulók európai identitástudatának továbbfejlődése a kontinens országai természeti és 

társadalmi-kulturális sokszínűségének felismerésével, az Európai Unió tagországai által 

közösen megfogalmazott értékek iránti tisztelet, a felelős közösségi magatartás iránti igény 

kialakulásával. 

A fejezet további céljai: 

 reális kép kialakulása Európa földrajzi, gazdasági és kulturális térszerkezetéről; 

 nyitottság kialakulása az európai országcsoportok, országok természeti és kulturális 

értékeinek megismerése iránt; 

 az Európai Unióval, illetve a kontinens országaival kapcsolatos hírek, információk 

értelmezése; 

 az Európai Unión belüli különbségek okainak felismerése, az ezek kiegyenlítődésére 

irányuló programok, alapok jelentőségének megértése; 

 érdeklődés kialakulása a gazdasági-politikai közösséget, a kontinens országait érintő 

témák, események megismerése iránt. 

A tartalmi elrendezés szempontjai, az új fogalmak rendszere 

A fejezet az alábbi leckéket tartalmazza: 

1. Felfelé az integráció lépcsőfokain – Az Európai Unió kialakulása  

2. Az Európai Unió pénztárcája – Fejlettségi különbségek az Európai Unióban 

3. A világgazdaság európai irányítópultjai – Európa magterületeinek földrajza  

4. Hanyatlás és fellendülés az európai iparban – Az ipar szerkezeti és térbeli 

átrendeződése  

5. Mediterráneum – gondok és lehetőségek – A napfényövezet földrajza 

6. Sikeres gazdaságok Európa legmagasabb hegyvidékén – Az Alpok országai  

7. Európa nyitása kelet felé – A kék banántól a peremterületek felé I.  

8. Az autógyártástól a turizmusig – A kék banántól a peremterületek felé II.  

9. Eltérő fejlődési utakon a Balkán-félszigeten – A délszláv államok földrajza  

10. Az Európai Unió és Oroszország között – Válságok sora Ukrajnában  

11. Merre tart Oroszország? – Oroszország gazdasági átalakulása    

12. Egy európai ország földrajza – Az országok és a térségek földrajzi arca  

13. Összefoglalás – Feladatok  

E fejezet feltételezi az általános iskolai földrajzi követelményrendszer tartalmi és 

szemléleti céljainak megvalósulását. Feldolgozása során igen fontos a 8. osztályban szerzett 
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tudás felelevenítése és megerősítése, mert arra szervesen épül a témakör. Nem tanítja újra 

Európa földrajzát, hanem más megközelítéssel, problémaközpontúan foglalkozik földrészünk 

társadalmi-gazdasági fejlődési folyamatával. Míg általános iskolában alapvetően a 

hagyományoshoz közelálló módon, a regionális földrajzi elveken alapuló felosztás szerint 

járták körbe Európa térségeit, különböző szempontokból fontos országait, gimnáziumban a 

regionális gazdasági tér elemei, a földrész térszerkezeti modellje szerint csoportosul a 

tananyag. Míg 8. osztályban a regionális egységek (Dél-, Nyugat-, Közép-Európa stb.) 

áttekintése után konkrétan országok földrajzát tanulták (pl. hazánk szomszéd országai, 

Németország, Olaszország, Franciaország, Nagy-Britannia), addig most a magterülettel, a 

perifériaterületekkel és a köztes zónával, annak gazdasági, társadalmi és környezeti 

problémáival foglalkoznak. Hagyományos országföldrajz legfeljebb egy-egy esetben, 

modellként szerepel (pl. Oroszország, Ukrajna esetében). A térségek természetföldrajzi 

adottságai nem rendszerszerűen kerülnek bemutatásra, többnyire csak magyarázatként 

használjuk fel azokat. Ez egyben azt is jelenti, hogy a természetföldrajzi tények 

megismeréséhez nélkülözhetetlen a tanulói térképmunka. A regionális témájú leckékben a 

szükséges földrajzi nevek nem feltétlenül szerepelnek a törzsszövegben, hanem 

szemelvényben, ábrán találhatók, ezért a tanterv által előírt topográfiai névanyag – a későbbi 

fejezetekben is – a fogalomjegyzékben szerepel. 

Az 1. lecke (Felfelé az integráció lépcsőfokain) az Európai Unió kialakulásával 

foglalkozik. Ez a folyamat a földrajztanításban nem történeti és intézményi, hanem az 

együttműködés mélyülése, az integrálódás folyamata és területi terjedése szempontjából 

fontos (a többi a történelemtanítás feladata). Az integrációs fokozatokat már ismerik a diákok 

(lásd 8. osztály 1. fejezet 4. lecke, illetve 10. osztály 2. fejezet 5. lecke), sőt a világgazdaságban 

való szerepét is (centrumtérség), ezért csak fel kell azt eleveníteni, bele kell illeszteni az 

Európai Uniót. Ezt szolgálják a GDP-diagramok (1.1. és 1.3. ábra). A területi bővülést az 1.1. 

táblázat alapján, de térképen célszerű követni, és leolvasni, magyarázni annak irányait. Ehhez 

segítséget adhat az európai térszerkezeti modell (tankönyv 150. oldal 2.7. ábra). Jól 

kirajzolódik rajta az európai magterület, centrumtérség (’kék banán’), amiből az integráció a 

napfényövezet és a perifériák felé, másként a belső, majd a külső peremek (lásd tankönyv 62. 

oldal 6.5. ábra) felé bővült. Hasonlóan elemzést kíván a schengeni övezet térképe (145. oldal 

1.5. ábra), elsősorban abból a szempontból, hogy mit jelentenek a schengeni határok az 

Európában különböző irányokban utazók szempontjából. Az EU-ban való könnyebb mozgás 

különféle lehetőségeit foglalják össze a tankönyv 146. oldali színes szövegdobozokban lévő 

információk. Az uniós intézmények földrajzórán ugyancsak a térben való megjelenésükben 

fontosak, központjaik (Strasbourg, Brüsszel, Luxembourg, Frankfurt am Main) mind a 

magterületen vannak. Az Európai Unióval kapcsolatos Tanár-segéd című oktatási segédanyag 

(tényeket feldolgozó kiadványok, foglalkozástervek, kvízek stb.) az 

https://europa.eu/teachers-corner/age-ranks/ages-15-and-over_hu honlapon érhető el. 

https://europa.eu/teachers-corner/age-ranks/ages-15-and-over_hu
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A 2. lecke (Az Európai Unió pénztárcája) a regionális fejlettségkülönbségeket tárja a 

tanulók elé. Kiindulópontja lehet a már említett térszerkezetimodell-térkép (2.7. ábra), 

aminek tartalma jól összevethető a regionális GDP-adatokkal (2.8. ábra – országok, 2.9. ábra 

– régiók). Ugyanakkor látniuk kell a tanulóknak, hogy a gazdasági szemléletű ’kék banán’ 

modell mellett más modellek is vannak, amelyek eltérő szempontokból érzékeltetik az 

európai gazdasági tér szerkezetét (pl. a pentagon modell főként társadalmi elemek alapján 

készült: népsűrűségi és politikai, kulturális, oktatási szempontokat vesz alapul; a közép-

európai banán – a fontosabb gazdasági központokból rajzolódik ki). A lecke másik lényege a 

regionális politika (kohéziós alap) bemutatása, amely segít a fejlettségbeli egyenlőtlenségek 

mérséklésében, főként az egykori ipari régiók szerkezetváltásában, a vidéki térségek 

támogatásában, a pusztuló városrészek rehabilitációjában. A regionális politika fogalmát 

abban az értelemben használja a tankönyv, mint a területrendszer működésébe történő 

tudatos beavatkozások (pl. költségvetési támogatások, fejlesztési területek kijelölése, ipari 

parkok kialakítása, szakemberképzés) rendszerét, amiben a központok mellett a helyi 

önkormányzatok, vállalkozások, non-profit vagy érdekvédelmi szervezetek, állampolgárok is 

részt vesznek. Végeredményben a közös agrárpolitika is területfejlesztő támogatásként 

valósulhat meg, amennyiben a mezőgazdaságban foglalkoztatottak megélhetését, talpon 

maradását támogatja. Az agrártámogatás szerkezetének időbeli változása szépen látszik a 2.4. 

ábra diagramján. Követhető a 6. feladathoz tartozó szemelvényben (Az Európai Unió 

agrárpolitikája) is, ami elsősorban a támogatási eszközök skálájának bemutatására készült.  

A 3. lecke (A világgazdaság európai irányítópultjai) földrészünk magterületével 

foglalkozik. Noha a magterületek a legfejlettebb térségei az Európai Uniónak, nem homogén 

zónák. A gazdasági, pénzügyi és politikai irányítás a meghatározó világvárosokban, a globális 

városokban zajlik (magok a magban). Szemelvények és képek segítségével ismerkedhetnek 

velük a tanulók. Feladatok irányításával dolgozhatják fel a hatalmas kikötővárosok jellemzőit. 

Előzményük általános iskolából a kikötőövezet mint tipikus táj. Megjegyezzük azonban, hogy 

általában a kikötővárosok nem teljes egésze tartozik a kikötőövezetbe, illetve a kikötőövezet 

több település kikötőrészét is összefűző gazdasági zóna. Területén minden építmény és 

társadalmi-gazdasági tevékenység közvetlenül vagy közvetve az áru- és személyforgalomhoz 

kapcsolódik. Ott koncentrálódnak a kikötői iparágak és szolgáltatások. A kikötői szolgáltatások 

a raktározást és elosztást végző kereskedelem és a kikötő működéséhez szükséges 

szolgáltatások (ki- és berakodás, csomagolás, hajójavítás, vámkezelés, pénzügyi 

szolgáltatások, árubiztosítás, fuvarozás, biztonsági szolgáltatások, vendéglátás, információs 

szolgáltatások). A kikötői iparágak a tengeren érkező nagy tömegű behozatali cikkeket, illetve 

a szárazföldről érkező, kivitelre szánt árukat a kikötőövezetben feldolgozó ágak (pl. kohászat, 

petrolkémiai ipar, faipar, élelmiszeripar, textilipar), valamint azok, amelyek a 

tengerhajózáshoz kapcsolódnak (pl. hajógyártás). A globális városok és a kikötővárosok 

sokféle munkaerőt tömörítenek, következésképpen bennük jelentős feszültségek 
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halmozódhatnak. Ide törekszenek az Európába özönlő menekültek is, akik számadatai a 3.6. 

ábrán térben rendezve olvashatók. Tartalmát érdemes összevetni a 39. oldali 8.8. ábrával.  

A 4. lecke (Hanyatlás és fellendülés az iparban) az európai ipar szerkezeti váltását és 

térbeli átrendeződését mutatja be. Tartalma összefügg a telepítő tényezők átalakulásával 

(lásd tankönyv 2. fejezet 2. lecke) és – a kőolajár-robbanás hatására – a nyersanyagtakarékos 

szemlélet térnyerésével. A lecke végigvezeti a tanulókat a hagyományos nehézipari vidékek 

sorsán (nyersanyaglelőhelyeken felvirágzás –› készletkimerülés miatt bánya- és üzembezárás 

–› szerkezetváltás) modellszerűen érvényes példákon keresztül (Ruhr-vidék – korszerű 

technológiákra épülő és környezetvédelmi iparágak; angliai iparvidékek – északi-tengeri 

szénhidrogén-kitermelés; autóipari és információs technológiai termelés szétszórása 

Európában).  

Az 5. lecke az európai napfényövezettel foglalkozik (Mediterráneum – gondok és 

lehetőségek). A napfényövezet elnevezés a dél-európai mediterrán területekre vonatkozik, 

ami kedvező éghajlati adottságai által a letelepedés és a turizmus szempontjából egyaránt 

vonzó regionális egység. Gazdasági életét a szolgáltató szektor alapozta meg, de a 

csúcstechnológiára épülő iparágaknak ma már egyre nagyobb jelentőségük van; jellemzően 

a minőségi szakképzett munkaerőt hasznosító kis- és középvállalkozások térségei. Tágabb 

értelemben a Földközi-tengerbe nyúló nagy félszigetek és szigetek területét foglalja magában. 

Általános iskolában a mediterrán tipikus tájjal, a tengerparti táj övszerű hasznosításával és a 

mediterrán gazdálkodással megismerkedtek a tanulók (8. osztály, 5. fejezet 3–4. lecke), illetve 

7. és 9. osztályban a földrajzi övezetesség témájában is tanultak róla. Viszont ország szinten 

csak Olaszországgal foglalkoztak. Ez a lecke Olaszország, Spanyolország és Görögország 

példáján keresztül három különböző gazdaságfejlődési utat mutat be, elsősorban az 

iparfejlesztésben: olasz út – nyersanyag nélküliség, szakképzett munkaerő, termelési 

hagyományok –› ipari nagyhatalom; spanyol út – ásványkincsgazdagság, kohászat –› gépipar, 

licencek –› autógyártás; görög út – élelmiszer-gazdaság). A térség országainak mezőgazdasága 

egyveretűbb (klasszikus mediterrán gazdálkodás), egységesen eleveníti fel, de bemutatja a 

szezonhosszabbító fóliatechnika alkalmazását is. Az idegenforgalom adottságai ismertek, 

szinte csak leltárt kell csinálni azokban. Azonban szükséges összevetni a három ország adatait 

(beutazó turisták számokban – 5.8. ábra), hogy eltérő nagyságuk magyarázható legyen (‹– a 

magterülethez való közelség, tengerparti nyaralás, kulturális szabadidő-eltöltés). Egy 

esettanulmányban (Benidorm) követhető nyomon a turizmus térszervező szerepe. A lecke 

bemutatja a népességmozgás három típusát: a vendégmunkások foglalkoztatását, az 

elvándorlást, illetve az utóbbi évtized bevándorlási folyamatát. Azt szükséges érzékeltetni a 

tanulókkal, hogy a hazai és a nemzetközi környezet változásai miként alakítják át a 

népességmozgás irányát.  

A 6. lecke (Sikeres gazdaságok Európa legmagasabb hegyvidékén) az alpesi országok 

jellegzetességeit foglalja össze. Általános iskolából ismert a függőleges földrajzi övezetesség 

alpi példája (7. osztály 2. fejezet 6. lecke), ami 9. évfolyamban megerősítést kapott. Regionális 
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megközelítésben 8. osztályban az alpi szomszéd országokról (Ausztriáról és Szlovéniáról) 

tanultak a diákok, inkább a hasonlóságaikat (a magashegyvidék mint tipikus táj 

modellszerűségét) kiemelve. Ezúttal viszont Ausztria és Svájc földrajzi összehasonlítására 

kerül sor. A meglévő tanulói tudás továbbépítése a javarészt már ismert jellemzők 

megerősítésével kezdődik. A lecke kiemeli az országok hasonlóságait (Alpok, több évszázados 

elszigeteltség, európai közlekedési folyosók, semlegesség, magas életszínvonal, turizmus és 

téli sportok, hegyvidéki gazdálkodás stb.), és feldolgoztatja feladatok irányításával a turizmus 

változó lehetőségeit, ráirányítva a figyelmet az azt befolyásoló éghajlat változásának 

jelenségeire. Majd a különbségeket érzékelteti oksági kapcsolataikban: Svájc – 

ásványkincsszegénység, kis belső piac –› nagy szaktudás, minőségi termékek, pénzügyi 

szolgáltatások; Ausztria – sokféle ásványkincs –› hagyományos alapanyaggyártó iparágak, 

erdő –› fa- és papíripar, sokféle gazdasági ág).  

A 7. és a 8. lecke (Európa nyitása kelet felé) Európának azt a részét mutatja be, ami az 

európai magterület és a perifériaterületek között fekszik, valójában amerre terjeszkedik a 

’kék banán’. A hagyományos regionális földrajzi felosztásban (26. ábra) ez Kelet-Közép-

Európát és Délkelet-Európa egy részét foglalja magába. Ez a térfelosztás nem ismert a 

tanulóknak. Kelet-Közép-Európa (azaz Közép-Európa keleti fele) fogalma nem egyértelmű, 

attól függ, hogy földrajzi, történelmi vagy politikai alapon közelítünk hozzá. A tankönyv 

tulajdonképpen a legszűkebb értelmezését használja, a visegrádi országokat12 (Csehországot, 

Szlovákiát, Lengyelországot és hazánkat) sorolja ide. Mivel azonban ezeknek az országoknak 

a gazdaságtörténeti múltja Romániával13 is összekapcsolódik, indokolt együtt beszélni 

azokról. Itt jegyezzük meg, hogy általános iskola 8. osztályában az országföldrajz keretében a 

diákok önálló leckében ismerkedtek meg Romániával, összehasonlították Csehország és 

Lengyelország földrajzi jellemzőit, illetve Szlovákiát Ukrajnával. Továbbá közép-európai 

tipikus gazdasági tájakkal (átalakuló klasszikus iparvidékek és mezőgazdaságra 

specializálódott alföldi tájak) is foglalkoztak. Nyugat felé Németország jelenti ezen országok 

gazdaságtörténeti (és mai funkcionális) kapcsolatát. A hidegháborús megosztottság 

időszakában területén volt az éles választóhatár ’Nyugat’ és ’Kelet’ között, majd a 

rendszerváltozás után a magterület keleti terjeszkedésének fő területévé vált. Ezért – bár 

Németország országszinten nem szerepel a tankönyvben – az európai térszerveződési 

folyamat megértése érdekében szükséges onnan kiindulni. A visegrádi országok hordozzák a 

szocialista gazdálkodás évtizedeinek terheit, amelyek felszámolásának útját kíséri végig a 

lecke törzsszövege (privatizáció, munkalehetőségek teremtése, külföldi működőtőke-

bevonás, szolgáltatások színvonalának növelése, termelékenység növelése, adósságállomány 

csökkenése stb.). Erre utal a cím is: Európa nyitása kelet felé. 

 

                                                 
12 A visegrádi országok (visegrádi négyek vagy V4) a Visegrádi Együttműködés országainak regionális szervezete. 
13 Románia regionális földrajzi besorolása nem egyértelmű. Kárpátokon belüli területeit Közép-Kelet-Európához 
szokták sorolni, a Kárpátokon túlit pedig Délkelet-, esetleg Kelet-Európához. 
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26. ábra. Európa hagyományos regionális földrajzi felosztása 
(forrás: 8. osztályos földrajztankönyv 20. oldal) 

A 8. lecke a gazdaság működését mutatja be az előző leckében megismert átmeneti 

fejlődési zónában (Az autógyártástól a turizmusig). Nem az országok földrajzi leírását adja, 

hanem a gazdasági élet tipikus területeit veszi sorra: a koncentrálódott hagyományos 

nehézipari vidéket, a külföldi működőtőke-beruházásokkal óriássá vált szerteszórt autóipart, 

a többféle feltétel mellett termelő mezőgazdasági vidékeket és a pontszerűen rendeződő 

idegenforgalmi központokat. Ennek mint általános gazdaságföldrajzi, mind regionális földrajzi 

alapjai a korábbi tanulmányok alapján elvileg adottak. 

A 9. lecke (Eltérő fejlődési utak a Balkán-félszigeten) tovább halad a peremterületek 

felé, a délszláv államok (mint országcsoport14) földrajzi jellemzőivel ismertet meg. A déli 

szláv15 népek bonyolult történelmének vázát (tankönyvi 9.3. ábra) szükséges áttekinteni a 

tanulókkal a közelmúlt és a jelen földrajzi folyamatainak megértése érdekében. Fontos lehet 

arra is kitérni, hogy Szlovénia szerkezet-domborzati besorolás szerint Alpi-Európa, 

gazdaságfejlődési szempontból pedig inkább Nyugat-Közép-Európa része. Szlovéniával 

általános iskolában mint hazánkkal szomszédos alpi országgal és mint közép-európai 

országgal ismerkedtek meg a tanulók. A tanulási előzmények más tekintetben sem teszik 

egyszerűvé a helyzetet, mert a tanulók a térséggel két külön egységben ismerkedtek 8. 

osztályban: külön a szomszéd országokkal (4. fejezet 2. lecke) és külön a Balkán-félsziget 

országaival (5. fejezet 5. lecke). Most ez a lecke azt a mozaikos jelleget próbálja a tanulók elé 

tárni, ami ezekben az államokban nemzetiségi, vallási (identitási) és fejlettségi szempontból 

is látványosan kirajzolódik. Ugyanakkor mindegyik országot általánosságban is bemutatja, 

bíztatva az országok SWOT-analízisszerű összehasonlítására (177. oldal 3. feladat). 

                                                 
14 Az országcsoportok fogalmat a földrajztanításban azokra az országokra használjuk, amelyek valamely földrajzi 
szempontból (pl. világgazdasági szerepük, fekvésük, gazdaságtörténeti múltjuk, gazdasági specializációjuk, 
lakosságuk kultúrája) összetartoznak, tipikusak. Különböző szempontok alapján egy ország több 
országcsoporthoz is tartozhat. 
15 Déli szláv népek országa = Jugoszlávia (szó szerinti jelentése). 
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A csupán kétoldalas 10. lecke (Az Európai Unió és Oroszország között) Ukrajna nehéz 

gazdaságfejlődési útját és nehézségeit vázolja fel. Előzménye van általános iskolából, ahol a 

szomszéd országok között tanultak egy keveset róla, akkor Szlovákiával16 hasonlították össze 

(8. osztály 4. fejezet 4. lecke). A mostani feldolgozás tartalma alapvetően a jelenkori 

válsághelyzet értelmezése, az Oroszországtól való energetikai és kereskedelmi függőség 

kialakulása és jelene. 

A 11. lecke (Merre tart Oroszország?) Oroszország gazdasági átalakulási folyamatát 

mutatja be. 8. osztályban mint a sokféle földrajzi adottsággal rendelkező, hatalmas országot 

ismerték meg a tanulók. Ezúttal az országot sújtó problémák (pl. elvándorlás, kevés külföldi 

tőke, külföldi állampapírok, vagyonkülönbségek, bizalmatlanság, környezetkárosodás) 

földrajzi okainak és társadalmi-gazdasági következményeinek a feltárása a cél. Ugyanakkor az 

ország gazdasági teljesítményeit is láttatni szükséges, hogy a tanulók el tudják helyezni a 

gazdasági-politikai nagyhatalmak között.  

A 12. lecke szempontokat ad egy olyan földrajzóra megszervezéséhez és 

lebonyolításához, amelyen a tanulók csoportmunka keretében feldolgozzák egy szabadon 

választott ország földrajzát.  

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 14 óra 

A fejezet feldolgozásához szükséges előzetes tanulói tudás  

Az általános iskolai és korábbi gimnáziumi földrajzi tanulmányok alapján az alábbi előzetes 

tudásra támaszkodhatunk: 

 az egyes európai kontinensrészek természeti, társadalmi-gazdasági jellemzőinek, 

tipikus tájainak ismerete; 

 az Európai Unió lényegének, tagállamainak és a közösségi működés alapvető 

elemeinek ismerete; 

 alapfokú tájékozottság Európa kiemelt országcsoportjainak, országainak (szomszéd 

országok, alpi, mediterrán és balkáni térség, Németország, Egyesült Királyság, 

Franciaország, Oroszország) földrajzi jellemzőiről, nemzetközi szerepük ismerete. 

Ajánlott feldolgozási mód és alternatívái 

A fejezet feldolgozása alapvetően tanulói munkán alapszik, ami feltételezi az önálló 

információszerzés és információfeldolgozás képességét, a feladatmegosztást csoportok 

között és munkacsoportokon belül egyaránt. A közös feladatvégzés és a megbeszélések során 

szükséges a toleráns reakció a mások véleményeivel szemben, ugyanakkor a 

kompromisszumos megoldások keresése. A közösségi könyvjelző mellett most használjanak a 

tanulók médiamegosztó alkalmazásokat (pl. Médiamegosztó, Okos üzlet) is! Ezek az 

                                                 
16 Szlovákia és Ukrajna együtt történő feldolgozását az általános iskolában a Kárpátokkal összefűzött szomszéd 
országok felfogásának logikája adta. 
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alkalmazások ösztönözhetik a kreatív, a jobbnál jobb alkotások, gyűjtemények létrehozását, 

segíthetik a kollaboratív tanulást, hiszen a megosztott médiumokból kialakítható például egy 

osztálymunka-galéria. A tanulók véleményeket fűzhetnek egymás vagy a másik 

munkacsoport munkájához, elemezhetik azokat, amit a tanár moderálhat, menedzselhet. A 

regionális földrajzi témák feldolgozása során a térképmunkának kiemelt jelentősége van. A 

leckék általában nem tárgyalják a területek természetföldrajzi adottságait, ezeket az atlasz 

térképeinek segítségével kell feleleveníteni. A topográfiai névanyag feldolgozása sem megy 

térkép nélkül, gyakorlásához a munkafüzeti leckékben található térképeket ajánljuk. 

Az 1. lecke (Európai Unió kialakulása) első részében az európai integráció 

világgazdaságban való szerepét szükséges megerősíteni, amihez a tankönyvi 1.1. és 1.3. ábrák 

adnak értelmezendő adatokat. Megjegyezzük, hogy a 2. fejezet 5. és 6. leckéjében tanultak és 

Európára való fókuszálásának mélységétől, valamint az akkor alkalmazott módszerektől függ, 

hogy most milyen módon dolgozzák fel a diákok. Semmiképpen ne ugyanúgy történjen, mert 

ez a feleslegesség érzetét keltheti a tanulókban! Az integráció történeti fejlődését vigyék 

térképre a tanulók azért, hogy a területi változásokat később összekapcsolják az európai 

térszerkezettel, regionális különbségekkel (lásd 150. oldal 2.7. ábra)! Például idővonalzó (az 

1.1. időtáblázat) alapján készíthetnek tematikus térképet a bővülésről (évek eltérő 

színkódjai). A lecke legfőbb eleme az Európai Unió mindennapi életben való jelentősége. Ezzel 

kapcsolatban keltsék életre a tanulók a tankönyv 146. oldali színes szövegdobozaiban lévő 

információkat! Egy-egy információt mutassanak be tanulópárok a mindennapi élet 

szempontjából! Egyszerűbb megoldás, ha előzetes felkészülés alapján kiragadnak egy-egy 

példát: az európai egészségbiztosítási kártya előnyeinek érzékeltetése helyzetismertetéshez 

kapcsolódóan, a GMO-mentességért folyó küzdelem élelmiszercímkék bemutatásával, az 

euró előnyei utazáskor, az Erasmus program bemutatása idősebb testvér elmesélése alapján 

stb. Érdekesebb, ha el is játszanak epizódokat az EU-s polgárság jelentőségének 

érzékeltetésére. A négy szabadságjog mindennapi jelentőségének tisztázásához a munkafüzet 

2. feladatának megoldását javasoljuk. Az EU legfontosabb intézményeinek elhelyezkedését is 

feltétlenül vigyék térképre! Összefoglalásként pedig az összefoglaló 3. feladatot javasoljuk, 

amiben az uniós polgárság előnyei mellett kell érveket gyűjteni egy érvelőversenyben. 

Alternatív megoldás lehet az Is the European Union Worth It Or Should We End It? című (angol 

nyelvű) rajzfilm https://www.youtube.com/watch?v=XxutY7ss1v4 megtekintése után annak 

megvitatása, hogy az unión kívül vagy belül jobb. 

A 2. lecke (Fejlettségi különbségek az Európai Unióban) feldolgozását célszerű a 

költségvetési szerkezet tanulmányozásával kezdeni a 2.1. ábra és az 1–3. feladat segítségével. 

Tanulságos lehet hazai szempontból is megnézni a be- és kifizetések arányát például a 

munkafüzet 2. feladatának adatsora segítségével. Az EU-s mezőgazdasági és regionális 

támogatások megismerését nem javasolt differenciált feldolgozásra fordítani, mert eltérő 

következtetései és tanulságai vannak. A mezőgazdasági politika a tankönyvi törzsszöveg 

alapján könnyen feldolgozható. Készítsenek ismerettérképet a tanulópárok a szöveg alapján 

https://www.youtube.com/watch?v=XxutY7ss1v4
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a támogatási politika különböző típusainak bemutatására (módszer –› eredménye). Ajánlott 

a támogatáspolitika időbeli változását, korszakait is érzékeltetni (például: 1960-as évek: 

termelésösztönzés, exporttámogatás –› gazdák kiszámítható jövedelme; magas 

importvámok, import mennyiségi korlátozások –› külföldi termékek távoltartása). A 

munkafüzet 5. feladatának táblázatváza is segíthet. A mezőgazdasági politika szerves 

folytatása lehet a regionális politika feldolgozása (‹– vidékfejlesztés is egyben). Ehhez 

intézkedési leírásokat nem ad a tankönyv, azt a tanárnak szükséges rendszerbe szedni a 

tanulók számára, majd a legfőbb lépéseit vázlatban rögzíttetni. A szaktanár figyelmébe 

ajánljuk a mai pályázatok szerkezetének átgondoltatását a tanulókkal, aminek kerete lehet a 

munkafüzet 4. feladata. A térszerkezet értelmezése a tanóra harmadik egységének témája, 

ami a 2.7–2.9. ábrák összehasonlító térképelemzésére épülhet a 10–12. feladatok 

segítségével. A tanulók számára érdekes feladat lehet olyan zenei egyveleg (madley) 

készítése, amely az Európai Unió népeinek sokféleségét mutatja be akár népzenei, akár 

klasszikus zenei, de akár kortárs zenei felvételeken keresztül. Kiadható a témakör elején, majd 

az összefoglaló órán mutassák be (játsszák le) a tanulók! 

A 3. lecke (Európa magterületeinek földrajza) feldolgozását célszerű tanulói munkára 

építeni. A magterület és a globális városok fogalmi tisztázása után foglalkozzanak a diákok a 

globális városokkal a szemelvények és a feladatok (5–8. feladatok) alapján! Differenciált 

munka keretében ismerjék meg Párizs, Brüsszel, Frankfurt, London és Berlin jellemzőit! 

Ugyanakkor az általános iskolában tanultak és más források felhasználására is szükség lehet. 

Gyűjtsék össze a városok mai földrajzi jellemzőit, majd vessék össze az öt város 

jellegzetességeit! Így nyilvánvalóvá válhatnak számukra a közöttük lévő hasonlóságok, 

amelyekre magyarázatot kereshetnek. Az információgyűjtéshez praktikus egységes 

szempontokat adni, amelyeket akár táblázat is tartalmazhat (pl. fekvés, népességszám, 

európai szerepe, főbb gazdasági ágai, nemzetközi intézményei). Ha mód van rá, akkor 

valamely interaktív alkalmazás támogatásával nézzenek szét a tanulók a városokban, hogy 

benyomásuk legyen az ottani életmódról! Kereshetnek – akár versenyszerűen is – olyan 

vizuális elemeket a városokban, amelyek számukra igazolják a globális jelleget. Használhatják 

a PocketGuide okostelefon (iPhone) alkalmazást (http://pocketguideapp.com/en/city/map) 

is, amellyel városnéző sétára mehetnek a tanteremben ülve. A kikötővárosok jelentőségét 

javasolt a 10. feladat segítségével feldolgozni. A kikötővárosok és a vasúthálózat 

kapcsolatának feltárásához térképmunka szükséges. Kaphatnak a tanulók olyan feladatot is, 

amelynek megoldása során valamely útvonaltervező alkalmazás használatát gyakorolják. 

Lehetőleg olyan feladathelyzetekben kerüljön erre sor, amelyekben a földrajzi 

jellegzetességekben (pl. népességszám, domborzat, látnivaló, kultúra) is kell gondolkodni a 

tervezés során (utazás Odesszából Rotterdamba, Marseille-ből Bergenbe, Lisszabonból 

Moszkvába stb.).  

 

http://pocketguideapp.com/en/city/map
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A 4. lecke (Az ipar szerkezeti és térbeli átrendeződése) témát csoportmunkában 

javasolt feldolgoztatni a tanulókkal. A csoportok különböző hagyományos iparvidékek (Ruhr-

vidék, közép-angliai iparvidék) és iparágak (autógyártás, elektronika-számítástechnika) 

sorsával foglalkoznak a tankönyvi szöveg alapján. A feldolgozás terméke az ilyen volt – ilyen 

lett logikára épülő audiovizuális reklám készítése, amiben nemcsak a két állapotot mutatják 

be, hanem a „szert” is, azaz mindazokat az intézkedéseket is, amelyek segítségével elérték a 

jelenlegi állapotot. Az audiovizuális azt jeleni, hogy a diákok képi és hanganyagot is 

használjanak, de természetesen élőbeszédben kell bemutatniuk a tartalmi lényeget (amit 

illusztrálnak). A bemutatás lehet verseny is; a többi csoport és a tanár értékeli a reklámokat 

tartalmi, kivitelezési és ötletességi szempontokból. Célszerű, ha a tanár a feladatokhoz 

segítségképpen mappákba feltölt képanyagot (régi és mai képek, rehabilitációs program stb.), 

amit felhasználhatnak a tanulók.   

Az 5. lecke (A napfényövezet földrajza) három nagy egységének feldolgozásához eltérő 

módszereket javaslunk. A dél-európai ipar eltérő fejlődési útjainak összehasonlításához a 

kooperatív kémkedést ajánljuk. Három (vagy hat) csoport feldolgozza a tankönyvi szöveg 

(160–161. oldal) olasz, spanyol és görög fejlődési útra vonatkozó részét. A tanulóknak a 

fejlesztési logikát kell értelmezniük (milyen feltételekkel indultak? –› mit tettek? –› hová 

jutottak?), ezt foglalják össze folyamatábrában A3-as lapokon! Amikor végeztek, a csoportok 

két-két tagja átmegy a másik két csoporthoz, hogy megtudakolják, ők mire jutottak a saját 

területükkel kapcsolatban. A visszatérő hírszerzők elmondják a tapasztalataikat, és a csoport 

megfogalmazza (még jobb, ha az eredeti folyamatábra alatt ábrázolja) a fejlődési utak azonos 

és eltérő elemeit. Végül a három csoport megoldásait közösen összevetik a szaktanár 

irányításával. A mediterrán gazdálkodás témájának feldolgozásához célszerű lehet a modell 

használata. Építsék meg előzetesen a tanulók (vagy a tanár) a mediterrán part modelljét (pl. 

a 7. osztályos tankönyv 37. oldal lap alján lévő keresztmetszet alapján)! Az órán pedig 

helyezzenek el tárgyakat vagy szókártyájukat (citrom, olívaolaj, kecskesajt, gyapjú, eper, 

szőlő/bor, paradicsom, üdülési prospektus, napszemüveg, búvárszemüveg, kávéscsésze stb.) 

a megfelelő helyekre! Így elevenítik fel a partvidék övezetesen rendeződő gazdálkodását, és 

magyarázzák azt. Az idegenforgalommal kapcsolatban az esettanulmány módszerének 

használata ajánlott (163. oldal 10. feladat, 5.11. és 5.8. ábra).  

A 6. lecke (Az Alpok országai) összehasonlító bemutatásra épül. Többféle megoldása 

lehet. A hagyományos táblázatos összehasonlításon túl készíthetnek a tanulócsoportok 

Ausztriát és Svájcot bemutató imázsfilmeket vagy képmontázst. Különösen érdekes, ha a 

tanulók és/vagy tanáruk utazási élményei is benne vannak: élményképekből (álló- vagy 

mozgóképek) készítenek összeállítást. Ezt célszerű előzetesen ellenőriznie a tanárnak, hogy – 

lehetőség szerint – minden fontos tartalmi terület szerepeljen benne. A képek összegyűjtése 

és logikai rendezése mellett kérje a tanár, hogy ne azt mondják el vagy feliratozzák, hogy mi 

látható a képen, hanem azt, hogy milyen földrajzi jellemzők fogalmazhatók meg a látvány 

alapján! Például sípálya – jelentős bevételi forrás a téli idegenfogalom, Brenner-autópálya – 



FI -  50 601 090 1/1  Fö l dra jz  9 .  |  F I -  50 601 100 1/1  Fö l dr a jz  10 .  –  Ta ná r i  k éz i köny v  

 188 

fejlett közlekedési infrastruktúra, banképület – fejlett a bankszektor, Ro-La szerelvény – 

átmenő forgalom. A bemutatás kulcselemeit írják ki (pl. a PowerPoint jegyzetfunkció 

használatával) és vetítsék ki! A kivetített szöveg mellé írható, hogy minek köszönhetők az 

egyes jellemzők (pl. átmenő forgalom ‹– európai tranzitútvonal nyugat és kelet között, 

óragyártás ‹– szakképzett munkaerő ‹– ásványkincsszegénység). Így a tananyag logikai 

kapcsolatrendszerében tárul a diákok elé. 

A 7. lecke (A kék banántól a peremterületek felé I.) első fele a rendszerváltás 

folyamatát mutatja be Kelet-Közép-Európában. A téma igényli az elbeszélést akár a tanár, 

akár más felnőtt (pl. szülő, nagyszülő, szakértő, kisiparosból lett vállalkozó, állami gazdasági 

alkalmazottból lett mezőgazdasági kisvállalkozó) által. Az elbeszélés előtt írjanak össze a 

tanulók kérdéseket (mire kíváncsiak?), de természetesen közben is kérdezzenek! Javasolt 

altémák: termelésszervezés, utazás, emberek és vállalatok közötti kapcsolattartás, árak és 

bérek, takarékosság. A négy térségbeli ország rendszerváltásának folyamatát időbeli 

diagramokon (működőtőke-befektetések – 7.6. ábra, villamosenergia-termelés – 7.7. ábra) 

célszerű bemutatni. A tanulók egyéni vagy pármunkában vonjanak le időbeli 

következtetéseket azokból!  

A 8. lecke (A kék banántól a peremterületek felé II.) az előzőekben már részben 

megismert térség gépkocsigyártásával, mezőgazdaságával és idegenforgalmával foglalkozik. 

Az autógyártás a legfontosabb termelési ág. Térségi szerepét célszerű a 8.4. ábra segítségével 

átgondolni. Indokolják a diákok a térbeli elrendeződést és a szétszórtságot! A 

személygépkocsi-gyártás térbeli instabilitásának részben megtalálják a magyarázatát a 

tanulók, ha elgondolkodnak a versenyerő modellen (8.2. ábra). Gyűjtsenek konkrét példákat 

arra, hogy miként jelentenek fenyegetést a termelőkre a potenciális piacra lépők és a 

helyettesítő termékeket gyártók, illetve miért, hogyan bírnak alkuerővel a beszállítók és a 

vásárlók! Az óra második felében a mezőgazdaság jellemzőit a tankönyvi törzsszöveg 

átolvasásával érdemes indítani. Ezt követően azonban gyűjtsék össze a diákok az egyes 

országok nemzeti ételeit, italait (6. feladat)! (Csehország – disznósült párolt káposztával és 

gombóccal, sült csülök, sör; Szlovákia – sztrapacska, juhtúrós galuska, húsos káposztaleves, 

sör, pálinka; Lengyelország – derelye, zsurek, hagymás hering, gombás káposzta; Románia – 

puliszka, csorbaleves, miccs.) Annak indoklásához, hogy miért pont ezek a nemzet ételek, írják 

össze bevásárlólistán az azokhoz szükséges terményeket! Használjanak hozzá okostelefonos 

applikációt (pl. BevásárlóLista, Listonic)! Kapcsolják össze a terményeket a termesztésükhöz 

szükséges környezeti feltételekkel! 

A 9. lecke (A délszláv államok földrajza) megértéséhez szükséges a bonyolult 

történelmi múlt rövid áttekintése és értelmezése (10 perc). Ebben segít a tankönyv 9.1., 9.2. 

és 9.3. ábrája. Javasolt, hogy ezeket a tanulók egyéni vagy pármunkában elemezzék, de 

közösen vonjanak le belőlük következtetéseket (nemzeti és vallási keveredés –› eltérő 

érdekek –› mesterséges állam –› önállósodás). Ezt követően célszerű csoportmunkában 

összehasonlítani a két uniós tagállamot, Szlovéniát és Horvátországot. Ha minden csoport 
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azonos feladat megoldásán dolgozik (tankönyvi 3. feladat), akkor egymásnak 

kontrollcsoportjai lesznek. Végeredményben a SWOT-diagramot kell kitölteniük (9.5. ábra), 

majd annak tényei alapján megfogalmazni jövőbeli lehetőségeiket. Célszerű kivetíteni vagy 

kitűzni az egyes csoportok ábráit, hogy könnyen összehasonlíthatók legyenek egymással. Az 

unióhoz csatlakozni kívánó három ország jellemzőinek összehasonlítására a csoportok 

készítsenek infografikát! Az infografika foglalja össze földrajzi adottságaik hasonlóságait és 

különbségeit, mutassa be a jövőbeli lehetőségeiket! Az infografika alternatívája lehet az a 

helyzetgyakorlat, amiben az európai uniós csatlakozási tárgyaláson az országok küldöttsége 

felszólalásában összefoglalja a csatlakozási kérelemben szereplő érveiket. 

A 10. lecke (Válságok sora Ukrajnában) feldolgozása során fontos a tanári magyarázat, 

mert a válság lényege anélkül nehezen érthető meg a tanulók számára. Érdemes a GDP-

növekedés grafikonjából (10.2. ábra) kiindulni, hiszen azon jól látszik az ország gazdasági 

instabilitása. Ennek okaira és a gazdasági-politikai függőségre kell rávilágítania a tanári 

magyarázatnak. Javasoljuk, hogy gyűjtsék össze a tanulók az atlasz térképei, a tankönyvi 

szöveg és termelési adatok alapján az ország gazdasági potenciáljának elemeit (pl. nagy 

terület, tengeri kijárat a kontinens közepén, sokféle ásványkincs, nagy és jó adottságú 

termőterületek). Vesse fel a tanár a problémát, hogy miért nem tudja ezeket érvényesíteni, 

mik a gazdaságfejlődés hátráltató tényezői! A potenciál, a mai valóság és a fejlődés feltételeit 

foglaljuk össze gondolattérképben vagy infografikában! 

A 11. lecke (Oroszország gazdasági átalakulása) feldolgozása alapesetben alapulhat a 

tankönyv információbázisának tanár által irányított feldolgozásán. Más megoldás lehet, ha a 

tanulócsoportok Oroszországgal mint megkerülhetetlen világgazdasági tényezővel 

foglalkoznak, érveket és ellenérveket gyűjtenek az állítással kapcsolatban, majd egy 

képzeletbeli világparlamentben ütköztetik a véleményeiket. (Ez egész órai tevékenységet 

igényel.) Tehát minden csoport ugyanazzal a problémával foglalkozik, azonban másként kell 

érvelniük: az egyik csak a mellette szóló, a másik csak az ellene szóló érveket sorakoztatja fel, 

a harmadik mérlegel, a negyedik oroszországi életképeket mutat be, és az érzelmekre próbál 

hatni, az ötödik pedig a környezeti állapoton keresztül közelíti meg az országot. Az életképek 

fotómontázs vagy videómix formátumban készülhetnek. A környezeti állapottal foglalkozók 

pedig petíciót intézzenek a tanácskozó testülethez, amiben tiltakoznak a környezet lerablása 

és tönkretétele ellen!  

A fejezet feldolgozásához szükséges eszközök 

Nyomtatott taneszközök: 

 10. osztályos földrajztankönyv; 

 középiskolai földrajzi atlasz; 

 10. osztályos földrajzmunkafüzet; 

 10. osztályos ellenőrző feladatlapok. 
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Egyéb eszközök: 

 Európa domborzata, Európa országai falitérkép (vagy digitálisan kivetített térkép); 

 Dél-Európa, Balkán-félsziget, Alpok, Közép-Európa, Európai Unió falitérkép (vagy 

digitálisan kivetített térkép); 

 Németország és Oroszország falitérkép (vagy digitálisan kivetített térkép); 

 A3-as papírlapok, vastag filctollak. 

Digitális eszközök: 

 számítógép/laptop/tablet internet-hozzáféréssel; 

 hangfelvevő és -lejátszó berendezés, hangfal; 

 projektor, laptop/PC, tabletek vagy okostelefonok, applikációk. 

Javaslatok a tantárgyi koncentrációra  

- Belső koncentráció:  

 Európa társadalmi és gazdasági értékei, illeszkedésük a globális tendenciákba; 

 napjaink európai gazdasági és társadalmi eseményeinek szaktudományi tudáson 

alapuló értelmezése, felhasználása a mindennapi életben;  

 az európai gazdaság, termelés hozzájárulása a globális gazdasági és környezeti 

problémákhoz. 

- Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Európa a 20. század második 

felében, az Európai Unió kialakulása, Szovjetunió, szocializmus. 

- Etika: más kultúrák értékeinek tisztelete. 

- Magyar nyelv és irodalom: útleírások, tájleírások. 

- Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök 

használata.  

A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

A fejezet feldolgozása sokféle módon szervezett tanulói munkára épül, amelyek különböző 

értékelést kívánnak. Az értékelés vonatkozzon az esettanulmányok, a modellek értelmezési 

képességére, arra, hogy hogyan képes a tanuló az egyediből általánosítani! Ugyancsak egyéni 

értékelést kíván az adatelemzés és az adatfeldolgozás képességének szintje. A 

csoportmunkában a tartalmi színvonal, a tudásalkalmazás szintje mellett kiemelt szerepet kell 

kapnia az együttműködés készségének, valamint egymás tanulása támogatásának. A 

feladatok elvégzése kreativitást és állampolgári kompetenciák felhasználását egyaránt igényli, 

amelyekkel kapcsolatban végezzenek a tanulók önértékelést, valamint kapjon kiemelt 

jelentőséget a kortárs-értékelés is! A fejezet tudáselemeinek elsajátítása osztályszinten és 

egyénenként is jól mérhető az ellenőrző feladatlapok segítségével. A feladatlap 

megoldásához az összefoglaló óra után egy tanóra szükséges. 
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V. fejezet. Az Európán kívüli országok földrajza 

A fejezet céljai 

A fejezet fő célja 
A tanulók felismerjék a földi gazdasági erőterek folyamatos átrendeződését, és megértsék 
annak fő mozgatóit, lássák földrajzi (társadalmi-gazdasági, környezeti) következményeit. 

A fejezet további céljai: 

 a fejlett országok felelősségének felismerése a perifériatérségek problémáinak 

mérséklésében, a nemzetközi összefogás szükségességének belátása; 

 világunk természeti és társadalmi-kulturális sokszínűségének felismerése, ez 

ezekben rejlő értékek megőrzése iránti felelősség kialakulása; 

 nyitottság kialakulása más országok természeti és kulturális értékeinek 

megismerése iránt; 

 a Föld közeli és távoli országaival kapcsolatos hírek, információk értelmezése; 

 érdeklődés kialakulása az egész emberiséget, egy-egy földrajzi régiót érintő témák, 

események megismerése iránt; 

 az általános emberi jogok (pl. az egészséges környezethez, a tanuláshoz való jog) 

érvényesülése iránti elkötelezettség, az emberi értékek iránti tisztelet kialakulása; 

 a szociális kompetencia fejlődése a segítő szándékú, az emberi fejlődést szolgáló 

karitatív tevékenység tiszteletének, az ebben való közreműködés képességének 

kialakulásával. 

A tartalmi elrendezés szempontjai, az új fogalmak rendszere 

A fejezet az alábbi leckéket tartalmazza: 

1. Hol jó a gazdaságnak, ha drágul a kőolaj? – Délnyugat-Ázsia földrajza  

2. Kultúrák találkozása – Törökország és Izrael földrajza  

3. Elillant-e a japán csoda? – Japán földrajza  

4. Merre húznak az ázsiai vadlibák? – Kelet- és Délkelet-Ázsia földrajza  

5. 5–6. A világ legnagyobb belső piaca – Kína földrajza  

6. A lassan ébredő óriás – India földrajza  

7. 8–9. Kik a 20 éves NAFTA nyertesei? – USA, Kanada, Mexikó földrajza  

8. Mexikótól a Tűzföldig – Latin-Amerika földrajza  

9. Miért van kétféle Afrika? – Afrikai nehézségek  

10. Melyek Afrika felzárkózásának lehetőségei? – Gyakorlati óra  

11. Összefoglalás – Feladatok  

Ennek a fejezetnek is – hasonlóan Európa földrajzához –viszonylag sok tartalmi 

előzménye van. Egy részét az általános iskola 7. osztályos regionális földrajzi tananyaga adja, 

másik részét pedig a világgazdaság működéséről ebben az évben tanultak. Ebből következik, 

hogy egyfajta regionális szintézis szerepet tölt be a tananyagrendszerben, a világ egy-egy 
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térségére aktualizálja a gazdasági és társadalmi tér szerveződéséről (pl. centrum és periféria 

kapcsolatok, globális–regionális–lokális rendszer), valamint az általános gazdaságfejlődésről, 

a különböző típusú függőségek kialakulásáról tanultakat. A világ egyes térségeire elsősorban 

mint különböző modellekre tekint. Nem országokat, hanem országcsoportokat és azok 

jellemző gazdasági helyzetét, problémáit mutatja be. Ebben az értelemben ez nem is 

regionális földrajzi témakör, hanem a különböző Európán kívüli regionális terek helyzetét tárja 

a tanulók elé, elsősorban problémákra felfűzve. 

Az 1. lecke (Hol jó a gazdaságnak, ha drágul az olaj?) Délnyugat-Ázsia 

társadalomföldrajzi jellemzőivel foglalkozik. Először világossá teszi a Délnyugat-Ázsia 

(földrajzi) és a Közel-Kelet (történelmi-politikai) fogalmi különbségét, és térben is lehatárolja 

azokat. A térség az általános iskolából (és a médiából) ismert öbölországok fogalommal is 

azonosítható. Az arab lakosság népi, kulturális sokszínűségével, az ottani emberek 

életmódjával feladatokon keresztül, szemelvények feldolgoztatásával ismerteti meg a 

tanulókat. Mivel a terület gazdasági jellegét a kőolajkincs (a világkészlet kétharmad része) 

határozza meg, bemutatja az országok nyersanyagtól való közvetlen és közvetett függőségét 

(’olajországok’). A tanítás során a fő cél az ebből fakadó kettősség érzékeltetése. Egyfelől a 

környezet szempontjából: a sivatagi körülmények és az ebből fakadó nehézségek (pl. ivóvíz 

biztosítása), valamint a gazdasági szerepkörnek, az olajbevételeknek köszönhető nagyszabású 

környezetátalakítás (pl. luxusépítkezések, vezetéképítések). Másfelől a fejlettség területi 

különbségei szempontjából: megnyilvánul a GDP és a HDI mutatók egymással összefüggő, 

ámde területileg eltérő adataiban (1.9. ábra). Harmadsorban a nagy népességszaporodás a 

nagy országokban és a vendégmunkások alkalmazása a munkaerőhiány következtében a kis 

államokban. Ugyancsak a kettősségből fakad az az ellentmondás, hogy a nagy 

nyersanyagkincs kis részét hasznosítják, feldolgozatlanul áramlik ki az országokból (= a 

nemzetközi olajtársaságok és a nemzetgazdaságok ellentétes érdeke), emiatt erősen 

exportfüggő országokról van szó. A lecke a kőolaj hasznából közvetlenül részesülő országok 

(pl. Kuvait, Szaúd-Arábia, Katar, Irán) és a csak közvetve részesülők (pl. Libanon, Jordánia, 

Szíria) eltérő jellemzőit foglalja össze, így lehetőséget adva a két főcsoport és az azokon belüli 

csoportok (pl. a kőolajkincs és a népességszám aránya alapján, a vendégmunkások 

hazaküldött jövedelméből vagy a tranzitilletékekből élők) összehasonlító elemzésére. 

A 2. lecke (Kultúrák találkozása) a két, földrajzi szempontból sajátos helyzetű közel-

keleti nem arab országot: Törökországot és Izraelt mutatja be. Nemcsak fekvésük, hanem 

stratégiai helyzetük, nemzetközi kapcsolatrendszereik, erőforrásaik felhasználási módja is 

sajátossá teszi azokat, amely szempontok az összehasonlító elemzés alapjai lehetnek. 

Általános iskolában Izraelről nem tanultak a diákok, Törökországról is – mondhatni – csak 

említés esett (lásd 7. osztály 187. oldal), így alapvetően új ismeretekkel szembesülnek most. 

A tankönyvi lecke a két országot külön mutatja be, mint két különböző országmodellt. 

Törökországot a hagyományokra épülő modernizálódó és izmosodó gazdaságként (iparosítási 

és stabilizációs program, gépkocsigyártás és korszerű bankrendszer) jellemzi. Izrael pedig mint 
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a vallási alapon szervezett állam, a sivatagban teremtett high-tech-gazdaság (ipar és 

mezőgazdaság) jelenik meg. Mindkét országban a küzdelmes állami egzisztenciateremtés 

földrajzi elemeit emeli ki a tananyag. Például láttatja a különbséget a bőséges munkaerőre 

épülő török ipar és a szakképzettségre, K+F-re épülő izraeli ipar, a tőkehiányos, alacsonyan 

gépesített török és a bevándorlók szakképzettségére, tőkéjére és technológiájára épülő izraeli 

mezőgazdaság között. 

A 3. lecke címe – Elillant-e a japán csoda? – jelzi a feldolgozás alapszempontját, vagyis 

azt, hogyan változott a történelem és a gazdaságtörténet során Japán nemzetközi gazdasági 

súlya. A japán fejlődési út indokolja, hogy önálló lecke keretében foglalkozzunk az országgal, 

hiszen modell, egyfajta követendő példa sok más ázsiai ország számára, belőle bontakozott ki 

a kelet-ázsiai centrumtérség, aminek ma is a magterülete. Éppen ezért a feldolgozás 

kulcseleme a 3.3. ábrához kapcsolódik: melyek voltak gazdasági fejlődésének fő szakaszai, s 

közben miként helyeződött át a termelés fókusza az import nyersanyag feldolgozásáról a 

tömeges munkaerőt, majd a korszerű technikát, végül a legmagasabb kutatás-fejlesztést 

igénylő ágakra. Modellként állhat a tanulók előtt mindaz, amit az ország a tudásipar 

(tudásgazdaság) érdekében tett, hiszen arra az alapfelfogásra építette gazdaságát, miszerint 

a szakértelem gazdasági hasznosításával érték jön létre. E szemlélettel fejlesztette az ország 

az oktatást, a kutatás-fejlesztést, az információs technológiákat és a szolgáltatásokat is, amely 

a térben is megjelenik (lásd technopolisz program). Ugyanakkor bemutatja, hogy az 1990-es 

évektől kezdődő gazdasági visszaesésnek melyek voltak a hazai (pl. elhúzódó társadalmi-

gazdasági átalakulás, kis fogyasztás, hagyományok tisztelete, megnőtt egészségügyi és 

szociális kiadások az elöregedő társadalomban) és a világgazdasági változásokból (pl. a követő 

országok felbukkanása és megerősödése) eredő okai. Japán modellértékű abban a 

tekintetben is, hogy hogyan őrzi és számolja fel egyszerre a mezőgazdasági hagyományokat. 

Érdekes felfedeztetni a diákokkal ennek jeleit a mezőgazdasági termékszerkezet 

átalakulásában (pl. a 3.10. ábra alapján). 

A japán modell hatását mutatja be a 4. lecke Kelet- és Délkelet-Ázsia térsége földrajzi 

jellegű változásainak feltárásával. A lecke részletezi, hogy Japán gazdasági növekedése és 

gazdaságpolitikája miként gyakorolt hatást a térség többi országára, és a fejlődési hullám 

hogyan halad végig az egész régión. Tartalmi tanulsága a fejlődési dominó és okainak 

megértése, továbbá annak a jelenségnek a meglátása, hogy hogyan terjednek a térben a 

folyamatok hatásai (27. ábra). E folyamatot a repülő vadlibák-modellel szokták jelképezni, 

innen a lecke címe is (Merre húznak az ázsiai vadlibák?). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 

régiót szokás – pontatlanul – Távol-Keletnek is nevezni (ami azonban északra jóval nagyobb 

kiterjedésű). Általános iskolában már látták a tanulók ezt a fejlődési modellt, megismerték a 

’kis tigriseket’ és a követőiket (lásd 7. osztály 6. fejezet 7. lecke). A fejlődés két fázisát ismerték 

meg: az 1. fázis a Japánt közvetlenül követő országok, a ’kis tigrisek’ vagy másként az újonnan 

iparosodó országok példája, a második fázis pedig a „második hullám” országainak példája. A 

két csoporthoz tartozó országokról részletesen nem tanultak, mint országcsoporttal 
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foglalkoztak azokkal. Mindezek felelevenítését szolgálja a fejlődési szakaszok térbeli 

terjedését összefoglaló 4.1. ábra, a fejlődési csoportok kapcsolatát mutató 4.2. ábra és a 

termelési súlypontokat érzékeltető 4.3. ábra. Szükséges áttekinteni, hogy a fejlődés három 

generációja: Japán, a fokozatosan iparosodó országok első és második hulláma milyen 

termékcsoportokkal van jelen a világpiacon. Ez segíthet megérteni, hogy egyfelől térben 

terjed a technológiai-gazdasági fejlődés, és hogy időben tekintve az egyes országcsoportok 

mind átmennek az egyes fejlődési szakaszokon (hullámokon), csak fáziskéséssel. 

Megjegyezzük, hogy az általános iskolai tanulmányokban, a médiában és a szakirodalomban 

is találkoznak a tanulók a térséggel kapcsolatban két kifejezéssel: a ’kis tigrisek’ és az újonnan 

iparosodó országok fogalmával. A ’kis tigrisek’ kifejezés az adott államok gyors gazdasági 

fejlődésére utal. Az „újonnan iparosodó” kifejezés nem helyes, mert a fejlődési folyamat már 

idejétmúlttá tette (az „újonnan” logikailag mindig a legújabbat, a most újat jelenti). Ezért ez a 

tankönyv az iparosodott országok megfogalmazást használja. Összegezve tehát helyesebb a 

fejlődési hullámokhoz tartozó országokról beszélni: 1. élenjáró, centrumország (Japán); 2. első 

hullám – fejlett gazdaságú iparosodott országok (Szingapúr, Dél-Korea, Hongkong, Tajvan); 3. 

második hullám – külföldi működőtőkével előrehaladottan iparosodó országok (Thaiföld, 

Indonézia, Malajzia, Fülöp-szigetek); 4. harmadik hullám – iparosodó országok (pl. Vietnam, 

Kambodzsa, de nyomukban jár Kína és India is). 

 

 

világgazdasági centrumtérség 

magterület belső pereme 
fejlett gazdaságú iparosodott országok 
elektronika és információtechnológia 

magterület külső pereme 
előrehaladottan iparosodó országok  
külföldi működőtőke, feldolgozóipar 

periféria 
iparosodó országok  
hatalmas belső piac és nyersanyagok 

             Kína, India 

27. ábra. A gazdasági fejlődés továbbadása Kelet- és Délkelet-Ázsiában 

Az 5–6. lecke Kína földrajzát dolgozza fel. Előzményeként általános iskolában egy 

tanórán foglalkoztak vele a tanulók (lásd 7. évfolyam 6. fejezet 8. lecke). Ám akkor a szocialista 

berendezkedés, a kínai gazdaságirányítási és tulajdoni viszonyok megértése nem volt cél, csak 

a gazdasági és politikai elzárkózás következményeinek és annak a folyamatnak a bemutatása, 

hogy az ország hogyan próbál egyre több területen nyitni a világgazdaság felé (a külföldi tőke 

szerepe), hogyan terjeszti ki politikai és gazdasági kapcsolatait kezdetben csak Ázsia, majd 

Európa, legújabban Afrika irányába. Emellett a hatalmas területű ország eltérő jellegű tájain 

folyó gazdálkodást ismerték meg a diákok. Ezzel szemben 10. évfolyamban a gazdasági 

nagyhatalmi szerepkör (5.1. ábra) kialakulásának megláttatása és sokoldalú bemutatása a 

feladat. Ezt alapvetően három szálra fűzi fel a lecke: 1. a gazdasági nagyhatalommá válás útja, 
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2. a népességrobbanás és időben változó következményei, 3. a gazdasági reform 

megvalósítása. A nagyhatalommá válással kapcsolatban azt kell elsődlegesen láttatni a 

tanulókkal, hogy – bár hasonló a térség gazdasági hullámaihoz – sajátosan, erősen szocialista 

alapokon megy végbe. A térben való megjelenéshez kapcsolódóan szükséges értelmezni a 

különleges gazdasági övezetek és a belső városokban a vámszabad területek („nyitott 

városok”) megjelenését és inkubátor szerepét. A korábbi évszázadokban a világtól elzárkózó 

Kína nyitási politikájának megvalósítói voltak ezek (az 1980-as évektől), mert azzal a céllal 

születtek, hogy a külföldi működőtőke megtelepedjen az országban, és elősegítse a 

technológiai és szerkezetváltást. A világpiacon jól értékesíthető termékek tömeges 

előállítását segíti az emberi erőforrások megtelepítése, a találmánybejegyzési stratégia és a 

standardizálás. Az agyelszívás (brain drain) fogalmát a tankönyv nem említi, csak a jelenséget, 

vagyis azt, hogy a fejlett országok jobb kereseti lehetőséget ígérve magukhoz csábítják a 

magasan vagy speciálisan képzett munkaerőt. A gazdasági övezetek telepítésének földrajzi 

logikáját is érdemes a tanulók elé tárni, tudniillik hogy előbb a tengerpartokon, a 

kikötővárosokban (pl. Sanghaj, Kanton, Tiencsin), majd a folyók mentén (pl. Jangce), azután a 

szárazföldi országhatárok mentén, végül az ország belső részein alakították ki azokat. A 

tengerparttól való befelé terjedést jól érzékelteti a tankönyvi 5.5. ábra. A népesedéspolitikai 

intézkedések nyomán kialakult népességrobbanást a lecke pozitív és negatív 

következményeinek rendszerében (5.1. táblázat is), illetve mint hatalmas 

népességvándorlást (keletre áramlást) kiváltó tényezőt mutatja be. A gazdasági reform az 

ipari szerkezetváltás (vas- és acélországból a tömegáruk termelésén át a high-tech 

termékgyártó felé vezető utat) gazdasági és környezeti összefüggéseiben írja le. 

A 7. lecke (A lassan ébredő óriás) a – több szempontból Kínához hasonló, de másként 

fejlődő – India földrajzát mutatja be. Előzménye szintén van általános iskolából (lásd 7. osztály 

6. fejezett 8. lecke). Látták a tanulók – szemben a korábban megismert gyarmati sorból 

felszabadult országokkal – a tudatos fejlesztés eredményeit a szakképzettség, a zöld 

forradalom és a technológiai fejlesztés példáján. Ugyanakkor látták a társadalmi és gazdasági 

kontrasztokat (analfabetizmus ‹–› magasan kvalifikált szakemberek, fejlesztők; 

mélyszegénység ‹–› vagyonos réteg; vallási kötöttségek; éhínség hagyományos 

gazdálkodással ‹–› jövedelmező ültetvények, világcégek), valamint a forró övezeti 

monszunéghajlathoz igazodó életet a mezőgazdasági termelés és a mindennapi élet 

szempontjából is. A megközelítés a középiskolában is hasonló: a kettősség, az ellentmondások 

okainak érzékelése és magyarázata. Ezen túl a lecke inkább általános, átfogó földrajzi kép 

bemutatására törekszik.  

A 8–9. lecke az észak-amerikai centrummal (lásd 62. oldal 6.5. ábra), azaz a NAFTA 

országaival foglalkozik. Az országcsoportról általános iskolában nem tanultak a diákok, csak 

az Amerikai Egyesült Államokról, illetve Mexikóról Latin-Amerikán belül, közvetetten. A 

NAFTA-integrációval (szabadkereskedelmi övezet) a tanulók a tanév elején találkoztak (lásd a 

tankönyv 58. oldali térképét). A lecke feldolgozása során a földrajztanárnak elsősorban arra 
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kell törekednie, hogy bemutassa az észak-amerikai gazdasági erőtér jelentőségét a világban, 

valamint országainak különböző szerepét (magterület és belső perem). Először az USA mint a 

világ vezető hatalma kialakulásának folyamatát tekinti át (időbeli fejlődés, történelmi 

időlépték) (8.1. ábra). Utána a jelenlegi szerepkörrel és a gazdaság területi átrendeződésével 

(térbeli fejlődés, fél évszázados, gazdaságtörténeti időlépték) (8.8. ábra) foglalkozik. A 

mezőgazdaság megbomlott övezetes rendjét feladatok által dolgoztatja fel a tanulókkal (27. 

és 28. feladat), hiszen annak csaknem minden eleme ismert már számukra. Kanada kapcsán 

az USA-hoz való sokszálú kötődés kibontásán van a hangsúly. Mexikót mint az integráció 

tömeges és olcsó munkaerőt adó elemét tárja a tanulók elé. Érdemes kiemelni az 

adósságválság nyomán kialakult kiszolgáltatottság térbeli hatásait, a maquiladorák (először, 

főleg) határközeli megjelenését és az azok által is előidézett gazdasági növekedést (8.15. 

ábra). A maquiladorák17 olyan külföldi tulajdonban lévő ipari üzemek, amelyek a gyártáshoz 

használt nyersanyagokat vagy alkatrészeket vámmentesen szerzik be a szabadkereskedelmi 

zónában, majd a feldolgozás után a termékeket általában abban az országban értékesítik, 

ahonnan az anyagokat vásárolták. Tehát kivitelre termelnek, de csak úgy képesek versenyben 

maradni, ha rendkívül olcsó munkaerővel dolgoztatnak (28. ábra).  

 

 

28. ábra. A mexikói maquiladorák működési elve 
(forrás: 10. osztályos kísérleti földrajztankönyv 214. oldal) 

A 10. lecke (Mexikótól a Tűzföldig) Latin-Amerika földrajzi adottságait foglalja össze 

(Mexikó nélkül). Tartalmilag többszörös előzménye van, hiszen a gyarmati múltról, az 

ültetvényről, a nyersanyag-kitermelő szerepről, az alapanyag-termelésre berendezkedett 

országok gazdasági függőségéről (banánköztársaság), a földkoncentrációról és Brazíliáról már 

tanultak a diákok 7. osztályban is. Ezúttal a gyarmati múltú országcsoport hullámzó gazdasági 

növekedését (mint folyamatot) és annak okait kell végigvezetni. A torz gazdasági szerkezetet 

egyfelől a gyarmati múlt örökségeivel (pl. latifundiumok, ültetvények „lerablása”, nyersanyag-

kitermelés), másfelől pedig a gazdaságpolitikai függőséggel (pl. feldolgozatlan termékek nagy 

exportaránya) magyarázza a lecke. Brazília változó gazdasági szerepével (BRICS-ország) 

indokolt kiemelten foglalkozni. Ugyanakkor szembesíteni kell a tanulókat a modern 

                                                 
17 A maquiladora a spanyol maquila szóból származik. A kifejezést a középkorban a malomiparban használták 
arra a rendszerre, amikor a molnár a malmában más gabonáját őrölte meg, amiért lisztet kapott fizetségül. 



FI -  50 601 090 1/1  Fö l dra jz  9 .  |  F I -  50 601 100 1/1  Fö l dr a jz  10 .  –  Ta ná r i  k éz i köny v  

 197 

rabszolgaság tényével is, a méltatlan körülmények közötti, alacsony bérért való 

foglalkoztatással (29. ábra), hiszen ez a jelenség 25 millió (más becslések szerint 45 millió) 

embert érint világszerte, különösen Latin-Amerikában, Ázsiában és Afrikában. Ezen az órán 

ismerik meg a tanulók az off-shore18 cégek (nem a termelési területükön bejegyzett cégek) és 

az adóparadicsomok (az off-shore cégek számára adómentes vagy adókedvezményes helyek) 

fogalmát. A trópusi üdülőszigetek is mint tipikus tájak szerepelnek a tananyagban: olyan 

kedvező éghajlatú, szép és érdekes természeti képű szigetek, amelyek gazdasági élete az 

idegenforgalomra, a szezonálisan vagy egész évben érkező turisták kiszolgálására épül (10.7. 

ábra).  

 

 

29. ábra. A modern rabszolgaság Brazíliában 
(forrás: 10. osztályos kísérleti földrajztankönyv 216. oldal) 

A 11. lecke címe (Miért van kétféle Afrika?) összefoglalja az Afrika kontinens mint a 

világ legszegényebb régiójának főbb nehézségeit és azok okait. A tankönyvi törzsszöveg 

tulajdonképpen sorra veszi azokat. Ugyanakkor a problémák értelmezése feltételezi a 

feladatokon keresztüli feldolgozást is: a gyermekszám és a gazdasági fejlettség összefüggése 

(2. feladat – 11.2. ábra), társadalmi, korösszetételbeli és élettartambeli különbségek Észak-

Afrika és a szubszaharai Afrika között (3. feladat – 11.1. táblázat, 4. feladat – 11.4. ábra, 5. 

feladat – 10.5. ábra). Szükséges, hogy végiggondolják a tanulók, miért nem olyan egyszerű 

kitörniük az afrikai országoknak a szegénységből, amihez segítség lehet a 30. ábra 

folyamattérképe. E problémák megdöbbentő erejű összefoglalója lehet az egy afrikai és egy 

magyar gyerek életreményeinek összevetése (11.2. táblázat). A téma folytatása a 12. 

leckében van, ahol kifejezetten a tanulók munkájára építhet a tanár. A tanulók 

forrásfeldolgozás keretében ismerik meg az afrikai felzárkózás lehetőségeit hét problémakör 

                                                 
18 Az off-shore szó szerinti jelentése parton túli, parton kívüli. Nem keverendő össze a tengerre vonatkozó (nem 
szárazföldi) nemzetközi jelentésével, amit a tengerparti országok sokféle vonatkozásban használnak. 
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köré csoportosítva: népesedési, szakképzetlenségi, élelmezési problémák, az egyoldalú 

gazdaság, a tőkebevonás és a turizmus lehetőségei, illetve a Dél-afrikai Köztársaság pozitív 

példájának megismerésével. 

 

 

30. ábra. A szegénység kialakulásának ördögi köre 
(forrás: 10. osztályos kísérleti tankönyv 223. oldal) 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 14 óra 

A fejezet feldolgozásához szükséges előzetes tanulói tudás  

Az általános iskolai és a gimnáziumi földrajzi tanulmányok alapján az alábbi előzetes tudásra 

támaszkodhatunk: 

 az egyes kontinensek természetföldrajzi jellemzőinek, a kontinensek, illetve azok 

meghatározó jelentőségű országcsoportjai társadalmi-gazdasági és környezeti 

sajátosságainak ismerete; 

 a földi természeti folyamatok regionális és helyi megnyilvánulásainak felismerése; 

 a világgazdasági folyamatok regionális és helyi megnyilvánulásainak felismerése. 

Ajánlott feldolgozási mód és alternatívái 

A tartalomból adódóan a fejezet feldolgozásának alapvető szempontja a Föld különböző 

részein élő emberek életmódja annak érdekében, hogy a tanulóknak reális elképzelésük 

alakuljon ki azokról, és összevethessék a hazaival, a sajátjukkal. Az életmódok megismerése 

feltétele a más népek iránti megértés és tolerancia kialakulásának. Javasolt, hogy a témakör 

teljes időtartama alatt a tanulók vezessenek blogot, azaz idővonalra fűzzenek fel 

bejegyzéseket, amelyeket nyilvánossá tesznek osztálytársaik számára, akik – nemcsak szintén 

tesznek bejegyzéseket, hanem – megjegyzéseket fűzhetnek azokhoz. A blogolás lényege most 

kettős: részben az, hogy a tanulók megfogalmazzák érzéseiket és gondolataikat a 
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tapasztaltakkal, a tanultakkal kapcsolatban, másrészt pedig, hogy megismerjék és tiszteletben 

tartsák egymás gondolatait. 

Az 1. lecke (Délnyugat-Ázsia földrajza) feldolgozását célszerű a téri lehatárolással, 

egyértelműsítéssel kezdeni, ami térképmunkát kíván. Ezt követően kapjanak a tanulók 

életképeket a térségből, amelyekben értelmezhetik a földrajzi környezet meghatározó 

jellegét az életmódban, a kultúrában, ugyanakkor láthatják az épített környezetben 

bekövetkezett változás felgyorsult időléptékét is. Életképek a tankönyvben is találhatók (pl. a 

7. és a 8. feladat szemelvénye), de vizuális anyagokkal (pl. a tanulók családjában, Dubajban, 

Katarban dolgozók által készített fotókkal, videóval) is szükséges kiegészíteni, amiben 

láthatják a tanulók az építkezési láz okait és következményeit az életmódváltásban. Javasolt a 

tanulókkal kigyűjtetni a változásokat a különböző forrásokból, és azokat logikai hálózatba 

rendeztetni. Vessék össze a forrásokból szerzett tapasztalataikat a GDP és a HDI térképével 

(1.9. ábra), és vonjanak le következtetéseket azokból! Az összehasonlítás arra is vonatkozik, 

hogy miként függ össze a kőolaj-kitermelés (1.6. ábra) és az egy főre jutó GDP a régióban. Az 

iszlám vallással kapcsolatos szokásokat kapcsolják össze a földrajzi környezettel, mutassanak 

rá a modern életforma és a hagyományok ellentmondásaira! Térképelemzésre épülhet az 

országok két csoportjának elkülönítése is: akik közvetlenül, és akik közvetetten részesednek a 

kőolaj hasznából. Előbb különítsük el a két országcsoportot az 1.9. ábra információi alapján, 

majd magyarázzuk a különbségek okait! Javasolt, hogy a tanulók készítsenek összehasonlító 

táblázatot a közöttük lévő társadalmi, gazdasági és környezeti különbségek megláttatására. 

A 2. lecke (Törökország és Izrael földrajza) alapvetően két országmodell 

megismertetésére épül, ezért érdemes azokat összehasonlítani egymással a feldolgozás 

folyamatában is. Ennek egyik módja, hogy a tanulók egyéni munkával megismerik a tankönyvi 

információk alapján az országokat, és az információkat a szöveg feldolgozása közben 

táblázatba rendezik (15. táblázat). Ebben az esetben a tanár adjon szempontokat a 

táblázatban a tanulók számára! Az összehasonlítás megoldható pármunkában is úgy, hogy a 

tanulópárok egyike az egyik, másika a másik országgal foglalkozik (kb. 10 perc), majd közösen 

készítenek összehasonlító táblázatot (10 perc). Ebben az esetben viszont a szempontokat is a 

tanulók találják meg! Az óra második felében a vízhez és a termőföldhöz jutás gondjával 

javasolt foglalkozni. A problémafelvetésnek arra kell irányulnia, hogy eltérő természeti 

adottságaik ellenére biztosításuk miért okoz nehézséget mindkét országban. A tankönyvben 

szereplő török Délkelet-Anatólia projekt lehet a kiindulópontja, de célszerű filmet is használni 

hozzá. A tanulók számára is kiadható földrajzi tanulmány olvasható róla a 

http://docplayer.hu/3169220-A-delkelet-anatoliai-projekt-gap-avagy-a-viz-ura-torokorszag-

1-vati-tamas-2.html webhelyen. A török példa a fejletlen térségek felzárkóztatásának 

szemléltetése is lehet. Az izraeli pedig a magas technológiai színvonalú intenzív mezőgazdaság 

példája. Használható hozzá valamely aktuális híradás is (pl. mezőgazdasági kiállítás kapcsán 

https://www.youtube.com/watch?v=aXJCYRqxyAw, 1:34). 

 

http://docplayer.hu/3169220-A-delkelet-anatoliai-projekt-gap-avagy-a-viz-ura-torokorszag-1-vati-tamas-2.html
http://docplayer.hu/3169220-A-delkelet-anatoliai-projekt-gap-avagy-a-viz-ura-torokorszag-1-vati-tamas-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=aXJCYRqxyAw
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Törökország Szempontok Izrael 

 Terület (km2)  

 Népesség (fő)  

 Népsűrűség (fő/km2)  

 Gazdasági fejlettség  

 Külföldi működőtőke aránya  

 Ipar általános jellemzője  

 Iparfejlesztés eszközei  

 Ipar húzóágai  

 Mezőgazdaság színvonala  

 Mezőgazdaság fejlesztésének 
eszközei, módjai 

 

 Jellemző mezőgazdasági 
termékei 

 

 Kiviteli termékek  

15. táblázat. Táblázat a török és az izraeli gazdasági modell összehasonlításához 

A 3. lecke (Japán földrajza) feldolgozását érdemes a japán életmodellből kibontani, 

ezért is szerepel a leckében ehhez kapcsolódó, az iskolás gyerek napirendjét is bemutató 

szemelvény (200. oldal). Jegyzeteljék ki a tanulók a szemelvényből az életmód jellemzőit 

(egymás alá), és írják melléjük azok magyarázatát (pl. kicsi lakások ‹– magas bérleti díjak, 

lakások ‹– nagy népsűrűség; sokat dolgoznak ‹– hagyományok)! Majd filmen vagy Street View-

n nézzék meg az nagyvárosi környezetet, és fogalmazzák meg a jellemzőit, azok előnyeit és 

hátrányait! Az óra második egységében gyűjtsenek össze a tanulók japán termékeket, 

készítsenek listát azokból (pl. sushi, zöldtea, Sony okostelefon, Hitachi plazmatévé, Play 

Station játékkonzol, Yamaha zongora, Suzuki autó, Daikin klímaberendezés, ipari robotok, 

Takeda gyógyszerek, Makita szerszámok, acélkések, Kenzo parfüm)! Csoportosítsák azokat 

többféle szempont szerint (pl. tradicionális vagy modern termék; japán fejlesztés vagy licenc; 

előállító gazdasági ág szerint)! Ez vezethet el annak átgondolásához, hogy milyen feltételek 

teremtették meg ezek előállítását (oktatási rendszer, magas szakképzettség, K+F magas 

aránya stb.). Ezek a termékek nem egyidőben kerültek be a világ vérkeringésébe. A tanulók 

megkereshetik a 3.3. ábrán, hogy melyik termékgenerációba tartoznak, esetleg ellenőrizhetik 

is internetes források felhasználásával. Majd összevethetik tapasztalataikat az ország 

exportszerkezeti diagramjával (3.7. ábra).  

A 4. lecke (Kelet- és Délkelet-Ázsia földrajza) lényegében három egységre osztható. 

Először a gazdasági fejlődési folyamatot és annak generációváltását javasolt megismertetni a 

diákokkal. Ennek alapját adja a tankönyvi 4.1., 4.2. és 4.3. ábra. A második harmadban a 

felzárkózás első hullámával foglalkozzanak a tanulók! Ha megértették az átörökítési folyamat 

lényegét, akkor kereshetnek a 205. oldali szemelvényben tényeket, amivel alá tudják 

támasztani, hogy Dél-Korea elsőhullámos ország. Hasonlóan keressenek – ezúttal azonban – 

adatszerű bizonyítékokat arra, hogy Hongkong és Szingapúr is egy fejlettségi csoportba 

tartozik Dél-Koreával (GDP és gazdasági növekedés – 4.5. ábra, kiviteli termékek – 4.1. 

táblázat)! Azt követően a gazdaságfejlődést előidéző belső megtakarítások, olcsó munkaerő 
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és külföldi működőtőke szerepét vizsgálják meg (tankönyv 6. feladat)! Ehhez közös 

gondolkodásra, beszélgetésre van szükség. Készíthetnek a tanulók terméklistákat az 

országcsoport által előállított iparcikkekből papíron vagy listakészítő alkalmazás segítségével 

okostelefonon (pl. Listonic, Evernote). Összeállíthatnak papír alapú vagy virtuális tablókat is. 

A legértékesebb – mert a legösszetettebb változat –, hogy infografikát készítenek a főbb 

kiviteli cikkekből, azok arányainak bemutatásával és magyarázatával. A feldolgozás utolsó 

harmadában a második fejlődési hullámba tartozó országok népességszámát és korfáit (4.4. 

ábra és valamely korfagenerátorral előállított korfák) hasonlítsák össze az 

elsőgenerációsokéval! Hatékony megoldás lehet, ha életkép-videókat néznek meg ezekből az 

országokból, s abban keresik a tanulók a felzárkózás megnyilvánulásait (pl. Thaiföld – 

https://www.youtube.com/watch?v=Ey08d2FJQMA&feature=youtu.be, az OzonUtazás 

sorozat epizódjaiból Indonézia – https://www.youtube.com/watch?v=pA5l3aKClEE). 

Összefoglalásként javasoljuk a munkafüzet 1. feladatának megoldását. 

Az 5-6. lecke (Kína földrajza) mindig érdekes volt a tanulók számára, legfőképpen a 

múltja, a titokzatossága és hatalmassága miatt. Ma azonban mint egyre jelentősebb 

világgazdasági tényezőt szükséges bemutatni a tanulók számára. A bemutatás kiindulópontja 

lehet a világ-GDP-ből való részesedés torzított térképe (5.1. ábra), Kína részesedésének 

összevetése a gazdasági erőterekkel, valamint az egy főre eső GDP összehasonlítása (5.4. 

ábra). A gazdasági nagyhatalommá válás folyamatát érdemes szövegfeldolgozással 

értelmezni: a tanulók készítsenek folyamatvázlatot idővonalon a tankönyv 208–209. oldali 

szövege alapján! (A feladat egyszerűbb változata a munkafüzetben található – 104. oldal 3. 

feladat.) Az időbeli elhelyezés fontos annak érdekében, hogy érzékelhető legyen a folyamat 

időléptéke és gyorsuló tendenciája is. A napjainkra elért állapot látlelete az 5.2. ábrában van 

összefoglalva a SWOT-szempontok alapján, aminek elemzése semmiképpen ne maradjon ki! 

Jól kapcsolható hozzá a kínai export termékszerkezetének átalakulását mutató diagram (5.1.4. 

ábra), amit abból a szempontból is érdemes vizsgáltatni a tanulókkal, hogy milyen 

intézkedéseknek, eseményeknek köszönhető a szerkezetváltás. Tanulságos, ha a tanulók 

adatbázisokban keresnek adatokat, például összegyűjtik azokat a termékeket, amelyek 

kitermelésében, gyártásában világelső az ország, és kiszámítják, hogy a világtermelés hányad 

részét adja a kínai érték. A továbbiakban javasolt, hogy a diákok különböző problémákat 

dolgozzanak fel változatos munkaformákban. Problémák lehetnek: 1. államilag szabályozott 

népesedés, 2. népességvándorlás, 3. városrobbanás vagy szellemvárosok?, 4. olcsó kínai vagy 

high-tech termékek?, 5. hogyan zajlik a „zöld forradalom”? 6. A kínaiak okozzák az 

éghajlatváltozást? A problémák többféle módon feldolgozhatók. A csoportmunkában való 

feldolgozást ajánljuk, különösen hatékony lehet, ha ez kutatásalapú tanulás (lásd a kézikönyv 

5.2. fejezetében) vagy miniprojekt formájában valósul meg. Miniprojekt esetében kb. 

kéthetes kutatási időszak javasolt, és a második órán kerülhet sor a bemutatásokra. Érdekes 

megoldás lehet a médiareprezentáció vizsgálata. A tanulók egy időszak (pl. három hét) alatt 

megvizsgálják, hogy a tévéhíradókban mennyi hír szerepel Kínával kapcsolatban. Listába 

https://www.youtube.com/watch?v=Ey08d2FJQMA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pA5l3aKClEE
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veszik, hogy hány percben, mely témával foglalkoztak, s ezeket indokolják, illetve 

következtetéseket próbálnak levonni. Érdemes többféle csatorna hírműsorait is forrásként 

használni, esetleg össze is hasonlítani azokat. Javasolt, hogy a tanulók csoportokban 

dolgozzanak, valamint osszák meg egymás között a hírfigyelési feladatot. 

A 7. lecke (India földrajza) feldolgozásához a kollaboratív és problémaközpontú 

tanulási stratégia alkalmazását javasoljuk. A problémák kiválasztását célszerű most a 

tanulókra bízni. A tankönyvi lecke átlapozása után nevezzék meg, hogy mely problémákat 

látják India kapcsán, és a csoportok válasszanak egyet közülük, amelyet a továbbiakban 

tanulmányoznak. A problémát fel kell bontaniuk alproblémákra, praktikusan háromra (3:1 

módszer), azokat pedig további háromra. Így minden csoport 3×3, azaz kilenc alproblémával 

foglalkozik. Célszerű három-négy nagycsoportot kijelölni. Az alproblémák feltárására, 

kidolgozására ráállított tanulóknak kooperálniuk kell a másik nagycsoportok azonos 

problémával foglalkozó tagjaival (például véleményt cserélnek, megnézik, hogy ők hogy 

válaszolták meg a problémát), és a végén közös munkát kell beadniuk. Ugyanakkor a saját 

csoportjukkal is együtt kell dolgozniuk, hiszen a munkacsoportnak is egy kerek, koherens 

problémafeltárást kell adnia. Az ilyen típusú feladatban elkerülhetetlen az üzenőfal (analóg 

vagy online) használata, ahová a tanulók kitűzik gondolataikat és eredményeiket. Az 

eredményesség szempontjából az óra végi összegzésnek nagy jelentősége van, amit 

feltétlenül a szaktanár valósítson meg.  

A 8–9. lecke (USA, Kanada, Mexikó földrajza) feldolgozása könnyen építhető a 

tankönyv anyagára. Az Amerikai Egyesült Államok szerepköre alapvetően ismert a tanulók 

számára, így a világ vezető hatalmává válás folyamatát átismételhetik a gondolattérkép 

segítségével (8.1. ábra). A „mi a tipikusan amerikai?” kérdésre közös ötleteléssel adhatnak 

választ a diákok. Ebben az esetben azonban kapcsolódjon még feladat az ötletrohamhoz: 

például az egyik padsor tanulói indokolják a tipikusságukat, a másik padsorban pedig megítélik 

a jellemzőket érvényesülésük, globális hatásuk szempontjából (megjelenik-e máshol is a 

világban?). A népességnövekedés elemzéséhez jó segítség a 8.2. diagram, leolvasható az 

amerikai és betelepülő népesség arányának változási tendenciája is. Logikai folytatása a 

népesség térbeli átrendeződési folyamatának megértése a 8.3. ábra segítségével. A gazdasági 

élet területi átrendeződésének feltárását pedig a 8.8. ábra és a törzsszöveg alapján, 

pármunkában valósítsák meg a tanulók! A következő órarészben hasonlítsák az észak-

amerikai gazdasági pólus magterületéhez a belső és a külső perifériaterületet! Arra keressék 

a választ, hogy miben különbözik az USA gazdaságától Kanada és Mexikó gazdasága, és 

magyarázzák az eltéréseket! Ennek formája lehet a „magyarázom a bizonyítványomat” 

helyzetgyakorlat, amely során a tanulók a maguk által kialakított szempontrendszer alapján 

értékelik az országok különféle teljesítményeit, és indokolják azokat (miért adták azt a 

minősítést, és mi az oka az adott helyzetnek). A mezőgazdaságot – ahogyan a tankönyvi 8.17. 

ábrán is szerepel – észak-amerikai léptékben célszerű vizsgálni. A diákok kapcsolják a 

jellegzetes hasznosítási zónákat alapvetően a földrajzi övezetességi rendszerhez! Alternatív 
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megoldás lehet, hogy a tanulócsoportok – képzeletben – szakosodott élelmiszerláncot 

alapítanak, amihez alapanyagbeszállítókat keresnek a kontinensen. Üzleti tervük 

kidolgozásához az optimális beszállítói rendszer kiépítését kell megtervezniük. A szakosodás 

a cégközpont helye alapján alakulhat ki (pl. San Franciscó-i gyümölcs-zöldség, kansasi 

malomipar, chicagói húsipar).  

A 10. lecke (Latin-Amerika földrajza) kínálja a csoportmunkában való feldolgozást. 

Először az országcsoport gazdaságfejlődési folyamatát szükséges megismerni. Készítsenek a 

tanulók idővonalzót (1951–2018) a tankönyvi szöveg alapján! Javasolt, hogy csoportokban 

készítsék azokat, majd tegyék közzé üzenőfalon, és egészítsék ki, módosítsák valamelyik 

változatot, hogy a végső megoldás közös megállapodás alapján jöhessen létre! Az egyes 

évtizedek jellemző folyamatait vessék össze a gazdasági növekedés idővonalzójával (10.2. 

ábra)! Beszéljék meg, hogy mi az oka a latin-amerikai országok fejlett országoktól való 

függőségének (6. feladat)! Ezt követően a csoportoknak négy különböző témával javasolt 

foglalkozniuk: 1. Brazília, 2. banánköztársaságok, 3. adóparadicsomok, 4. trópusi 

üdülőszigetek. Brazília a tankönyvi 13–15. feladat és a törzsszöveg alapján jól feldolgozható. 

Az országcsoportokhoz viszont jó, ha a tanár ad feldolgozandó szemelvényeket valamely 

típusproblémájukhoz kapcsolódóan (pl. ültetvény létrehozása, banánérlelés, 

menekülőturizmus, beavatkozás az idilli környezetbe, adóelkerülés). Itt, a földrajztanulás 

végén tulajdonképpen már a tanulók is kereshetnek olyan forrásokat, amelyekkel 

alátámasztják problémamegfogalmazásukat.  

A 11. lecke (Afrikai nehézségek) anyagának feldolgozásához alapesetben a tankönyvi 

feladatok mentén való haladás javasolt. Alternatív megoldás lehet, ha a tanulóknak afrikai 

nehézséggyűjteményt kell összeállítaniuk a tankönyvi információk alapján. A feladat lehet 

versenyszerű is (ki tud többet, jobbat, ki tudja a leglényegretörőbben megfogalmazni stb.). 

Más megoldásként készíthetnek problématérképet, például úgy, hogy a tanár néhány 

kulcsfogalommal megadja annak tartalmi csomópontjait (pl. éhezés, járványok, 

írástudatlanság, bányászat), a tanulók pedig közösen felépítik a logikai rendszerét. A 

kulcsszavak helyett képek vagy filmrészletek is használhatók. Ez utóbbi megoldás azért lehet 

értékes, mert az életmóddal kapcsolatos helyes képzetek kialakulását is segítheti. Az 

összefoglalás során feltétlenül kerüljön sor arra, hogy a problémákat rendszerezzék a diákok 

aszerint is, hogy melyek érvényesek az egész kontinensre és melyek csak egyes részeire, 

melyek helyi eredetűek és melyek részei a globális problémáknak. A feladat azt is szolgálja, 

hogy a tanulók rádöbbenjenek: végeredményben egyetlen helyi konfliktus vagy probléma 

sem független a világméretű folyamatoktól. A téma folytatása a 12. lecke (Melyek az afrikai 

felzárkózás lehetőségei?), hiszen különböző források alapján kell a tanulóknak megoldási 

javaslatokat adniuk a szegény afrikai országok problémáinak lehetséges megoldására. A hét 

alapprobléma a hét munkacsoportban való feldolgozást indokolja. Az a cél, hogy a csoportok 

frappánsan, lényegre törően fogalmazzák meg az elképzelésüket, ezért maximum 2-2 perc 

lehet a beszámoló időpontja. Az élelmezési segélyezéssel kapcsolatos disputa (3. javaslat 3. 
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feladat) nagyobb időigényű, ezért az ki is emelhető a csoportmunka rendszeréből, és új 

csoportokkal szervezhető.  

A fejezet feldolgozásához szükséges eszközök 

Nyomtatott taneszközök: 
 10. osztályos földrajztankönyv; 

 középiskolai földrajzi atlasz; 

 10. osztályos földrajzmunkafüzet; 

 10. osztályos ellenőrző feladatlapok. 

Egyéb eszközök: 

 A Föld domborzata, A Föld országai falitérkép (vagy digitálisan kivetített térkép); 

 Ázsia, Afrika, Észak- és Közép-Amerika, Dél-Amerika, USA falitérkép (vagy digitálisan 

kivetített térkép); 

 csomagolópapír, flipchart tábla és papírok, vastag filctollak, üzenőfalak.  

Digitális eszközök: 

 számítógép/laptop/tablet internet-hozzáféréssel; 

 projektor, laptop/PC. 

Javaslatok a tantárgyi koncentrációra  

- Belső koncentráció:  

 az Európán kívüli kontinensek társadalmi és gazdasági értékei, illeszkedésük a 

globális tendenciákba; 

 napjaink Európán kívüli gazdasági és társadalmi eseményeinek szaktudományi 

tudáson alapuló értelmezése, felhasználása a mindennapi életben;  

 az Európán kívüli világ gazdaságának, termelésének hozzájárulása a globális 

gazdasági és környezeti problémákhoz. 

- Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: ókori öntözéses kultúrák 

(Egyiptom, Mezopotámia, India, Kína), világvallások, gyarmatosítás, nagy földrajzi 

felfedezések, az Amerikai Egyesült Államok megalakulása. 

- Etika: más kultúrák értékeinek tisztelete. 

- Magyar nyelv és irodalom: útleírások, tájleírások. 

- Művészetek: távoli tájak népeinek kulturális értékei. 

- Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök 

használata. 

A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

A fejezet feldolgozása során alkalmazott értékelés elsősorban a tanulói véleményformálásra, 

annak hitelességére (realitására, alátámasztottságának mértékére), valamint stílusára 

(megfogalmazására, egyértelműségére, szakkifejezés-használatára) vonatkozzon! E mellett 

érdemes kitérni arra, hogy a tanulók mennyire éretten kezelik az információforrásokat, 
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kialakultak-e a mindennapi életben szükséges társadalmi kompetenciáik (pl. együttműködési 

képesség, véleményformálás, érvelés, közös döntéshozatal, tolerancia). A tudáselemek 

elsajátítása osztályszinten és egyénenként is jól mérhető az ellenőrző feladatlapok 

segítségével. A feladatlap megoldásához az összefoglaló óra után egy tanóra szükséges. 

VI. fejezet. Fenntarthatóság – kérdőjelekkel 

A fejezet céljai 

A fejezet fő célja 

A tanulók lássák és helyesen értelmezzék a különböző eredetű (fajtájú, helyű, idejű stb.) földi 

problémák összekapcsolódását. 

A fejezet további céljai: 

 annak megértése, hogy a természeti és a társadalmi-gazdasági folyamatok közötti 

egyensúly megőrzése, a környezettudatos termelés és fogyasztás elvének 

érvényesülése Földünk jövője szempontjából alapvető fontosságú;  

 a lokális folyamat – globális következmény elv értelemében az egyén és a helyi 

közösségek felelősségének belátása; 

 a környezeti témák iránti folyamatos tájékozódás igényének, a környezetbarát 

termékek, eljárások megismerése iránti igény kialakulása; 

 a fenntarthatósághoz, a globális változásokhoz kapcsolódó médiában elhangzó 

információk kritikus értelmezése; 

 törekvés a fogyasztási szokások környezeti szempontokat szem előtt tartó 

átalakítására, a tudatos fogyasztói magatartásra baráti és családi körben; 

 a témában megszerzett ismeretek tudatos alkalmazása a mindennapi életben, 

illetve később a munka világában is. 

A tartalmi elrendezés szempontjai, az új fogalmak rendszere 

A fejezet az alábbi leckéket tartalmazza: 

1. Feléljük a természeti erőforrásokat? – Takarékosabban, hatékonyabban!  

2. A fenntarthatóság bűvöletében – A fenntarthatóság kérdőjelei  

3. Az éghajlatváltozástól az erdőtüzekig – Sérülékeny geoszférák  

4. Okos városok okos emberekkel – Emberek és települések  

5. Ismerd fel! – Globális problémák  

A Fenntarthatóság – kérdőjelekkel című rövid fejezet mintegy összefoglalása a 

földrajzi tanulmányoknak, a fenntarthatóság szempontjából gondoltatja végig a tanulókkal a 

világ földrajzi-környezeti folyamatait, történéseit, változási tendenciáit. Szintetizálja a 

globális folyamatokkal kapcsolatos tudást, miközben a tanulóknak a mindennapok 
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történéseinek a fenntarthatósággal kapcsolatos viszonyát kell átgondolniuk, elsősorban 

források feldolgozásán és feladatmegoldásokon keresztül.  

Az 1. lecke (Feléljük a természeti erőforrásokat?) a természeti erőforrásokkal való 

bánásmód felől közelíti meg a földi folyamatokat. Döntő eleme az ökológiai lábnyom 

értelmezése. Az ökológiai lábnyom egy olyan számított érték, ami kifejezi, hogy a 

társadalomnak adott technológiai fejlettségi szintjén mekkora területre (termőföldre) és 

mennyi vízre van szüksége önmaga fenntartásához és megtermelt hulladékának 

elhelyezéséhez. A különféle lábnyomszámláló programok használatával a tanulók 

szembesülhetnek azzal, hogy „mekkora lábon élnek”, és megvizsgálhatják lábnyomuk 

összetételét is. Az óra másik logikai szála az energiaintenzitáshoz (= 1 USD GDP előállításhoz 

szükséges energia) kapcsolódik, amely során az energiafelhasználás világ-, regionális és egyéni 

tendenciáit, valamint szerkezetét kell átgondolniuk a tanulóknak. A téma tanításához szakmai 

háttéranyagként ajánljuk Az ökológiai lábnyom ökonómiája című kiadványt 

(http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/589/1/okolab_norveg.pdf). 

A 2. lecke (A fenntarthatóság bűvöletében) a fenntarthatóság problémaközpontú 

értelmezésén keresztül rendszerezteti a tanulókkal annak lényegét. A lecke a mindennapi 

életből vett példákon (pl. túlsúlyos vagy éhező társadalom, élelmiszerpazarlás, okostelefonos-

vásárlás, hódolás a divathullámoknak, a tenger kifosztása) keresztül gondolkodtat el az 

elmélet realitásával kapcsolatban. Érdemes végiggondolni az élelmiszerek termelés-

fogyasztása és a környezetterhelés kapcsolatát is (31. ábra) abból a szempontból, hogy a 

tanulóknak milyen személyes lehetőségeik vannak a terhelés csökkentésére. A lecke másik 

kulcsgondolata a túlfogyasztás kérdése, amit a túlfogyasztás napjának időpontszámításával, 

rádöbbentéssel próbál feldolgoztatni. Harmadik egysége a fenntarthatósággal kapcsolatos 

konferenciák és egyezmények (2.1. táblázat) hatékonyságának átgondolása, megvitatása.  

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/589/1/okolab_norveg.pdf
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31. ábra. Az élelem termelésének, szállításának és fogyasztásának hatása a környezetre 
(forrás: 10. évfolyam kísérleti földrajztankönyv 247. és 239. oldal) 

A 3. lecke (Az éghajlatváltozástól az erdőtüzekig) a geoszférák sérülékenységét 

összegzi három problémakör köré rendezve: a jégtakaró zsugorodása (éghajlatváltozás) – 

légkör, a virtuális víz (az élet és a termelés növekvő vízigénye) – vízburok és az erdőtüzek 

(emberi felelőtlenség) – bioszféra.  

A 4. lecke (Okosvárosok okos emberekkel) három szemelvény segítségével 

kezdeményez véleményütköztetést a tanulók között az anyák társadalmi megbecsülésével, a 

kínai házassági szokásokkal és az okosvárosokkal kapcsolatban. Ezen túl a tanulók 

településének földrajzi vizsgálatára buzdít (3. feladat).  

Az 5. lecke pedig a földrajzi ismeretek végső összegzésére irányul néhány földi léptékű 

probléma rendszereztetésével. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 5 óra 
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A fejezet feldolgozásához szükséges előzetes tanulói tudás  

Az általános és középiskolai földrajzi tanulmányok alapján az alábbi előzetes tudásra 

támaszkodhatunk: 

 a geoszférák környezeti problémáinak ismerete; 

 az egyes földrajzi övek és területek, kontinensek, országok feldolgozása során feltárt 

konkrét környezeti problémák ismerete; 

 a fenntarthatóság szemléletének és összetevői kapcsolatrendszerének ismerete.  

Ajánlott feldolgozási mód és alternatívái 

A négy lecke tartalmának feldolgozása alapvetően az előzmények függvénye. Azonban 

mindenképpen az a cél, hogy a tanulók számára szemléletformáló módszereket, 

megoldásokat válasszon a tanár. Ez már nem a tényfeltárás és a rádöbbenés időszaka, hanem 

a véleményütköztetésé, a cselekvési irányok és tartalmak megfogalmazásáé, a tetteké. Ezért 

stratégiai és akciótervek kidolgozásának, a drámamódszereknek (pl. disputa, 

helyzetgyakorlat, bírósági tárgyalás), az ismeretterjesztő és szemléletformáló 

rendezvényeknek (pl. vitadélután, ötórai pechakucha, Spórolj az energiáddal! energiaakció, 

Ésszel vegyél – ésszel egyél! relkámverseny) van kiemelt szerepük. Ezért ez az anyagrész 

leghatékonyabban tanórán kívüli tanulási környezetben valósítható meg. 

Az 1. lecke (Takarékosabban, hatékonyabban) feldolgozása épülhet egy keretjátékra, 

ami az energiabankban játszódik. A tanulócsoportok különböző származású energiákat (víz-, 

nap-, bio-, szél-, geotermikus és fosszilis eredetű energia) „kölcsönöznek” valamely általuk 

kiválasztott nagyléptékű energetikai cél megvalósítására. Nem célszerű befolyásolni a tanulók 

választását, mert most már nem cél, hogy minden energiahordozóval foglalkozzon az osztály. 

Ebben a helyzetben ugyanazokat az energiákat többen is szeretnék igénybe venni, de a 

készletek végesek. Így a bank figyelembe veszi a cél egyetemleges hasznosságát, a pályázók 

hitelképességét, és természetesen az érvelő és érdekérvényesítő képességüket is. A rövid (10 

perc) felkészülés során a tanulók használhatják a tankönyv teljes anyagát, de erősen kell 

támaszkodniuk tudásukra. Esetleg a játék közben internetes források használata 

megengedhető (hiszen itt a célnak megfelelő hatékony információkeresési és -felhasználási 

képességükről adnak képet). A bankigazgató (aki lehet a tanár is) tanácsadó testületének 

javaslatai alapján dönt arról, hogy melyik pályázónak adja a kölcsönt.  

A 2. lecke (A fenntarthatóság bűvöletében) a fenntarthatóság szellemiségét hivatott 

erősíteni. A feldolgozásnak mindenképp az a fő célja, hogy lássák a tanulók, ők maguk mit 

tehetnek a fenntarthatóság megvalósulása érdekében. Egyik megoldás lehet, hogy 

tárlatvezetést tartanak. Az online tárlatvezetés a múzeumpedagógia egyik irányzatának 

tekinthető, aminek keretében a diákok egy témát úgy dolgoznak fel, mintha egy múzeumban, 

kiállításon lennének, körüljárják a tananyagrész főbb csomópontjait. Persze tanulási 

szituációban célszerű feladatok segítségével irányítani a körüljárást. A témával kapcsolatos 
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anyagokat különböző mappákba töltik a tanulócsoportok19. A tárlat megtekinthető online 

alkalmazások vagy offline módszerek segítségével is. A módszernek ezen az órán való 

alkalmazásához előzetes felkészülés szükséges. A tanulócsoportok választanak egy témakört 

a tankönyvi zölddel szedett címek alapján (pl. A ruha ára – Fast fashion, A fogyasztás nem 

ismer határokat), két héttel az óra előtt. A problémához kapcsolódó anyagokat gyűjtenek és 

töltenek mappákba valamely erre kijelölt felületen (tanórai online technika hiányában, pl. 

PowerPointban). Az anyagok lehetőleg vizuális elemekre épüljenek, hiszen a tárlatvezetés 

során azok adják a látványt! Rendszerezzék az anyagot olyan rendszerbe, hogy az nemcsak 

kalauzolás, hanem önálló búvárkodás során is értelmezhető legyen! A bemutatás során a 

csoportok végigvezetik az osztályt a témán a vizuális elemekhez fűzött mondandóval. A 

tanulók törekedjenek arra, hogy minél tartalmasabban, több szempontból járják körül a 

problémát, mutassák be annak belső ellentmondásait (mi benne a csábító, mi a veszélye stb.), 

és nyissák rá társaik figyelmét a probléma kezelésének lehetőségeire! Másik megoldás, hogy 

a témákat a tankönyvi feladatok segítségével dolgozzák fel, de a végén reklámokat kell 

készíteniük a témával kapcsolatban. A reklámok bármilyen módszerrel készülhetnek (plakát, 

hangreklám, videóreklám stb.), de a fenntarthatóságra való figyelemfelhívást kell 

tartalmazniuk a választott tématerülettel kapcsolatban. Természetesen a reklámkészítési 

feladat is csak akkor hatékony, ha előzetesen készülhetnek rá a tanulók. Egyszerűbb a 

megvalósítás, ha az egyes problémakörökkel kapcsolatos képekhez kell kifejező címeket adni 

vagy történetet kitalálni. Az élelmiszerpazarláshoz, az akaratlan lehalászáshoz és a 

túlfogyasztáshoz van jól használható kép, ábra a leckében (2.1., 2.3., 2.4. ábra), az 

élelmiszerválsághoz a tankönyv 20. oldali 4.1. ábra karikatúrája, a fast fashion-höz a 32. ábra 

lehet segítség.  

 

  

32. ábra. Karikatúra a fast fashion problémájának feldolgozásához 
(forrás: https://star.txstate.edu/2016/08/21/10885/) 

                                                 
19 Az online tárlatvezetés módszerében eredetileg a tanár tölti fel tananyaggal (szövegekkel, képekkel, ábrákkal, 
filmrészletekkel stb.) a mappákat, és olyan feladatokat alkot, amelyek segítségével a tanulókat a mappák 
tartalmának feldolgozására készteti. 

https://star.txstate.edu/2016/08/21/10885/


FI -  50 601 090 1/1  Fö l dra jz  9 .  |  F I -  50 601 100 1/1  Fö l dr a jz  10 .  –  Ta ná r i  k éz i köny v  

 210 

A 3. lecke (Sérülékeny geoszférák) három olyan problémával foglalkozik, amelyek bár 

egy-egy szférában alakulnak ki, hatásuk túlmutat azokon (jégtakaró zsugorodása, virtuális víz, 

erdőtűz). Ezért a feldolgozás során úgy foglalkozzanak vele a tanulók, hogy a jelenséget 

bemutatják a többi szféra szempontjából nézve is! Ehhez jó lehet a bírósági tárgyalás 

drámamódszer. Állítsák a vádlottak padjára a tanulók a zsugorodó gleccsereket (bűntetőperes 

eljárás), vagy folytassanak polgári peres eljárást az erdőtüzekkel kapcsolatban (felperes – 

szántóföld, alperes – nyár)! A virtuális víz fogalmának értelmezéséhez tartsanak felszólalást 

vagy nyújtsanak be petíciót a víz védelmében, aminek a vízigény és a nem is látható mögöttes 

vízfelhasználás észrevétetése legyen a célja! A petíció egy írásbeli kérés hatósághoz, hivatal 

vagy intézmény vezetőjéhez valamely problémára való figyelemfelhívás, engedély, könnyítés 

vagy kedvezmény megszerzése érdekében. Mivel formai előírásai vannak, és tényekkel kell 

alátámasztani a kérés indokoltságát, célszerű ahhoz műfaji segítséget adni a tanulók számára. 

Ebben segíthet például a https://www.peticiok.com/peticio-inditasa weboldal 

formátumgenerátora.  

A 4. lecke (Emberek és települések) epizódokat villant fel a 21. századból (hol jó 

anyának lenni?, hogyan működik a kínai házasságpiac?, élet az okosvárosokban). Alapesetben 

a tankönyvi feladatok irányításával célszerű feldolgozni a témát. Az okosvároskban való élettel 

kapcsolatos csoportmunka (4. feladat) érdekes és a mindennapi élettel összefüggő lezárása 

lehet a földrajzi tanulmányoknak. Érdekes szembeállítás lehet, ha előtte a saját településsel 

kapcsolatos feladatot (3. feladat) is elvégzik a tanulók. Természetesen ez utóbbi egy projekt 

végeredménye is lehet, amihez a tanulócsoportok két-három hónapon át gyűjtötték az 

információkat. Ide kapcsolódhat a társadalom perifériáján lévő csoportok problémáinak 

feldolgozása is. Feltétlenül javasoljuk, hogy foglalkozzunk vele, aminek a feldolgozása 

alapulhat a 33. ábrán látható személyek helyzetének értelmezésén. Szervezhető hozzá 

kapcsolódóan például önkormányzati meghallgatás (helyzetgyakorlat), helyzetrangsorolás 

(kategorizálják a tanulók a problémákat jellegük, súlyosságuk, a megoldók köre szerint), de 

térképre is vihető (hol találkozhatunk jellemzően ezekkel a problémákkal az országban, a 

világban), az érintett emberek létszáma is összevethető. 

 

https://www.peticiok.com/peticio-inditasa
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33. ábra. Társadalmi csoportok a periférián (forrás: UNAIDS) 

A fejezet feldolgozásához szükséges eszközök 

Nyomtatott taneszközök: 

 10. osztályos földrajztankönyv; 

 középiskolai földrajzi atlasz; 

 10. osztályos földrajzmunkafüzet 

Egyéb eszközök: 

 A Föld domborzata és a Világ országai falitérkép. 

Digitális eszközök: 

 számítógép/laptop/tablet internet-hozzáféréssel; 

 projektor, laptop/PC. 
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Javaslatok a tantárgyi koncentrációra  

 Kémia: a szennyeződésekhez kapcsolódó kémiai folyamatok, szennyezőanyagok, 

gyártási folyamatok, égés. 

 Biológia-egészségtan: környezeti ártalmak, egészséges táplálkozás, 

hiánybetegségek, elhízás, GMO, az élővilág rendszertana, védett növények és 

állatok. 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: demográfia, urbanizáció. 

A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

A fejezet a földrajzi tudásszerzés folyamatának lezárását jelenti, ezért az értékelésnek arra 

kell irányulnia, hogy mennyire sikerült a földrajzi-környezeti folyamatokat összefüggéseikben 

értelmezni, hogyan látják a tanulók a kapcsolatokat az egyes folyamatok, hatások között, és 

mennyire sajátították el a problémák felszámolása vagy csökkentése érdekében szükséges 

cselekvési szemléletet és készséget. 
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III. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS 
LEHETŐSÉGEI 

III.1. A földrajztanulási folyamat megtervezése és értékelése 

A tanulási folyamat megtervezése 

Mivel a tanári munka nagy felelősséggel jár, az arra való felkészülés egész életen át tartó, 

folyamatos tevékenység. Az év eleji tervezési folyamat (tanmenetkészítés) fontos annak 

érdekében, hogy egységben lássuk az egész tanév szaktárgyi feladatait, de sokszor irreális, 

mert – különösen új tanulócsoportok esetében – nem mérhető fel reálisan a haladás üteme. 

Valójában csak akkor működik, ha frontális módon, előadva-magyarázva tanítunk, viszont ez 

csak a tanítás tervezését jelenti, nem a tanulási folyamatét. Ha a tanár nem „leadja az 

anyagot”, hanem tanít, és a gyerekek tevékenységek által szerzik a tudást, valószínűleg az egy-

egy évfolyam párhuzamos osztályaiban sem lehet azonos módon, ütemben haladni. Ezért az 

éves tervezés helyett életszerűbb, ha tematikusan tervezünk, azaz figyelembe vesszük, hogy 

az egyes osztályok tanulói miben haladtak az elképzelésnek megfelelően, mit kell 

megerősíteni, esetleg újra feldolgozni más módszerrel, vagy hol lehet gyorsabban haladni. 

(Persze a következő tanévben újrakezdődik a tematikus tervezés, az előző évi tervek 

lemásolása értelmetlen még abban az esetben is, ha jól beváltak!) Hangsúlyozzuk, hogy 

szelektálni szükséges a tananyagban már a tanév elején is, de a későbbiekben – látva a tanulók 

szükségleteit – még inkább. 

Az év során a tanítási órák nem egyszerűen csak követik egymást, mindegyik óra egy-

egy láncszeme egy egységes folyamatnak, ami kapcsolódik az előző órákhoz, figyelembe veszi 

az azokon elért tartalmi és fejlesztési eredményeket, a tapasztalt hiányosságokat, és előkészíti 

a következő órák eseményeit. Ezért minden óra előtt döntenünk kell arról, hogy minek és 

hogyan kell történnie ahhoz, hogy oktatási, képzési és nevelési céljaink megvalósuljanak. 

Tényleges lehetőségeink szűkre szabottak, mert mindig az adott körülmények (például téma, 

cél, időpont, a tanulók mentális és pszichés „állapota”, készségszintje) között a legjobb 

eredményt biztosító módszereket, eszközöket kell kiválasztanunk. Vagyis nem lehet 

eredményes az a tanítási-tanulási folyamat, amiben minden óra ugyanúgy zajlik. A tanulókhoz 

és a tananyaghoz kell rendelnünk a módszereket, nem pedig a módszerünkhöz a gyerekeket.  

A tanulási folyamat értékelése 

Az értékelés módjai 

Ellenőrzés és értékelés nélkül nem képzelhető el eredményes tanulás, mert csak szilárd 

alapokra építhető újabb ismeret, a készségek pedig lépésről lépésre bontakoztathatók ki. Az 

ellenőrzés fő funkciója az, hogy általa a tanár megismerhesse a tanulók aktuális tudását, 

pontosabban azt, hogy hol tartanak a tantervi követelmények teljesítésében, illetve 

tudásfejlődési folyamatukban. Az eredmények és a kudarcok a tanári önértékelés 
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szempontjából is fontosak, hiszen a tapasztalt hiányosságok, eredménytelenségek okai nem 

csak a tanulókban keresendők. Talán a legfontosabb annak szem előtt tartása, hogy a tudás 

az egyes elemekből a hetek, a hónapok és az évek során épül fel. A tantervek nem véletlenül 

a tanítási ciklus (ez esetben a 10. évfolyam) végére elérendő tudást fogalmazzák meg. A 

földrajztanárnak arra kell törekednie, hogy különféle módszerekkel megismerje a tanulók 

tudásának minden részletét. A feleltetés (akár szóbeli, akár írásbeli) erre csak részben 

alkalmas, mert egy-egy tanuló félévente csak néhány alkalommal felelhet, és néhány perc 

alatt nagyon kevés derül ki a tudásáról. Továbbá azért, mert ilyen módon a tanár legfeljebb a 

pillananyi tényismeretéről és kifejezési készségéről szerezhet benyomást, ami nem tárja fel a 

tudás mélységét és szerkezetét. Az ellenőrzésnek a tantárgyban tanított ismeretek 

valamennyi csoportjára (egyedi és általános fogalmak, folyamatok, összefüggések), illetve a 

tantárggyal kapcsolatba hozható képességterületekre (pl. térbeli tájékozódás, topográfiai 

tájékozottság, lényegkiemelési készség, oksági gondolkodás, állampolgári kompetenciák) is ki 

kell terjednie. Ezért is kell pontosan megtervezni, hogy aktuálisan a tudás mely területéről 

akarunk tájékozódni, mikor, kit és milyen módszerrel fogunk ellenőrizni. Emellett mindig 

naprakésznek kell lennünk a tanulók aktuális tudásszintjéből, mert ennek hiányában nem 

tudunk személyre szabott, tudatos fejlesztő munkát végezni. Ebben az életkorban nincs helye 

a leckefelmondásnak (pl. Mondd el a leckét!). Mindig konkrét feladatot, kérdést kell kapnia a 

tanulónak, ami a tanultak értelmezését, alkalmazását (pl. felismerés, összehasonlítás, 

magyarázat, problémafelvetés vagy problémamegoldás, érvelés) és a készségek 

felhasználását (pl. szöveg-, ábra-, képelemzés, ábrázolás, térképi mérés, modellezés) igényli. 

A tudás felszínen tartása érdekében – különösen heti 1 vagy 2 óra óraszám esetén – célszerű 

a korábbi órák anyagából is kérdezni, legfőképp azt, ami kapcsolódik az újonnan 

feldolgozandó témához (pl. egy korábbi tanult tájjal, országgal való összehasonlítást kíván, 

fogalom vagy folyamat ismeretét tisztázza).  

Az óránkénti ellenőrzések során a tanulók szembesülnek azzal, hogy mit tudnak és mit 

nem. A tanár pedig a megoldási tapasztalatok alapján válogathatja ki az összefoglaló óra 

anyagát és választhatja meg a módszereit. Az összefoglaló óra után általában ellenőrző 

feladatlapot íratunk a tanulókkal. Ennek összeállítása nagy felelősség, hiszen a tanulók 

teljesítménye nagymértékben múlik a feladatlap módszertani felépítésén és 

feladatkultúráján. Ezért javasoljuk az újgenerációs tankönyvekhez készült tudásszintmérő 

feladatlapok használatát.  

A tanulók teljesítményének figyelemmel kísérése  

A diákok számtalan módon megnyilvánulnak a tanórákon és azokon kívül, miközben 

megmutatják, hogy mit tudnak, hogyan gondolkodnak, mi mindenre képesek. Ezek a 

helyzetek sokkal többet elárulnak a személyiségükről és a tudásukról, mint a hagyományos 

ellenőrzési módszerek. Az alábbi lehetőségek kínálkoznak arra, hogy a tanár folyamatosan és 

sokoldalúan figyelemmel kísérje a tanulók szaktárgyi teljesítményeit: 
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 a tanulók megfigyelése az órai frontális beszélgetések során; 

 a tanulók beszámoltatása egy-egy földrajzi jelenség, folyamat megfigyeléséről, 

olvasmányról, filmről, földrajzzal összefüggő tanórán kívüli (iskolai, kirándulási, 

otthoni) tevékenységről, élményről; 

 különböző műfajú szövegek, ábrák, képek elemeztetése –› lényegkiemelési és 

problémafelismerési készség; 

 vázlat készíttetése a tanulókkal tanári magyarázat, tankönyvből vagy szemelvényből 

elolvasott, vizsgálódás alapján megismert tananyag alapján –› megértés, 

lényegkiemelési készség; 

 a tanulók órai munkájának megfigyelése –› mely tevékenységekben eredményesek 

és miben szorulnak segítségre;  

 a tanulók együttműködési készségének megfigyelése (pl. pármunkában, kooperatív 

és kollaboratív munkában, projektfeladatban, drámajátékban); 

 a tanulók írásbeli munkáinak (pl. munkafüzet, jegyzetfüzet, csoportmunka 

feladatlapja, projektfeladat) tartalmi és következetességre vonatkozó értékelése;  

 a házi feladatok minőségi ellenőrzése, értékelése (tartalma, mélysége, egyedisége, 

kreativitása stb.); 

 a szorgalmi feladatok (pl. könyvajánló, aktuális hírgyűjtemény, kőzetgyűjtemény, 

termék, tabló, poszter, plakát, infografika, rajz, riport, kiselőadás) értékelése; 

 a tanulók összefoglalója mások feleletének vagy beszámolójának lényegéről, 

értékelése tartalmi szempontból, és szükség esetén a kiegészítése; 

 a tanulók önértékelési készsége, az értékelés realitása; 

 értékelő, észrevételeket rögzítő füzet vezetése minden tanulóról (pl. hogyan 

értékelte saját teljesítményét, hogyan viszonyult hozzá az osztály, mely területen 

kell aktuálisan fejleszteni).  

A teljesítmények értékelésének eszközei  

A gyakorlatban a tanulók teljesítményeit alapvetően osztályozással értékeljük, egy 

ötfokozatú skála segítségével minősítjük. A minősítés tulajdonképpen becslés, benne az 

értékelésnek csak az összegző szerepe érvényesül. Ezzel szemben az iskolai értékelés célja, 

hogy minél konkrétabban és differenciáltabban feltérképezze a tanulás eredményességét. A 

tanuló és a szülő sem tud sokat kezdeni azzal például, hogy a földrajzi „tudása” közepes (3), 

hiszen nem derül ki, hogy a teljesítménye miben felel meg a követelményeknek, és mely 

teljesítményelemekben és formákban vannak még teendői. Az ismeretközpontú tanítási-

tanulási folyamatban viszonylag könnyű az osztályozás: a tanár számba veszi a tanuló 

ismereteit, és mennyiségük, nehézségi fokuk szerint minősíti azokat. A képességek értékelése 

már nehezebb. Például egy képzelőerőt is igénylő terepasztali modellkészítés vagy egy 

vizsgálat kivitelezésének érdemjeggyel való jutalmazásakor nem tudhatja a tanár, hogy a 

modell vagy a vizsgálat sikere milyen arányban múlt a tanuló ismeretein és a képességein, 
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mennyi része volt abban a tanárnak és mennyi a diáknak, hogy a felhasznált képességeket a 

természetismeret-órán szerezte-e vagy csak itt használta fel. Ezen túl minden modell jó 

valamiért, és mindegyiket lehet másként is jól csinálni. Ezeket a teljesítményeket nem célszerű 

osztályozni, viszont szóban alaposan, több szempontból értékelni kell úgy, hogy megerősítse 

a jó elemeket, és irányt mutasson a fejlődéshez.  

Az alkalmazás jellegű feladatok (a problémamegoldás, a tárgyi alkotómunka, a 

dramatikus megjelenítés stb.) értékelésekor a tanulóknak meg kell fogalmazniuk, hogy miben 

látják saját munkájuk erősségeit és gyengeségeit, különösen akkor, ha a tanáruk rendszeresen 

és érdemben értékeli teljesítményeiket. Az önértékelés által aktív részesei lesznek saját 

tanulási folyamatuknak, fejlődésüknek. Az osztálytársak véleménye fontos a gyerekek és a 

tanár számára is, ezért célszerű bevonni őket az értékelésbe. A gyerekek jobban ismerik 

egymást és egyes dolgokat másként látnak, mint a tanár, az iskolán kívüli világban más 

hatások érik őket, ezért más a képi és a gondolati világuk, az ízlésük. Ezért az ilyen jellegű 

teljesítmények (rajz-, tabló-, makett- vagy webtechnikák stb.) értékelésében érdemes kikérni 

a véleményüket.  

III.2. Hatékony tanítási módszerek és tanulási technikák 

A hatékony tanítás-tanulás sokféle szemszögből megközelíthető. Földrajz-szakmódszertani 

szempontból egyszerűen úgy foglalható össze, hogy olyan folyamat, amelynek hosszú távú, 

életre szóló eredménye van, ami felhasználható a mindennapi életben. Vagyis a lényege, hogy 

a tanuló elsajátítja a földrajztanulás ideje alatt a földrajzi környezetben való eligazodás, a 

tudatos, célszerű cselekvés módszereit, rendelkezzen a földrajzi-környezeti gondolkodással, 

és mindennapi cselekvéseiben hasznosítsa földrajzi tudását (ismereteit és készségeit 

egyaránt). Ennek kulcsa a tevékenységeken alapuló tanulási folyamat. Tevékenységek híján 

ugyanis nem lesz maradandó, nem válik belsővé az ismeret, folyamat híján pedig nem 

alakulnak ki az ismeretek megszerzését és felhasználását lehetővé tevő készségek. Ám a 

hihetetlen gyorsan változó világ, földrajzi környezet rugalmas gondolkodást, gyors és célnak 

megfelelő cselekvéseket kíván. Az egyéni teljesítmények ritkán alkalmasak az életben 

felmerülő problémák megoldására (akár az egyéni életben, akár az országban, akár a globális 

világban), azok csak összefogással, közös cselekvéssel küzdhetők le. Ezért a földrajztanítás, a 

földrajztanár feladata, hogy megtapasztaltassa a tanulókkal ezeket a cselekvési formákat, 

kialakítsa bennük azt a hitet, hogy a nehézségek, a gazdasági, táji és környezeti problémák 

összefogással leküzdhetők, és a közös munkavégzés élhető és fenntartható világot teremthet. 

A hagyományos verbális tanulással szemben – összhangban a tantervi követelményekkel és a 
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tankönyvcsalád szemléletével, munkamódszereivel – a tevékenykedtető módszerekkel20 kell 

feldolgoztatni a tananyagot. 

Földrajzi tudásszerzés valóságmegfigyeléssel és vizsgálódással 

Tanárként általában azt gondoljuk, hogy a természettudományos tantárgyak – így a földrajz is 

– vonzó a gyerekek számára, hiszen a mindennapi valósággal foglalkoznak, olyan tárgyakkal, 

jelenségekkel, folyamatokkal, amelyekről közvetlen tapasztalataik vannak. Csakhogy 

egyáltalán nem biztos, hogy a tanulók ugyanazt az objektív valóságot tapasztalják, mint mi, 

mert a való világról szerzett tapasztalataik erősen keverednek a virtuális világgal. Mást 

vesznek észre belőle és más következtetéseket vonnak le, mást tartanak hasznosnak, mint 

amit mi – a tudományok nézőpontjából – annak tartunk. Ezért a természettudományok 

tanítási-tanulási folyamata során meg kell ismertetni a tanulókkal az objektív világ 

megismerésének módjait, módszereit és eszközeit. A valóság megismeréséhez kevés 

segítséget ad a hagyományos, elméleti módszer, mert a világról hallott információkat a 

gyerekek fantáziájukkal egészítik ki, és a hiányos tények, a meg nem értés miatt torz képzeteik 

alakulhatnak ki. A szemléltetés sem oldja meg a problémát, hiszen annak során nem kell még 

elképzelni sem az objektumot vagy jelenséget, így egyoldalú képzet alakul ki róla (olyan, 

amilyennek mutatta például a kép vagy az az egyetlen kőzet- vagy talajdarab). Csak a 

többszöri és többoldalú megtapasztalás vezethet valósághű képzethez, például ha vedd 

szemügyre!, próbáld ki! fedezd fel, hogy mi benne a lényeg! találj benne problémát! utasítások 

mentén ismerkednek a tanulók a természeti világgal. Ráadásul a megtapasztaláson alapuló 

tanulás is folyamatot, esetleg éveken át tartó folyamatot feltételez. Ezért foglalkozunk 

látszólag ugyanazokkal a dolgokkal környezetismeret-, természetismeret- és földrajzórákon 

is, csak éppen más megismerési módszerekkel, hiszen azoknak egymásra épülő rendjük van. 

A megismerő módszerek hierarchikus rendje 

1. Megfigyelés: tudatos észlelés válogatott szempontok szerint 

2. Leírás: a megfigyelések rögzítése szempontok szerint (algoritmus alapján) 

3. Összehasonlítás: a hasonlóságok és a különbségek megállapítása, mérés 

4. Rendszerezés: csoportokba sorolás, alá-fölé rendelés, sorbarendezés 

5. Vizsgálódás (önálló beleavatkozásos megfigyelés) 

6. Kísérletezés: hipotézisállítás és annak igazolása vagy cáfolása 

7. Evolúciós vizsgálat (időbeli változás vizsgálata, hosszabb időtávban) 

  

                                                 
20 Az ebben a fejezetben ismertetett technikák részletesen megismerhetők Makád M. (2015): Tevékenykedtető 
módszerek a földrajztanításban (ELTE TTK, Budapest, 186 p.) c. könyvből, az itt leírtak annak felhasználásával 
készültek. 
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A megismerés alapszintjét a megfigyelés jelenti, ám annak is négy lépcsőfoka van az 

önállóság foka szerint: 

1. lépcső: spontán észlelés – nem tudatos, tanári irányítás nélkül, tanórán kívül végzett 

tapasztalás, amit a tanár előhív és felhasznál a tanítási-tanulási folyamat során. 

2. lépcső: irányított passzív megfigyelés – utasítással vagy kérdésekkel irányított 

tapasztalatszerzés. 

3. lépcső: irányított aktív megfigyelés – céltudatos tapasztalatszerzés, amely során a 

tanuló tanári utasításra feltételt teremt vagy beleavatkozik a jelenség lefolyásába, 

és annak kimenetelét vizsgálja. 

4. lépcső: önálló megfigyelés – a tanuló által tervezett, céltudatos tevékenység, 

aminek a tapasztalásait problémafelvető kérdésekkel irányítva dolgoztatja fel a 

tanár. 

A megfigyelésre épül a leírás, azaz a tapasztalatok szavakkal (pl. fogalmakkal és 

jelzőkkel, szókapcsolatokkal, esetleg egyszerű mondatokkal) való kifejezése. A leírás a lényeg 

megragadásán és a szempontok közötti válogatáson alapszik (pl. ki kell emelni a sokféle színű, 

alakú, méretű, anyagú kavicsszemcsék közös jellemzőit; a különböző vastagságú, színű és 

szerkezetű talajrétegek egymáshoz viszonyított helyzetét és fizikai jellemzőit). A leírást 

folyamatosan szükséges gyakorolni ahhoz, hogy a tanulók elsajátítsák az algoritmusát, mindig 

kicsit más feltételek között, másik, majd más jellegű példán (anyag, tárgy, táj, ország, folyamat 

stb.), egyre bonyolultabb példákon. A leírás készségén alapszik az összehasonlítás, mert a 

dolgokról megtapasztalással megállapított jellemzőket vetjük össze egymással (pl. amikor a 

folyóvízi hordalékokból kiválogatjuk a kavicsot, a magmás kőzetektől elkülönítjük az 

átalakultakat). A megfigyelés, a leírás és az összehasonlítás statikusan mutatja be a valóság 

elemeit (anyagait, tájait, objektumait stb.), viszont a földrajztanításnak egyik legfontosabb 

törekvése a változás érzékeltetése a tanulókkal: a környezeti jelenségek, folyamatok 

megismertetése, mozgásfolyamataik megértetése és törvényszerűségeik felismertetése. 

Ehhez nem elég szemlélni a valóságot, hanem meg kell kérdezni azt: a megfigyelésekbe bele 

kell avatkozni, a törvényszerűen végbemenő folyamatot mesterségesen létre kell hozni, vagy 

egy kísérleti berendezést természeti folyamatnak kell alávetni, azaz vizsgálódni vagy 

kísérletezni kell. A klasszikus értelemben vett kísérletezésre a 12–14 évesek többnyire még 

nem képesek, hiszen ahhoz hipotézisalkotás és annak igazolása érdekében végzett nagyon 

szigorú szabályrendszerű, tervszerű vizsgálódás szükséges. Általános iskolában legfeljebb a 

vizsgálódás szintjéig jutnak el a tanulók. A feldolgoztató vizsgálódások során módszereket, 

eljárásokat ismernek meg (pl. milyen eljárásokkal lehet megállapítani az ásványok, kőzetek 

keménységét, a víz kémhatását, a levegő hőmérsékletét, páratartalmát), vagy 

tulajdonságokat ismernek meg, azt vizsgálják, hogy meddig, milyen körülmények között 

érvényes a megtapasztalt jellemző, jelenség (pl. a folyó szakaszjellege és a hordalék 

szemcsenagysága vagy a meder alakja kapcsolatának tisztázása). Középiskolában a 

kísérletezés már a klasszikus formájában valósulhat meg, ha valóban előzetes hipotézis 
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megfogalmazásához és annak igazolásához vagy cáfolásához kapcsolódik. Hipotézist felállítani 

tizenévesen persze nehéz feladat, ezért célszerű azt segíteni például lehetőségek 

kiválasztásával. Gyakorlottabb tanulók esetében pedig feltételként szabhatja a tanár, hogy 

egy kísérlet előtt nem egy, hanem például három hipotézist kell megfogalmazni. A tanulók 

indokolják meg, hogy melyiknek mi a lényegi eleme, a probléma melyik összetevőjét világítja 

meg! 

Tapasztalat, hogy a középiskolai tanárok egy része – időhiányra hivatkozva – nem 

végezteti el a tantervben előírt vizsgálatokat a földrajztanulás során. Hivatkoznak arra, hogy 

már volt ilyen általános iskolában a természetismeretben és a földrajzban. Valóban mindegyik 

szinten kell szerepelnie, hiszen egymásra épülő tevékenységrendszer elemei. A 

természetismeretben az anyagvizsgálat főként a megfigyelés módszereit ismerteti meg, 

továbbá a leírás algoritmusának kialakításáért, az összehasonlításokban pedig a 

lényegkiemelés készségének elsajátításáért történik. A 7–8. évfolyamon a vizsgálódáson van 

a hangsúly, a tanulók az anyagok tulajdonságainak és a jelenségek működésének feltételeit 

kutatják, miközben a vizsgálódás módszereit, körülményeit és eszközeit ismerik meg. 

Folytatásaként a középiskolában pedig a jelenségek, folyamatok időbeli és térbeli 

érvényességének a megismerése a cél. Talán nem is gondolnak a tanárok arra, hogy a 

vizsgálódások elhagyásával nem csupán a tanulók valóságismerete sérül, hanem olyan 

megismerési, „tudományos” munkamódszereket, eljárásokat sem ismernek meg, amelyeknek 

általános érvényű, a mindennapi életre vonatkozó következtetései, tanulságai vannak.  

Kutatásalapú tanulás 

A tanulási folyamat akkor hatékony, ha a szükséges tények nem teljesen állnak a tanulók 

rendelkezésére vagy közvetlenül nem tanulmányozhatók, elemezhetők, hanem nekik kell 

azokat kiválasztaniuk, megszerezniük, azaz valamilyen valóságra vonatkozó megfigyelést, 

vizsgálódást kell megtervezni a következtetéshez, a probléma megválaszolásához. Az ilyen 

feladat, azaz a kutatásos feladat megoldása morálisan azt üzeni, hogy a tudásért tenni kell, 

módszertanilag pedig megtanítja, hogyan juthatnak hozzá a tanulók az éppen szükséges 

információkhoz, hogyan rögzíthetik, rendezhetik értelmes egésszé és hogyan használhatják 

fel azokat. 

A kutatásalapú tanulás stratégiája a kutatásos feladatokon alapszik, kulcsa egy 

konkrét probléma, amit meg kell oldaniuk a tanulóknak. Például: a jegesmedvéket vagy a 

pingvineket mentsük meg?, valóban a fenntarthatóságot szolgálják az alternatív 

energiaforrásokat hasznosító erőművek Európában?, a nemzetgazdaságoké vagy a globális 

gazdaságoké a jövő?. Ennek érdekében előzetes tudásukra (ismereteikre, tapasztalataikra, 

készségeikre) építve vizsgálatot terveznek, bizonyítékokat és érveket gyűjtenek, amiket 

súlyoznak és rangsorolnak, érvekkel támasztanak alá. Vagyis a tanulási folyamatot maguk a 

tanulók építik fel. Valójában nem is az a lényeg, hogy mit tanulnak, hanem az, hogy hogyan 

gondolják, mi által és hogyan változik az elképzelésük. A tanulási folyamat a fontos: a 



FI -  50 601 090 1/1  Fö l dra jz  9 .  |  F I -  50 601 100 1/1  Fö l dr a jz  10 .  –  Ta ná r i  k éz i köny v  

 220 

gondolatok tisztázása közben a tanulók megértik a fogalmakat és a folyamatokat, 

ismereteiket próbának vetik alá, így mélyül a tudásuk, gazdagodik az ismeretekkel kapcsolatos 

magatartásuk, és megértik a természettudományos megismerés lényegét.  

A kutatásalapú tanulás folyamata 

1. A tanár vagy a tanulók meghatározzák a problémát, értelmezik és megfogalmazzák 

a probléma fő kérdéseit. 

2. A tanulók kutatási tervet készítenek, megvalósítási stratégiát alkotnak (mi várható? 

mit kell tenni a probléma megválaszolása érdekében?). 

3. A tanulók megszerzik a kutatási tervben meghatározott, szükséges információkat, 

adatokat.  

4. Analízis: a tanulók az információkat vizsgálják, kipróbálják, megvitatják és 

megmagyarázzák. 

5. Szintézis: a tanulók megfogalmazzák és bemutatják a vizsgálódás eredményeit és 

következtetéseit (feltehetően tanári irányítással). 

6. A tanulók megvitatják az eredeti kérdésre adott válaszokat és értékelik azokat. 

7. A tanár és a tanulók közösen megvitatják és értékelik a feladatvégzés folyamatát.  

A kutatásalapú tanulás egyik lényege a probléma megértése, helyes értelmezése (mi 

a probléma a problémában?, mire is keressük a választ?). A probléma lényegének megtalálása 

segíthető azzal, ha a tanulók kérdésekre bontják azt (írj három kérdést a problémával 

kapcsolatban!). Amíg nem egyértelmű a tanulók számára a probléma földrajzi lényege, nem 

szabad továbbmenni, mert a félreértett probléma az egész későbbi folyamatot feleslegessé 

teszi (legalábbis a tartalmi cél szempontjából). A probléma megválaszolásához vezető út 

megtervezése sem könnyű 14-16 éves korban. Könnyebb, ha van valami vezérlője, például 

egy szempontsor, gondolattérkép vagy táblázat (pl. 16. táblázat). A megszerzett információk 

birtokában értékelniük kell az eredményeket, válaszaikat alá kell támasztaniuk 

tapasztalataikkal, érvekkel (analízis). Ebben segíthet a mérlegelő táblázat (17. táblázat), 

amiben nemcsak rögzíthetik az összegyűjtött érveiket és ellenérveiket, álláspontjuk pozitív 

vagy negatív vonatkozásait, hanem azokat súlyozhatják is erősségük, fontosságuk szerint. 

Javasolt csak háromfokozatú skálán megítélni az érveket, mert ebben az életkorban finomabb 

árnyalásra nem igen képesek a gyerekek. A problémát legtöbbször csak részben sikerül 

megválaszolniuk a tanulóknak, mert csak egy úton haladnak, más útvonalakat nem ismernek 

fel vagy elhanyagolnak, a számukra izgalmasabb irányba haladnak. Ez nem baj, de az 

értékelésnél szembesíteni kell ezzel őket. Az egyéb útvonalak, részproblémák felé „terelhető” 

a figyelmük, ha következtetéshez már a feladat kiadásakor válaszlehetőségeket kínálunk 

számukra, amikből kiválaszthatják a szerintük megfelelőt, nem pedig önálló megfogalmazását 

várjuk. 
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Mit kell tisztázni, megtudni? Hogyan? 
Milyen 

eszközökkel, 
forrásokból? 

Ki végzi? 

Ki a felelős? 

1. ...    

2.    

3.    

...    

16. táblázat. Tervezési táblázat kutatásos feladathoz  

 

Mellette szól, pozitív Ellene szól, negatív 

1. ... 1. ... 

1 2 3 mert... 1 2 3 mert... 

2. 2. 

1 2 3 mert... 1 2 3 mert... 

3. 3. 

1 2 3 mert... 1 2 3 mert... 

17. táblázat. Döntést segítő mérlegelő táblázat 

Együttműködő tanulás 

Mindennapi világunkban egyre világosabbá válik, hogy a közös munkavégzés eredményesebb 

lehet, mint az egyéni, hiszen „együtt okosabbak vagyunk”, a csoporttagok tudásai, képességei 

és tapasztalatai összeadódnak, kiegészítik egymást. A munkaerőpiac (például a versenyszféra, 

az egészségügy, az önkormányzatok, sőt a tantestületek is) a teammunkában járatos, 

„csapatjátékosokat” keresi. Erre készít fel az iskolában az együttműködő (kooperatív) 

tanulásszervezés. A hagyományos iskolai gyakorlattal szemben a tudást az egyes tanulók 

meglévő tudásából fokozatosan és közösen építi. Olyan problémákból indul ki, amelyeket a 

gyerekek magukénak éreznek. Nem befogadóként „működteti” őket, hanem korábbi 

tudáselemeik rendszerezésére, átalakítására, újraépítésére készteti. Együttműködő 

csoportokban dolgoznak, együtt gondolkodnak, így a tudás megszerzését közös munkájuk 

eredményeként élik meg. A közös munka során folyamatosan kommunikálniuk kell 

egymással, aminek nemcsak az a célja, hogy így alakuljon ki, tökéletesedjen a feladat 

megoldása, hanem hogy megszokják, a beszéd, az írás, az olvasás, a számolás, a koncentráció, 

a térbeli tájékozódás stb. képessége csak akkor hasznos, ha felhasználható a más emberekkel 

való kapcsolatépítésben. Természetesen a földrajztanár – ismerve az egyes tanulók 

egyediségét – a tudásukat, az érdeklődésüket összekapcsolja a szaktudományi, a tantárgyi 

tartalommal, az ahhoz kapcsolódó képességterületekkel. 
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Az együttműködő tanulás alapelvei 

 Egyidejű társas kölcsönhatások – a tanulók kiscsoportokban párhuzamosan 

dolgoznak; csoporton belül mindenki elmondhatja, amit gondol, érez, és 

megnyilvánulásaira folyamatos visszajelzést kap a társaktól. (Fontos, hogy a 

társaktól, nem a más szempontok alapján gondolkodó tanártól.) 

 Egymásrautaltság – a tanulók olyan feladatokon dolgoznak, amelyek igénylik, hogy 

a tanulók kiegészítsék, kontrollálják egymás tudását; az egyének és a csoportok 

fejlődése szorosan összefügg, a csoportok tagjai érdekeltek egymás 

eredményességében. 

 Egyéni felelősség – a feladatvégzés során a diákok csoportcélt tűznek ki, és az 

értékelés is a csoport munkavégzésére, eredményére vonatkozik, de mivel minden 

tanuló minden tevékenysége látható (pl. Facebook-csoportban, Google Drive 

felületen, üzenőfalon vagy egyszerűen csak a táblán – az alkotója nevével ellátva – 

teszik közzé folyamatosan), az egyes tanulókban kialakul egy belső felelősségérzet 

abban, hogy hozzájáruljanak a közös cél eléréséhez, és fejlődjön a tudásuk. 

 Egyenlő részvétel – a tanulók munkamegosztásban vagy szereposztásban dolgoznak 

a differenciálás elve alapján, mindenki a neki megfelelő nehézségű, irányú és 

mennyiségű feladatot kapja a heterogén összetételű csoportokban. 

Noha a kooperatív munkának az a lényege, hogy a tanulók egymással beszéljék át a 

dolgokat, előfordulhat, hogy a tanárnak be kell avatkoznia. Állandóan készenlétben kell állnia, 

hogy szükség esetén (pl. amikor sérülni látszik az esélyegyenlőség vagy nem működik az 

együttműködés) segíthessen az éppen rászorulóknak. 

A földrajzi képzetek kommunikálása kooperatív módszerekkel 

A közös munka sikere nagyban függ attól, hogy mennyire hatékonyan kommunikálnak 

egymással a csoporttagok. A forgó módszere biztosíthatja, hogy mindenki elmondhassa, 

amire jutott az adott feladathelyzetben. A tanulók például információkat gyűjtenek tematikus 

térképekről, internetes infografikákból, különböző forrásból származó adatsorokból (pl. KSH, 

EUROSTAT, Knoema) egy országról, egy régióról, egy gazdasági ágról. A kutatás után 

ismertetnek egy részterületet, tapasztalatot, gyűjtést, véleményt stb., mindenki sorban 

egymás után. A többiek jelzik, ha ők is hasonlót találtak vagy hasonlóan vélekednek. Fontos, 

hogy a már elhangzott információt nem ismételhetik az épp soron következők, tehát 

figyelniük kell a társak által elmondottakra. Ugyancsak mindenkit megszólalásra késztet a 

csoportban a csoportinterjú, mert a tanulóknak szerepek szerint kell állást foglalniuk, 

érvelniük az új információval vagy egy konfliktushelyzettel kapcsolatban. Olyan 

tananyagtartalmakkal kapcsolatban alkalmazzuk, ahol fontos, hogy mennyi és milyen tény 

alapján fogalmazunk meg véleményt, foglalunk állást. Például egy táj, ország vagy 

országcsoport földrajzának különféle forrásokból (adatsorok, tematikus térképek, elemzések 
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stb.) történő feldolgozásakor a tanulók rájönnek, hogy nem elég az éghajlat alapján megítélni 

a mezőgazdaság lehetőségeit vagy a turisztikai fejlesztések irányát, az ország GDP-je alapján 

a gazdasági fejlettségét vagy a társadalom életminőségét. Vagyis rájönnek, hogy 

elengedhetetlen a többiek által gyűjtött információ figyelembevétele, beépítése. A 

kooperatív kémkedés módszere során négy négyfős csoport dolgozik, és amikor egy 

részfeladattal végeztek, három tagjuk átmegy a másik három csoporthoz, hogy 

megtudakolják, ők mire jutottak. Majd a hírszerzők visszatérnek, elmondják a 

tapasztalataikat, és annak tényeit, tanulságait a csoport beépíti a saját megoldásába. Ha 

azonos feladatokat végeztek a csoportok, akkor az a lényeg, hogy megtudják, ugyanarról mi 

mást tudtak meg mások, hogyan jutottak az információhoz. Ha eltérő feladatokon dolgoztak, 

akkor az a tanulság, hogy a mások által összegyűjtött információ, tapasztalat hogyan építhető 

be a sajátjukba.  

A tanulás során a többféle megközelítés eredményeként a földrajzi fogalmakkal, 

jelenségekkel kapcsolatos képzetek folyton változnak, újabb elemekkel gazdagodnak, ezáltal 

mélyülnek. Hasznos, ha a tanulók bepillanthatnak társaik képzetébe. Erre szolgál például a te 

hogy látod? feladat, amiben egy tájhoz (pl. a szókártyájához vagy a tájképéhez) rajzelemeket 

vagy térképjeleket kell válogatni. Minden csoporttag kiválaszt 1–3 rajzelemet, és 

megindokolja a társainak, hogy szerinte mi a kapcsolata a tájjal. Majd egymás meggyőzése 

után, közös döntés alapján a rajzelemekből „felépítik” a tájat. A közösen képzeljük módszer 

során a tanár bedob egy fogalmat, amiről a tanulók elmondják a gondolataikat (pl. 

jellemzőket, kulcsszavakat, igaz állításokat mondanak). Álláspontok megfogalmazására is 

használható, közös vélemény kialakítása vagy döntés előtt. Rajzban is kifejezhetik a tanulók, 

hogy hogyan képzelik a dolgokat (pl. táj, tó hiányos körvonalát vagy országhatárokat 

folytatnak közösen). Amikor egy tájelem (pl. gyár, meddőhányó, gémeskút) környezetét 

körben közösen megrajzolják, megvitatják a csoporttagok egymással, hogy miért azt, oda és 

úgy szeretnék rajzolni. Egyeztetik álláspontjaikat, és végül egy kompromisszumos 

csoportmegoldás születik. Jó lehetőség az is, hogy pármunkában az egyik tanulónak azt kell 

lerajzolnia, amit a másik mond, utasítások sorozatával irányítja egy földrajzi fogalomról való 

rajz elkészítését. Ez a módszer a részletekre irányítja a gyerekek figyelmét, és tanítja az 

egyértelmű, pontos megfogalmazásokat, utasítások kiadását. 

Vitatkozni nehéz! A gyerekeket meg kell győzni arról, hogy a vita csak tényeken 

alapulhat, a véleményt érvekkel szükséges alátámasztani. Egyszerűbb módszer, ha a tanulók 

feladatlapon gyűjtik össze a saját véleményükhöz kapcsolódó érveket és ellenérveket, amiket 

azután összevetnek, megvitatnak a csoportban. A kooperatív vita során egy vitás kérdésben 

négy állásfoglalás közül kell választaniuk, és az asztalnak ahhoz az oldalához ülnek, amelyik az 

ő állásfoglalásukat jelenti. Állásfoglalásukhoz érveket gyűjtenek, majd ezeket használják fel a 

vita során. A vita körben halad, egy tanuló egyszerre csak egy érvet mondhat. Az érveknek az 

előzőekben elhangzottakkal kell kapcsolatban lenniük (válasz, erősítése vagy cáfolata). Ha 

helyes érvet mondtak, akkor egy korongot tehetnek az asztalra. (A játék kezdetekor 
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meghatározott számú korongot kap minden csoport.) Ha nagyon ütős érvet találtak, akkor két 

korongot is tehetnek, erről a csoport dönt. A vitának akkor van vége, amikor elfogytak a 

korongok. Az a csapat a nyertes, amelyiknek legelőször fogyott el a korongja. (Az általános 

iskolai kooperatív vitánál 6-6 korongnál többel nem érdemes dolgozni.) 

Projekttanulás 

A mindennapi életben – éppúgy, mint az iskola világában – egyre gyakrabban mondjuk, hogy 

projektben dolgozunk, azaz valami határozott cél, eredmény elérése érdekében, a 

megszokottól eltérő formában. Olyan feladatokat vagy tevékenységeket is projektnek 

nevezünk, amelyek nem is azok (pl. ha lakásfelújítást végünk, akkor „lakásprojekten”, ha 

nyelvet tanulunk, akkor a „nyelvvizsgaprojekten” dolgozunk). A pedagógiai projekt viszont 

egy tanulásszervezési eljárás, folyamat, amiben a tanár és a tanulók együtt, de különböző 

felelősséggel dolgoznak egy gyakorlati problémára épülő témán. A probléma akkor jó, ha a 

tanulók érdeklődésére, tapasztalatára épít, és megoldása során a tanulóknak hasznosítaniuk 

kell tervező és kivitelező képességüket. A módszer lényege tehát egy közös alkotási folyamat, 

aminek a végén produktum születik, amit a tanulók bemutatnak egy kisebb-nagyobb 

közösségnek (osztálynak, évfolyamnak, szülőknek stb.). A produktum szinte bármi lehet, de a 

földrajztanításban, ebben az életkorban általában valamilyen tárgy (például modell, makett), 

írásmű (pl. egy folyóirat tematikus száma), plakát, tabló alkotása, minikiállítás, film vagy 

hanganyag összeállítása, prezentációval kísért előadás, közös játék (pl. szerepjáték), 

rendezvény vagy kirándulás lebonyolítása építhető be eredményesen a tanulási keretekbe.  

A projekttanulás akkor a leghatékonyabb, ha tantárgyközi jellegű. Ám ez nem mindig 

valósítható meg könnyen az iskolában, így alkalmazzuk egy tantárgy keretein belül is. 

Mindenképpen folyamatot feltételez (egy óra munkája nem projekt!), egy projekt két héttől 

akár több hónapig is tarthat. Ezen idő alatt a tanulók között, illetve a tanár és a tanulók között 

sok interakció zajlik, amelyek megváltoztathatják a kapcsolataikat, egymásról alkotott 

képüket, a pedagógiai munka egész hatásrendszerét. 

A pedagógiai projekt folyamata 

1. A téma kiválasztása 

2. Tervezés – célok, feladatterv és időterv készítése 

3. Szervezés 

4. Kivitelezés – adatgyűjtés és -feldolgozás 

5. Produktumkészítés  

6. A produktum bemutatása 

7. Az 1–6. fázisban folyamatos önreflexió és csoportreflexió 

8. Végső értékelés 

A témaválasztást ebben az életkorban célszerű tanári irányítással, de a tanulókra bízni, 

hogy érintettnek érezzék magukat a témában és motiváltak legyenek a megoldásban. A 
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megvalósítás első lépése a tervezés és a hozzá kapcsolódó szervezés. Ez sem lehet sikeres 

tanári segítség nélkül. Még a projekttanulásban már járatos tanulók számára is szükséges 

legalább szempontokkal vagy táblázati űrlappal (18. táblázat) segíteni a tervezési folyamatot. 

  
 

Segítő szempontok a projekttervezéshez 

 

1. Előzetes ismeretek számbavétele 
2. A probléma részterületei – elágazások, témák kapcsolódásai 
3. Lehetséges munkamegosztás (felelősök), a tevékenységek átgondolása 
4. Lehetséges források és helyszínek számbavétele 
5. A projekt tartalmi szerkezetének átgondolása 
6. A tantárgyon túlmutató tartalmak vagy megoldási módok átgondolása 
7. A logikai rendszer felépítése, folyamatterv készítése (például 10. 

táblázat, gondolati térkép) 
8. Időtervezés (időtartam, az egyes tevékenységek időtartama, határideje) 
9. A szükséges eszközök felmérése 
10. A produktum lehetséges műfaja 
11. Az eredmények bemutatásának lehetséges módjai 
12. Külső kapcsolatok (szülők, intézmények stb.) körének meghatározása, a 

kapcsolattartás módja. 
 

 

Tevékeny-
ség 

Szükséges 
erőforrások 

Időtartam, 
határidő 

Résztvevők  
Elvárt 

eredmény 
Mérés, érté-
kelés módja 

  Felelős 

...       

18. táblázat. Tervezési táblázat (időtábla) a projekthez (Hegedűs G. 2002 nyomán) 

A projektben a folyamat és annak eredménye egyaránt fontos, ezért mindkettő 

értékelést kíván. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy a folyamat tudatossá tétele, a döntési 

folyamatok és az együttműködés áttekintése még fontosabb, mint maga a folyamat. A projekt 

pedagógiai szempontból legfontosabb eleme az értékelés. Az értékelésnek a produktumra és 

a folyamatra is vonatkoznia kell. A produktum értékelése talán a könnyebb (mindenki látta, 

tapasztalta a bemutatáskor), persze sokféleségük miatt nehéz a tanulóknak azokat 

összehasonlítaniuk egymással. Ezért célszerű a „zsűrinek” (főleg ha tagjai a tanulók) 

szempontokat adni és pontozást alkalmazni. A folyamat értékelésének az a nehézsége, hogy 

igazából csak az egyes csoporttagok tapasztalták, de esetleg ők sem minden mozzanatát. Ezért 

feltétlenül szempontokkal kell segíteni mind a teljes projektfolyamat értékelését, mind a 

produktum elkészítésének értékelését. A projektfolyamat értékelése csoportértékelés 

legyen!  
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Csoportértékelési szempontok a projektben 

 

1. Mi a legfontosabb, amit tanultatok a projektből? 
2. Milyen információforrásokat és hogyan használtatok? 
3. Milyen új tanulási módszert használtatok? 
4. Mi volt az új ötlet, az eredmény, az önálló munka a projektben? 
5. Hogyan működtetek együtt? 
6. Hogyan tartottátok a kapcsolatot egymással? 
7. Mi volt a közös élmény a projekt során? 
8. Milyen közös nehézségeitek voltak a megvalósítás során?  
 

Ugyanakkor az egyes tanulók önértékelésére is lehetőséget kell biztosítani. Ez 

többnyire a munkavégzés során, csoporton belül történik, de a csoportértékelésnek is lehet a 

része. 

 
 

Önértékelési szempontok a projektben 

 

1. Hogyan befolyásoltad a projekt alakulását, mi volt a szereped? 
2. Milyen élményt adott a közös munka? 
3. Mi volt a legnehezebb? 
4. Mi volt a szereped a tervezésben? 
5. Mi volt a szereped a kivitelezésben? 
6. Mi volt a szereped a bemutatásban? 
7. Mi volt a szereped az értékelésben? 
8. Milyennek értékeled a közös alkotást? 
 

A tanári értékelés – aminek alapelve a pozitívumok erősítése – mindenképpen a 

tanulók értékelését kövesse! Előremutató akkor lesz, ha a nem helyes, de javítandó 

folyamatelemeket is a gyerekek elé tárja, és megmutatja számukra a tökéletesítés lehetséges 

útjait, irányait, módjait. Tartalmi szempontból pedig el kell helyeznie a projektben szerzett 

tudást a tanulók tudásrendszerében, például azzal, hogy egyértelműen világossá teszi, mivel 

tudnak többet a projektmunka következtében, vagy hol veszik hasznát az így szerzett 

tudásnak.  
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III.3. A tankönyv tanórai és otthoni használatának lehetőségei 

Tanulás tankönyvvel a tanítási órán 

Induljunk ki abból, hogy a tankönyv elsősorban a tanuló taneszköze! Ez azt jelenti, hogy a 

tanuló részben a tankönyvből szerzi a tudást, a szaktanár több-kevesebb irányításával. A 

tankönyv segítségével való tudásszerzési, tanulási folyamatnak többféle üzenete van a 

tanulók felé. Először is az, hogy nem nélkülözhető az információszerzésben, bár nem 

helyettesíti a szaktanárt. A tanár feladata, hogy a földrajzi tananyagot megértesse és 

maradandóan elsajátíttassa a tanulókkal. Ő tudja megítélni – és ezért az ő felelőssége –, hogy 

ebben mennyire támaszkodik a tankönyvre, mennyi teret enged az egyéb 

információhordozókkal való munkának és a tanári magyarázatnak. A másik üzenete, hogy ha 

információt akarunk szerezni vagy feleleveníteni már tanult tartalmakat, akkor szakmailag 

biztos forráshoz (a szakmailag hiteles, lektorált, kipróbált tankönyvhöz) kell nyúlnunk. 

Harmadikként azt is említsük meg, hogy a tankönyv nem egyszerűen csak információforrás, 

hanem a tantárgyi követelmények teljesítéséhez szükséges logikával, mélységben foglalkozik 

a tananyaggal, vagyis a tanulók számára a megértés sokkal inkább biztosított, mint más 

források használata esetén. 

Nincs olyan fázisa a tanulási folyamatnak, amiben ne tudnánk a tankönyvre 

támaszkodni. A földrajzkönyvek didaktikai eszköztára és az egyes didaktikai funkciók 

kapcsolatát már bemutattuk a kézikönyv elején, így arra ezen a helyen nem térünk ki. Viszont 

kiemeljük, hogy a tankönyvek sokféle óravezetéshez és tananyagfeldolgozási módhoz 

kínálnak lehetőséget. Éppen ezért van bennük sok feladat és kérdés, feladatcsoportok egyéni 

és pármunkához, csoportos és kooperatív munka szervezéséhez. Ebből is következik, hogy 

nem kell (nem is lehetséges) feldolgozni a leckék minden részét egy-egy tanórán. Ám az ábrák, 

képek és adatsorok elemzésére – ha válogatva is közöttük – időt kell szánni, mert ez kevésbé 

oldható meg eredményesen önálló munkával.  

Otthoni földrajztanulás tankönyvvel 

Mindenki másként tud – vagy gondolja, hogy tud – eredményesen tanulni a tankönyvből, 

ezért tanárként nehéz általános érvényű tanácsokat adni az otthoni tanuláshoz. Az 

újgenerációs tankönyvek legfőbb tanulási üzenete az, hogy magolni nem érdemes, mert 

annak nem lesz használható eredménye. Valójában nem is nagyon lehet így tanulni ezekből a 

tankönyvekből. Mondhatjuk, hogy inkább gondolkodni lehet az egyes leckék tartalmáról a 

szövegek és a feladatrendszerek segítségével. Ehhez azonban a gyerekeknek „át kell rágniuk 

magukat” a tananyagon – beleértve a bevezető, a szövegközi és a leckevégi kérdések 

megválaszolását, utasítások végrehajtását is. Ez alapesetben a törzsszöveg elolvasását jelenti. 

Javasolt először az egészet folyamatosan átolvasni, hogy képbe kerüljön a tanuló, miről is kell 

tanulni, átlássa a tananyag témáját, szerkezetét, mennyiségét és nehézségét. Utána a 

szakaszonként (az egy-egy alcímhez tartozó szövegtömbökként) való elolvasása a tananyag 
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érdemi megértéséről szól. Ebben a fázisban azonban nem elég a törzsszöveggel foglalkozni, 

hanem a hozzá kapcsolódó ábrákat, képeket, táblázatokat is tanulmányozni szükséges, mert 

legtöbbször magyarázatai vagy példái a törzsszövegnek. A harmadik nekifutásra pedig azért 

van szükség, hogy értelmet nyerjen az egyes részek közötti kapcsolat, továbbá rögzüljenek a 

tartalmak.  

Persze szó sincs arról, hogy minden feladattal és minden egyes szövegtömbbel 

foglalkozni kell az otthoni tanulás során. Hogy az adott osztályban éppen akkor mire van 

szükség, azt a szaktanárnak kell kijelölnie (s ha szükséges, akkor tanulónként eltérőt – lásd 

differenciálás!). A fogalmakkal kapcsolatban viszonylag könnyebb a dolga, mert a leckék 

kulcsfogalmai ki vannak gyűjtve a leckék végén. Azonban arról nincs információ, hogy ezeket 

milyen fogalmi szinten (pl. ráismerés, definiálás vagy alkalmazás szintjén) kell tudni ekkor. 

Tehát ez esetben is inkább a feladatok adnak iránymutatást, mint ahogyan az összes többi 

tudáselem esetében is. Ebből (is) következik, hogy a házi feladat gondosan tervezett kiadása 

igen fontos. Ne ringassuk magunkat abba az illúzióba, hogy az otthoni tanulásra nincs szükség! 

Már csak a földrajzzal való foglalkozás folyamatossága miatt sem nélkülözhető, de azért sem, 

mert rögzítés nélkül nincs eredményes tanulás, ez pedig nem oldható meg a tanítási órán 

(legfeljebb az elsődleges rögzítés).  

Terjed az a szokás, hogy rendszeresen nem a tankönyvből tanulnak a diákok a 

következő órára, hanem a tanár által adott vázlat (pl. diktált vagy a tanuló által az órán 

folyamatosan készített vázlat, Facebookra feltett órai prezentáció) alapján. Noha a vázlatnak 

fontos szerepe van a logikai kapcsolatok átlátásában és rögzítésében, nem helyettesítheti a 

tankönyvi szöveggel való foglalkozást. Mindkettőre szükség van, egymás mellett, egymást 

kiegészítve. A vázlatból ugyanis ebben az életkorban nehéz tanulni, mert a kulcsszavak nem 

adnak elegendő információt, azok összefűzése komoly kommunikációs készségeket és 

tudásalkalmazást feltételez, amelyekkel általában még nem rendelkeznek a tanulók.  

III.4. Digitális alkalmazások a földrajztanítás szolgálatában 

Az eredményes földrajztanítás és földrajztanulás ma már nem képzelhető el digitális 

segédletek nélkül. Óriási választék érhető el azokból az interneten, ám többségük nem az 

oktatás, vagy nem a hazai földrajztanítás céljainak megfelelő tartalommal és/vagy 

metodikával készült. Szinte napról napra változnak, kínálkoznak újabb lehetőségek, s újra meg 

újra azt vesszük észre, hogy a megszokott digitális források és a tabletre, okostelefonra is 

letölthető alkalmazások már nem elérhetőek. Nehéz naprakésznek lenni. Az alábbiakban 

azokat a középiskolai földrajz tanítását-tanulását segítő segédanyagok elérési linkjét és 

alkalmazásokat soroljuk fel – a teljesség igénye nélkül –, amelyek könnyen kezelhetőek és 

magyar nyelvűek (vagy használatuk nem igényel különösebb nyelvtudást). 
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A földrajztanítás-tanulást segítő linkek 

Földrajzi gyűjtemények 

 Földrajzi oldalak, térképek, nyomtatott anyagok, zászlók, kvízek és tanulói 

tevékenységek – http://www.enchantedlearning.com/geography/ 

 Térképek, fotók, földrajzi névmutató, utcakép (világ) – 

http://www.geographic.org/ 

 Tanári források, feladatok, témakidolgozások, kvízek, feladatlapok (amerikai) – 

http://www.teachervision.fen.com/geography/resource/63624.html?detoured=1 

 Gyűjtemény a földrajztanításhoz – http://www.havassyandras.com 

 Interaktív szemléltető anyagok gyűjteménye (csillagászat, földtudományok, 

környezettudományok) – https://www.edumedia-sciences.com/en/ 

 Videofilmek a földrajztanításhoz – GeoTube – http://video.foldrajzmagazin.hu/ 

Statisztikai adatok forrásai 

 Világbank – http://data.worldbank.org/products/wdi; Statplanet – 

http://www.statsilk.com/maps/statplanet-world-bank-app-open-data/ 

 EUROSTAT – Európai tematikus adatbázis – http://ec.europa.eu/eurostat 

 KSH – főleg magyarországi, európai és kisebb hányadban világadatok –

http://www.ksh.hu/katalogus/ 

 KSH – letölthető kiadványok friss adatokkal, főleg Magyarország – 

http://www.ksh.hu/vakbarat/letoltheto.html 

 CIA Évkönyv, adatbank (angol) – https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/ 

 Világ- és országadatok adatsorokban, diagramokon, térképeken, elemzések – 

Knoema – https://knoema.com 

 Adatok a világ helyzetéről – Our World in Data – https://ourworldindata.org/ 

 Környezeti adatböngésző (UNEP, GEO) – GeoData – http://geodata.grid.unep.ch/ 

 Népességszámváltozás és várható élettartam a világ különböző térségeiben – 

http://population.io 

 Világ- és területi népességszámok változása – 

https://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.

php 

 Interaktív, időben változtatható korfák – 

http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html; 

https://www.populationpyramid.net 

 Népességadatok torzított világtérképeken – 

http://www.worldmapper.org/index.html 

 Világadatok (pillanatnyi állapotok) http://www.worldometers.info/hu/ 

http://www.enchantedlearning.com/geography/
http://www.geographic.org/
http://www.teachervision.fen.com/geography/resource/63624.html?detoured=1
http://www.havassyandras.com/
https://www.edumedia-sciences.com/en/
http://video.foldrajzmagazin.hu/
http://www.statsilk.com/maps/statplanet-world-bank-app-open-data/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.ksh.hu/katalogus/
http://www.ksh.hu/vakbarat/letoltheto.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://knoema.com/
https://ourworldindata.org/
http://geodata.grid.unep.ch/
http://population.io/
https://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php
https://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php
http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html
http://www.worldmapper.org/index.html
http://www.worldometers.info/hu/
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 Vízlábnyomadatok – http://waterfootprint.org/en/resources/water-footprint-

statistics/#CP2 

Térképek 

 Világtérképek, világatlasz – http://www.worldatlas.com/; http://d-maps.com; 

http://www.loc.gov/rr/geogmap/; mapsof.net; http://www.d-maps.com; 

 http://edit.freemap.jp/en/trial_version/edit/world; 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileworldmaps.worldmapr

eference 

 Interaktív térképek a földrajztanuláshoz – MozaMap – 

http://www.mozaweb.hu/portal.php?cmd=promo&page=mozamap 

 Gazdasági mutatók interaktív térképen, Európa –

http://www.ksh.hu/interaktiv/eurostat/ecotrends/desktop/index.html?lang=hu 

 Műholdképek a Föld teljes egészéről, bármely részéről – 

https://www.google.com/earth/ 

 Interaktív éghajlati térkép – http://climatemaps.romgens.com/ 

 Interaktív kontúrtérkép-gyűjtemény – 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/interaktiv-

foldrajzi-vakterkepgyujtemeny 

 Magyarország turisztikai látnivalói interaktív térképen – 

http://itthon.hu/latnivalok; 

 http://www.fesztivalnaptar.hu/terkep/magyarorszag:latnivalok 

 Letölthető térképek kiránduláshoz – Open Maps – http://openmaps.eu/ 

 Interaktív térkép magyar nyelven – 

http://foldrajzmagazin.hu/foldrajztanitas/interaktiv-terkep 

 Torzított térképek (kartogramok), interaktív térképek – 

http://www.worldmapper.org/display.php?selected=1 

Információs portálok 

 Földrajzportál – Földrajzos wikipedia – 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:F%C3%B6ldrajz 

 Földrajzi jellegű oldalak gyűjtőhelye – http://foldrajz.lap.hu/ 

 Kőzetatlasz – http://www.sandatlas.org/rock-types/ 

 Gazdasági-pénzügyi feladatok, témanapok, projektek – Pénzértő – 

http://www.penzerto.hu; Pénziránytű – www.penziranytu.hu; Pénz7 – 

www.penz7.hu 

Képek 

 3600-os panorámaképek a világ körül – videók (angol) – http://www.airpano.com 

http://www.worldatlas.com/
http://d-maps.com/
http://www.loc.gov/rr/geogmap/
http://www.d-maps.com/
http://edit.freemap.jp/en/trial_version/edit/world
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileworldmaps.worldmapreference
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileworldmaps.worldmapreference
http://www.mozaweb.hu/portal.php?cmd=promo&page=mozamap
http://www.ksh.hu/interaktiv/eurostat/ecotrends/desktop/index.html?lang=hu
https://www.google.com/earth/
http://climatemaps.romgens.com/
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/interaktiv-foldrajzi-vakterkepgyujtemeny
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/interaktiv-foldrajzi-vakterkepgyujtemeny
http://itthon.hu/latnivalok
http://www.fesztivalnaptar.hu/terkep/magyarorszag:latnivalok
http://foldrajzmagazin.hu/foldrajztanitas/interaktiv-terkep
http://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:F%C3%B6ldrajz
http://foldrajz.lap.hu/
http://www.sandatlas.org/rock-types/
http://www.penzerto.hu/
http://www.penziranytu.hu/
http://www.penz7.hu/
http://www.airpano.com/
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 Virtuális utazás képekkel – Ázsia, Afrika, Európa – http://visit-360.net 

 Képkereső, képvisszakereső – ThinEye – https://www.tineye.com; Creative 

Commons – https://creativecommons.org; Google Search 

 Kiterjesztett valóság (AR) ábrázolások – időutazás – Layar – https://layar.com; 

információ és kép – Wikitude – https://www.wikitude.com 

Éghajlati adatok, diagramok 

 Climate Change Knowledge Portal – Éghajlati diagramok, éghajlatváltozás –

http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=global_map 

Animációk, szimulációk 

 Tananyaggyűjtemény tanároknak és tanulóknak otthoni tanuláshoz (2D, 3D is) – 

MozaWeb – http://www.mozaweb.hu/portal.php?cmd=promo&page=mozaweb 

 PhET szimulációk magyar nyelven (földtudományok rész) – 

https://phet.colorado.edu/hu/simulations/category/earth-science 

 Angol nyelvű animációk tematikus gyűjteménye – Norton – 

http://www.wwnorton.com/college/geo/earth3/animations.asp; Moodledo –

http://whs.moodledo.co.uk/course/view.php?id=1365 

 Napsugarak hajlásszöge; nappalok-éjszakák hossza – 

http://astro.unl.edu/naap/motion3/animations/sunmotions.swf 

 Planetárium 3D szoftver – Stellarium – 

https://sourceforge.net/projects/stellarium/ 

 Csillagok, égitestek és csillagképek megfigyelése – SkyView Lite – 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.t11.skyviewfree&hl=hu;  

 Saját csillagtérkép szerkesztése – Night Sky – https://create-eu.thenightsky.com 

 Naprendszer-szimulátor – http://www.solarsystemscope.com/ 

 A Föld mozgásainak következményei – goo.gl/3PrAjD 

 Fogyatkozások animáció – 

https://www.compadre.org/osp/items/detail.cfm?ID=14328 

 Űrhajók, űrállomások (3D) – SpaceCraft3D (Apple) 

 Apály-dagály interaktív animáció – http://www.planet-

schule.de/warum/gezeiten/themenseiten/t2/s1.html  

 Föld népességszámának változása –

https://www.youtube.com/watch?v=pdlKVfk7_iQ; 

 https://www.youtube.com/watch?v=PUwmA3Q0_OE 

Videók – amit minden tanulónak látnia kell 

 A hülyeség kora című angol dokumentumfilm, jövőkép a pusztulásra ítélt Földről 

(magyarul: https://www.youtube.com/watch?v=F_S2bg506M0) (1:29:11) 

http://visit-360.net/
https://www.tineye.com/
https://creativecommons.org/
https://layar.com/
https://www.wikitude.com/
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=global_map
http://www.mozaweb.hu/portal.php?cmd=promo&page=mozaweb
https://phet.colorado.edu/hu/simulations/category/earth-science
http://www.wwnorton.com/college/geo/earth3/animations.asp
http://whs.moodledo.co.uk/course/view.php?id=1365
http://astro.unl.edu/naap/motion3/animations/sunmotions.swf
https://sourceforge.net/projects/stellarium/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.t11.skyviewfree&hl=hu
https://create-eu.thenightsky.com/
http://www.solarsystemscope.com/
https://www.compadre.org/osp/items/detail.cfm?ID=14328
http://www.planet-schule.de/warum/gezeiten/themenseiten/t2/s1.html
http://www.planet-schule.de/warum/gezeiten/themenseiten/t2/s1.html
https://www.youtube.com/watch?v=pdlKVfk7_iQ
https://www.youtube.com/watch?v=PUwmA3Q0_OE
https://www.youtube.com/watch?v=F_S2bg506M0
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 Kellemetlen igazság című film, Al Gore, globális éghajlatváltozás (magyarul: 

https://vimeo.com/28633313 (1:36:24)  

 Delivery című animációs művészfilm, Till Novak (9:02) 

(https://www.youtube.com/watch?v=VMiZ3oFEZtw) 

 A Meatrix című animációs filmtrilógia, állati eredetű élelmiszerek termelése, 

(magyarul: 1. https://www.youtube.com/watch?v=nzRtnVagbzY&t=1s 9:52; 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ag8yZOnu6-E 4:12, 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhTUzb_wNZ0 1:49) 

A földrajztanulást támogató digitális alkalmazások 

Térkép, topográfiai gyakorlás 

 Helymegállapítás, útvonaltervezés – Google Térkép – 

https://www.google.hu/maps/ 

 Interaktív 3D térkép a világról – NASA WorldWind – 

http://worldwind.arc.nasa.gov/download.html 

 Interaktív világtérkép – Google Earth – http://earth.google.com/download-

earth.html; Earth Engine – https://earthengine.google.com/ 

 Google Earth-ben megnyitható animációk – 

http://earth.google.com/gallery/index.html 

 A világ felfedezése 3D-ben, panorámaképekkel – Google Utcakép (Street View) 

(Google Play alkalmazás) 

 Interaktív, topográfiai térkép – Forgefx –

http://www.forgefx.com/casestudies/prenticehall/ph/topo/topo.htm 

 Interaktív, szerkeszthető térkép – NG interactive – 

 http://education.nationalgeographic.com/education/mapping/interactive-

map/?ar_a=1 

 Virtuális kirándulások – Tour Builder – https://tourbuilder.withgoogle.com/  

 Kontinensek, országok és világtérkép (domborzati alapú) – 

http://www.terkepek.net/ 

 Topográfiai gyakorlóprogram – http://geolearn.fw.hu/ 

 Térképes kvízjáték, gyakorló – https://online.seterra.com/hu/vgp/3007 

 Vakegér – Kontúrtérképes gyakorló játék – Magyarország – 

http://lazarus.elte.hu/vakeger/ 

 Csillagtérkép – SkyView, Google SkyMap 

Navigációs alkalmazások 

 Iránymeghatározás, iránytű – Digital Compass, Smart Compass, LED Compass 

(Google Play alkalmazások) 

 Magasságmeghatározás – Magasságmérő (Google Play alkalmazás) 

https://vimeo.com/28633313
https://www.youtube.com/watch?v=VMiZ3oFEZtw
https://www.youtube.com/watch?v=nzRtnVagbzY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Ag8yZOnu6-E
https://www.youtube.com/watch?v=ZhTUzb_wNZ0
https://www.google.hu/maps/
http://worldwind.arc.nasa.gov/download.html
http://earth.google.com/download-earth.html
http://earth.google.com/download-earth.html
http://earth.google.com/gallery/index.html
http://www.forgefx.com/casestudies/prenticehall/ph/topo/topo.htm
http://education.nationalgeographic.com/education/mapping/interactive-map/?ar_a=1
http://education.nationalgeographic.com/education/mapping/interactive-map/?ar_a=1
https://tourbuilder.withgoogle.com/
http://www.terkepek.net/
http://geolearn.fw.hu/
https://online.seterra.com/hu/vgp/3007
http://lazarus.elte.hu/vakeger/
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 Távolságmeghatározás – Távolságmérő – Smart Measure 

 GPS-es navigálás – MapFactor: GPS Navigation (Google Play alkalmazás) 

 GPS, térkép és navigáció – Waze (Google Play alkalmazás) 

Virtuális utazások 

 Cardboard app, Sies in VR (Google Play alkalmazás) 

 Virtuális idegenvezetés – Expeditions (Google Play alkalmazás); PocketGuide 

(iPhone alkalmazás) – http://pocketguideapp.com/en/city/map 

 Virtuális valóság platform (okostelefonkép átültetése virtuális térbe, 

internetböngészés 3D-ben, 3600 videók és képek megtekintése VR szemüvegen 

keresztül, VR-fotók készítése, YouTube élő adás) – Fulldive (Google Play 

alkalmazás) 

Ábrázolás 

 Éghajlati diagram készítése – 

http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_cl

imate&ThisRegion=Africa&ThisCCode=ZAF# 

 Korfa készítése – 

https://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.

php 

 Online grafikonok, diagramok, infografikák készítése – Creately – 

http://creately.com,  

 GapMinder – https://www.gapminder.org/tools/#_chart-type=bubbles  

 Infografika készítése – http://infogr.am 

 Adatok diagramos és térképi vizualizálása – Statsilk – https://www.statsilk.com/ 

 Keresztmetszeti rajz készítése a földfelszín bármely pontjáról – 

http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/en/ 

 Idővonal készítése, idővonalzó használata – Dipity – http://www.dipity.com/; Tiki-

toki – https://www.tiki-toki.com 

 Gondolattérkép, folyamatábra készítése – Popplet – http://popplet.com/; XMind –

http://www.xmind.net/; MindMaps – http://drichard.org/mindmaps/ 

 Szófelhő készítése – https://wordart.com/; http://www.wordle.net/; 

https://worditout.com/ 

 Beszélő figura készítése – http://www.voki.com/ 

 Animált képregény készítése – http://www.powtoon.com/ 

 Interaktív grafikonszerkesztés (országok gazdasági fejlettségének összehasonlító 

elemzéséhez) – https://www.gapminder.org/tools// 

 3D-s modell készítő – Slach – https://www.3dslash.net/index.php; Open SCAD – 

http://www.openscad.org/ 

http://pocketguideapp.com/en/city/map
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&ThisRegion=Africa&ThisCCode=ZAF
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&ThisRegion=Africa&ThisCCode=ZAF
https://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php
https://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php
http://creately.com/
https://www.gapminder.org/tools/#_chart-type=bubbles
http://infogr.am/
https://www.statsilk.com/
http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/en/
http://www.dipity.com/
https://www.tiki-toki.com/
http://popplet.com/
http://www.xmind.net/
http://drichard.org/mindmaps/
https://wordart.com/
http://www.wordle.net/
https://worditout.com/
http://www.voki.com/
http://www.powtoon.com/
https://www.gapminder.org/tools/
https://www.3dslash.net/index.php
http://www.openscad.org/
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 Prezentációkészítő – Prezi – http://prezi.com 

 Slideshow készítő – Photo Peach – http://photopeach.com/ 

 QR-kód szerkesztő – QRstat – https://www.qrstat.hu/qr-kod-generalas.htm 

 QR-kód olvasó – ScanMe – https://www.scan.me 

 Útvonalterv készítése – http://utvonalterv.hu/handler.ashx 

 Virtuális utazás szemüveggel https://edu.google.com/expeditions/#header 

Információ megosztása és tárolása 

 Képzeletbeli profiloldal tanulási célra – Fakebook – 

https://www.classtools.net/FB/home-page 

 Ötletelés közösen a világhálón – Pearltrees gondolatháló – www.pearltrees.com; 

Dotstorming – https://dotstorming.com 

 Online Post-it, üzenőfal – Lino – http://en.linoit.com/ 

 Listakészítés – Zöld Elefánt app – https://evernote.com; BevásárlóLista app; okos 

bevásárlólista app – Listonic 

 Táblák készítése rendszerezésre, munkatervkészítés, feladatmegosztás, 

ellenőrzőlista készítése, hozzászólás – Trello – https://trello.com 

 Közösségi könyvjelző információ, honlap elmentéséhez – Delicious – del.icio.us 

 Feladatkiadás érdekesen – falról olvasás, VR-kiterjesztés okostelefonnal – WallaMe 

app 

 Médiamegosztás – Médiamegosztó app 

 Kiadványok publikálása – Issuu – http://issuu.com/ 

 Időpontegyeztetés, állásfoglalás – Doodle – https://doodle.hu 

Ellenőrzés 

 Online teszt, kvíz készítése, verseny – Socrative – http://www.socrative.com/; 

Redmenta – https://www.redmenta.com; Kahoot – https://kahoot.it/; Hotpot – 

http://hotpot.uvic 

 Online kérdőív kitöltése diagramos kiértékeléssel – 

https://www.surveymonkey.com/ 

Időmérés 

 Online időmérő eszköz – Stopwatch – http://www.online-stopwatch.com/ 

Csoportalakítás 

 TeamUp csoportgenerátor – http://teamup.aalto.fi/ 

http://prezi.com/
http://photopeach.com/
https://www.qrstat.hu/qr-kod-generalas.htm
https://www.scan.me/
http://utvonalterv.hu/handler.ashx
https://edu.google.com/expeditions/#header
https://www.classtools.net/FB/home-page
http://www.pearltrees.com/
https://dotstorming.com/
http://en.linoit.com/
https://evernote.com/
https://trello.com/
http://issuu.com/
https://doodle.hu/
http://www.socrative.com/
https://www.redmenta.com/
https://kahoot.it/
http://hotpot.uvic/
https://www.surveymonkey.com/
http://www.online-stopwatch.com/
http://teamup.aalto.fi/
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Az eredményes földrajztanuláshoz a tankönyvön kívül más nyomtatot (vagy digitális) 

taneszközökre is szükség van a középiskolában. A hagyományos földrajz tankönyvcsalád 

alapelemei: a tankönyv, a munkafüzet21 és a földrajzi atlasz. 

III.5. A tankönyvet kiegészítő földrajzi taneszközök 

A középiskolai földrajzi atlasz  

Elöljáróban szögezzük le, hogy értelmes és eredményes földrajztanulás térképek használata 

nélkül nem lehetséges. Ennek ellentmondani látszik az a tapasztalat, hogy a gyerekek egyre 

ritkábban használják az atlaszt a földrajztanuláshoz otthon, de még az iskolában is, felesleges 

nyűgnek tartják, nincs náluk a tanuláskor, esetleg egyáltalán nincs is nekik. Még ezzel sem 

lenne baj, ha más nyomtatott és digitális térképeket használnának tanulók és tanárok 

egyaránt. De nem teszik. Így nem csodálkozhatunk azon, hogy egyre alacsonyabb szintű a 

tanulók téri (vizuális) intelligenciája, térbeli tájékozódó képessége, topográfiai tudása. 

Kétségtelen, hogy az atlasz a drágább taneszközök közé tartozik (de korántsem a legdrágább), 

azonban ez nem lehet indok arra, hogy ne használjuk azt.  

Az újgenerációs földrajzi atlasz bemutatása 

A középiskolai kísérleti földrajzi atlasz 2015-ben, átdolgozott és bővített kiadása 2016-ban 

jelent meg. 2017-ben is történtek benne kisebb korrekciók, és erre a következőkben is 

számítani lehet. A Földrajzi atlasz középiskolásoknak című legfrissebb változat (2017) 

megtekinthető az OFI http://tankonyvkatalogus.hu honlapján a FI-506010703/1 

kiadványszám alatt. 

A kísérleti atlasz tapasztalatai alapján az alábbi módosításokra került sor az átdolgozás 

során: 

 az atlasz elejére került az általános jelkulcs, a végére pedig a névmutató; 

 az általános jelmagyarázatnál az összes térképre érvényes településkategória-

stílusok kerültek bevezetésre; a településjel és a hozzá tartozó karakterstílus minden 

térképen egységesen a népességszámot jelöli; 

 az olvasáshigiéniai elvárásoknak megfelelően nőtt a betűméret, csökkent a névrajz 

mennyisége (csökkent a folyósűrűség és a településsűrűség);  

 változott az atlasz színvilága: a sötétbarna helyett inkább narancs árnyalatot használ 

a domborzat ábrázolására, a folyók színe jobban kíméli a szemet; 

 az azonos hierarchiaszinten lévő tájnevek feliratainak betűnagysága közötti nagy 

különbségeket egységesítették, 5 pontosnál kisebb méretű felirat nincs;  

 a hegységek, hegycsúcsok karakterstílusa (félkövér betűkkel) elkülönül az egyéb 

tájnevekétől (hegységek, hegycsúcsok dőlt betűkkel); 

                                                 
21 A munkafüzetekről egy önálló fejezetben szólunk. 

http://tankonyvkatalogus.hu/
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 az ásványkincs-előfordulások az aktuális adatok alapján ábrázoltak, az előfordulás 

és az aktív kitermelés helye megkülönböztetett; 

 az atlasz 24 oldallal bővült, amiből 10 oldal a tényleges tartalmi bővülés. 

A 82 oldalas kiadvány nagyvonalakban követi a földrajzi atlaszok megszokott 

felépítését, igaz, azoknál jóval kisebb terjedelemben, hiszen ténylegesen 64 oldalon tartalmaz 

térképeket. Tartalma öt nagy csoportba sorolható: 1. csillagtérkép, 2. konkrét térképek a 

földrészek, azok részeinek és hazánk földrajzának a megismeréséhez; 3. világtérképek; 4. 

műholdfelvételek; 5. névmutató. 

A szokásoknak megfelelően az atlasz borítójának belső oldalán kapott helyet a 

jelmagyarázat. Ez különösebben nem tér el a más atlaszoknál alkalmazottaktól, hacsak abban 

nem, hogy nem tartalmaz iparágjeleket. Ennek az az oka, hogy a térképlapokra sem kerültek 

fel az iparágak, ugyanis az ipar térbeli megjelenése olyan gyorsan változik a mai világban, hogy 

az azokat ábrázoló térképek tartalma már a megjelenés pillanatában sem aktuális. Az 

ásványkincsek esetében ez a probléma kevésbé áll fent, hiszen alapvetően a fontosabb 

előfordulások helyét tüntetik fel a térképek, nem a bányászati helyszíneket (kivéve 

Magyarország domborzati térképét). További indok, hogy a tanulók térképi leolvasását, a 

térképen való eligazodását nehezíti a sűrű tartalom, márpedig ha következetesen akarjuk 

ábrázolni az iparágakat, akkor alig kivehető a térképek alaprajzolata. És akkor még nem 

beszéltünk arról, hogy a gazdasági élet nem csak iparból és mezőgazdaságból áll – tehát ha az 

iparágakat tartalmaznák a térképek, akkor tartalmazniuk kellene a szolgáltatásokat is. Így 

tehát az atlasz szerkesztői azt a megoldást választották, hogy egyiket sem viszik térképre. 

Ezzel látszólag sérülhet egy lényeges hagyományos megközelítés: nem tudjuk összekapcsolni 

az ásványkincs-előfordulásokat az ipari tevékenységekkel. Valóban, az atlasz segítségével 

nem, de más információhordozóval (pl. tankönyvi vagy munkafüzeti tematikus térképpel, 

szöveggel) együtt tanulmányozva, összehasonlítva már igen. Ugyanakkor nem is szükséges ezt 

erőltetni, hiszen az effajta oksági kapcsolatrendszer napjainkra meglehetősen megbomlott. A 

leegyszerűsítés ürügyén a gazdasági ágak közötti szelektálás pedig még a tizenévesek számára 

sem nyújtana valóságos képet a világban tapasztalható térbeli különbségekről, a gazdaság és 

a társadalom működéséről. A bányakincsek jele a Stiefel által kiadott atlaszok jelrendszerével 

azonosítható. A földrajztanárok egy része olykor kifogásolja, hogy miért nem a cartographiás 

jelrendszert használja ez az atlasz is. Hangsúlyozzuk, hogy nincs jelentősége az évtizedeken át 

megszokottól eltérő jelrendszernek, sőt, a tanterv egyenesen azt a követelményt támasztja, 

hogy a tanulók bármely jelrendszerű térképről tudjanak információkat leolvasni. Így tehát 

akár erényként is értelmezhető, hogy az atlasz és mondjuk a falitérkép vagy más felhasznált 

térkép eltérő jelrendszerrel dolgozik. 

Ebben az atlaszban nincsenek térképészeti alapismeretek – amelyeket 

hagyományosan tartalmaznak a magyarországi földrajzatlaszok –, mert ez a téma nem 

középiskolás tananyag (a jelenlegi tantervi rendszerben a természetismeret tantárgyhoz 

kapcsolódik), a vetületek pedig a 9. osztályos tankönyvben kaptak helyet. A csillagászati 
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földrajzi ismeretek tanulásához mindössze a Földünk helye a Naprendszerben című lap (1. 

oldal) kapcsolódik az északi félgömb csillagtérképével. A konkrét földrajzi térképek 

elsősorban a regionális földrajz tanulásának eszközei. A lapok sorrendje követi a téri 

ismeretszerzés alaplogikáját: a közelitől, az ismerttől halad a távolabbi, az ismeretlenebb felé, 

a részektől az egész felé. A tananyag elrendezése a négy évfolyamot tekintve nem egészen 

ilyen, hiszen Magyarországtól indul a természetismeretben, majd a földrajzban a távoli 

kontinensektől közelít Európa és végül ismét hazánk felé. Mivel hazánk földrajzát csak a 

medencekeretben értelmezhetjük, a Kárpát-medence térképe nyitja a térképek sorát (2–3. 

oldal), s csak utána következik a Magyarország domborzata térkép. Sajnos a Kárpát-medence 

domborzati térképén nehéz eligazodniuk a tanulóknak a nagyon sűrű feliratozás miatt, de a 

medencejelleg jól kirajzolódik a markáns domborzatábrázolás következtében. A 

medencevidék nagytájait bemutató melléktérkép pedig segít megérteni a tájak 

országhatárokat nem ismerő természetét. A Kárpát-medencei lemeztektonikai helyzetet 

bemutató térkép ebben a formában, magyarázatok nélkül kevéssé használható. A 

Magyarország domborzata térkép viszont remekül áttekinthető (4–5. oldal). Ennyi topográfiai 

név bőségesen elég az eligazodáshoz gimnáziumban is; ne feledjük, hogy a sok név között 

elveszik a lényeg! A hazánk domborzati térképére felkerült ásványkincsjelek kétfélék: a 

kitermelési helyeket és a csupán készlettel rendelkező helyeket (halványabb színárnyalatú 

jellel) megkülönböztetik (ami nem minden megvilágítottsági helyzetben ismerhető fel). 

Magyarország közigazgatási térképére (6–7. oldal) került – a szokásoknak megfelelően – a 

közlekedési hálózat. Ábrázolása a kiemelések céljából torzított (útvonalhálózati vonalak 

vastagsága, települések kiterjedésüknek megfelelő arányú ábrázolása helyett népességszám 

szerinti jelölése), megkönnyíti az eligazodást. Az energetikai infrastruktúra és a statisztikai 

régiók – az áttekinthetőség érdekében – melléktérképekre kerültek. A magyarországi 

nagyobb tavak térképei (8. oldal) a turizmus vonatkozásai miatt szerepelnek. A 9. oldalon a 

budapesti agglomeráció térképe és fényszennyezettségi képe kapott helyet. A Magyarország 

földrajzának tanulásához szükséges tematikus térképek a 10–14. oldalon találhatók az 

atlaszban. Körük eléggé szűk, de tartalmuk összehangolt a tankönyvi tematikus térképekkel, 

kiegészítik egymást. Kicsi méretük és feliratozásuk miatt nem könnyű tartalmakat leolvasni 

azokról (pl. Növénytermesztés és állattenyésztés). Az összehasonlító térképelemzést nehezíti, 

hogy nem azonos a nézete minden térképnek (pl. a mezőgazdaság elemzéséhez együttesen 

szükséges éghajlati és talajtérképek esetében). A 15. oldalon még helyet kapott két Kárpát-

medence térkép, hiszen a nemzetiségek és a néprajzi tájak, néprajzi csoportok áttekintésének 

csak medencekeretben van értelme. 

Európával tíz regionális térképlap foglalkozik, tulajdonképpen a szokásos tagolást és 

kivágatokat alkalmazva. A kontinens egészét áttekintő domborzati és közigazgatási 

térképlapok (16–19. oldal) mellett három-három tematikus térkép van, amelyek tartalmát 

általában az alaptérképpel együtt kell olvasni (pl. évi csapadékmennyiség, népsűrűség). Sajnos 

megintcsak térképkivágati okok miatt a 20–21. oldal tematikus térképei elforgatottak és 
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eltérő méretarányúak. A kontinenstérképek után a kontinensrészek kerülnek bemutatásra. A 

kontinensrészek szerencsés esetben megegyeznek a földrajzi egységgel (pl. Észak-Európa, 

Közép-Európa), ám nem mindig (pl. Dél-Európa és Nyugat-Európa is két-két, eltérő 

méretarányú térképre van darabolva, a legrosszabb Kelet-Európa helyzete). Ez az atlasz is 

örökíti azt a régi problémát, hogy a földrészek egyes részei nem azonos méretarányú 

térképeken vannak ábrázolva, így a területarányok és a távolságarányok hibásan rögzülnek a 

tanulókban. Példaként az egymás melletti oldalakon látható Brit-szigetek (22. oldal) és 

Skandinávia (23. oldal) közel azonos területűnek érzékelhető, csakhogy az előbbi 1 : 5 000 

000, az utóbbi 1 : 7 500 000 méretarányú térképen látható. Az alpi országok területe (30. 

oldal) az 1 : 3 000 000 méretarányú térképen legalább háromszor nagyobbként rögzül, mint a 

mellette lévő 1 : 12 000 000 méretarányú térképoldalon lévő Ukrajna területe (31. oldal). Az 

Ukrajnát ábrázoló térkép (hasonlóan a Pireneusi-félsziget térképéhez) más tájolású, mint a 

többi térkép, így térben nehezen elhelyezhető, viszonyítható a tanulók számára. Az előbbi 

példák térképészeti okai érthetők, de az aránytalanságok nem könnyítik meg a tanárok 

helyzetét. Ugyanakkor hozzásegítenek annak a metodikai elvnek az érvényesítéséhez, hogy 

mindig mindent először (és aztán megerősítésként többször is) a teljes kontinenst ábrázoló 

térképen (sőt, több esetben inkább földgömbön) kell megkerestetni a tanulókkal, csak azután 

használhatjuk a részlettérképeket. A térképlapra bevágott melléktérképeken lévő területek 

(pl. Izland, Ciprus) tényleges helyét is Európa térképén kell megkerestetni a tanulókkal. Az 

európai térképek tulajdonképpen csupán topográfiai térképek, tematikus funkciót alig 

töltenek be (csak az országhatárok, országnevek, domborzat, települések és népességszámuk, 

közút- és vasúthálózat, a nagy nemzetközi repülőterek és kikötők olvashatók le azokról), az 

ásványkincsekről, a gazdasági életről semmit nem tudunk meg. Az ásványkincsek szerkezet-

domborzattal való összefüggését az Európa domborzata térképről kell leolvastatni. Ha az 

ásványkincs-előfordulások és a gazdasági élet kapcsolatával akarunk foglalkozni, akkor a 

tankönyv és a térkép együttes használatát javasoljuk. Például keressék ki a tanulók a 

tankönyvi törzsszövegből vagy egy ábra tematikus térképéről a jellemző gazdasági ágakat, és 

azokhoz keressenek magyarázatot az Európa domborzata térképen! A gazdasági élet térbeli 

struktúrájának megállapításaihoz viszont jól használhatóak a résztérképek. Az útvonalhálózat, 

a kikötők és a repülőterek elhelyezkedéséből következtetni tudunk a gazdasági gócpontok 

helyére, amit a tankönyvi szöveg alapján ellenőrizhetünk, pontosíthatunk, sőt indokolhatunk.  

Az Európán kívüli kontinensekről eltérő számú és tartalmú térképlap került az 

atlaszba. Ázsia domborzata és országai külön lapokon jelennek meg tematikus térképekkel 

kiegészítve (32–33. és 34–35. oldal). Ezenkívül Észak-Ázsia és Dél-Ázsia is kapott egy-egy 

oldalpárt. A többi kontinens főtérképének méretaránya azonos (1 : 40 000 000), tehát reálissá 

teszi a méretviszonyok képzetét. E térképek domborzati ábrázolást mutatnak, de az országok 

határa és neve is szerepel rajtuk. Ezt megszoktuk a földrajzi iskolai atlaszokban. Az viszont 

szokatlan, hogy a települések népességszámjelükkel együtt kerültek fel ezekre a térképekre. 

A tanulók számára problémát jelenthet az, hogy nehezen különülnek el a népességszámot 
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szimbolizáló jelek az ásványkincsjelektől. A leolvasáshoz az ásványkincsjelek magyarázata a 

térkép szélén rendelkezésre áll, de a népességszám leolvasásához az atlasz elején lévő 

jelmagyarázathoz kell lapozni. Igaz, a két dolgot együtt nem nagyon elemezzük. Problémát 

okozhat, hogy nincs az atlaszban szerkezeti térkép, így az ásványkincseket a domborzathoz 

kapcsolják a tanulók, ami igencsak félrevezető lehet. Részben feloldja a problémát, ha A Föld 

szerkezete térképpel (48. oldal) összevetjük a kontinenstérképek tartalmát, hiszen ott a 

lemezszegélyek jól láthatók, így a különböző típusú lemeztalálkozások következményei jól 

feltárhatók. Persze a nem lemezperemekhez kötődő ásványkincsképződést (például 

kőszenek, szénhidrogének) másként kell feldolgozni; javasoljuk a tankönyv szerkezeti 

ábráinak és az atlasz domborzati térképeinek együttes használatát. Ázsia és Afrika 

melléktérképei a népesedési helyzet, a mozaikszerű népességösszetétel térképi 

feldolgozásához adnak alapanyagot. A népsűrűségi térképek tartalma szépen összevethető a 

domborzattal. Amerikához, Ausztráliához és a sarkvidékekhez nincsenek tematikus térképek 

az atlaszban, a tantervben előírtak a tankönyvekben szerepelnek. A földrajzi övezetességről 

tanultak kontinensekhez kapcsolódó megerősítéséhez A Föld éghajlata, földrajzi övezetesség 

és a tengeráramlások című térkép (49. oldal) használható. Segíti a munkát, hogy a földrajzi 

övezetességi elnevezések alatt az éghajlatok megnevezése is olvasható, így megfeleltethető 

egymásnak a valós éghajlati övezetesség és a földrajzi övezetesség nevezéktana.  

A világgal összességében nem foglalkozik az általános iskolai földrajztanítás, ezért az 

általános iskolai atlaszban csak néhány tematikus világtérkép van (pl. a kontinensek és az 

óceánok egymáshoz viszonyított elhelyezéséhez, a kőzetlemezek térbeli elrendeződésének 

értelmezéséhez, az övezetességi rendszer és a kultúrák elterjedésének megismeréséhez). A 

középiskolai atlasz viszont a Föld domborzata (46–47. oldal) és A Föld országai (52–53. oldal) 

térképe mellett tematikus térképeket is tartalmaz. (49–51. és 54–64. oldal) is. A földrajzi 

övezetességi rendszer tanulásakor és kontinensenkénti megerősítésekor javasolt a 

középhőmérsékleti, a talajtípus és a természetes növénytakaró térképekkel összevetni a 

földrajzi övezetességi alaptérkép információit. Feladat lehet az egyes övekhez, területekhez 

tartozó éghajlat, talaj és természetes növényzet leolvastatása is (például az övezetességi 

táblázatok kitöltésekor). Ugyanakkor érdekes földrajzi-környezeti problémákat vethet fel, ha 

az egyes térképek megfelelő foltjainak eltéréseit és azok lehetséges okát kerestetjük a 

tanulókkal (például Afrikában vagy Dél-Amerikában). A talajtérképen fogjuk a legtöbb eltérést 

találni, ami segít annak felismerésében, hogy a talajképződésben a kőzeteknek, a 

felszínformálódásnak, a vízhálózatnak, a felszín alatti vizeknek, sőt a gazdálkodási módnak is 

lényeges szerepe van, így azonális és intrazonális talajtípusok is vannak. A tengeráramlások 

éghajlatot és ezen keresztül az egész földrajzi övezetességet módosító hatására keressenek 

példákat a tanulók ezeken a térképeken! Tartalmi újdonság a termékenység, az emberi 

fejlettség (HDI) és az ökológiai hiány térképe. Metodikai újdonságot jelentenek a tematikus 

torzított kartogramok (pl. népesség, gazdasági fejlettség) (a tankönyvekben is vannak ilyenek) 
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vagy a migrációs irányokat bemutató ábrázolás (55. oldal). A tematikus társadalmi-gazdasági 

térképek általában 2015-ös adatokat tartalmaznak, viszonylag friss adatbázison alapulnak.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy térképi légvonalbeli távolságokat ne méressünk a 

tanulókkal, arra csak a turistatérképek alkalmasak. Kontinens- vagy kontinensrész-térképeken 

csak hosszúsági kör vagy az Egyenlítő mentén szabad ilyet végeztetni, mert különben a 

valóságostól igencsak eltérő eredményeket kapunk. Persze mondhatjuk, hogy nem baj, mert 

a technikáját tanítjuk (ez igaz is), de hibás szemléletet közvetítünk, és vele együtt haszontalan 

tudáshoz juttatjuk a tanulókat.  

Az atlaszban három oldalon műholdfelvételek láthatók. A Föld nappali és éjszakai 

képén hasznos információkat ad a földrajzi övezetesség, a domborzati egységek és a 

népsűrűség kapcsolatáról (65. oldal). A 66–67. oldal részletképei a tipikus tájak, 

képződmények (pl. deltatorkolat), művelési módok, jelenségek (pl. vulkánosság, 

területhasználat változása) tanulmányozásához használhatók. Fontos lehet a 

műholdfelvételek helyének azonosítása a megfelelő térképen.  

A névmutató – a szokásoknak megfelelően – az atlasz végében kapott helyet 14 

oldalon. Használatával elvileg már 5. évfolyamon megismerkedtek a tanulók, 7–8. osztályban 

a regionális földrajzi feldolgozás során használhatták (a tapasztalatok szerint alig). Ha egy név 

több térképlapon is szerepel az atlaszban, akkor általában mindegyik hely fel van tüntetve a 

névmutatóban. Ez alól csak azok kivételek, amelyeknek van külön térképlapjuk is (például 

kontinensek), vagy a táj, terület felirat nélkül van a térképen (például a magyarországi 

nagytájak neve a Kárpát-medence térképen szerepel, a Magyarország domborzata térképen 

csak a középtájak és/vagy kistájak neve van feltüntetve). Az olyan topográfiai helyek 

esetében, amelyeknek többféle elnevezésük van, névmutató utal arra, hogy mely néven 

található meg (például Bruxelles ld. Brüsszel, Angol-sziget ld. Brit-fősziget, Nice ld. Nizza). Itt 

említjük meg, hogy az atlasz névanyagának összeállítása a gyakorlatközpontú elvet követi. 

Elsődlegesen azokkal az elnevezésekkel találkoznak a tanulók a térképlapokon, amelyekkel a 

mindennapokban vagy utazásaik során is. Bár a magyar elnevezések ismerete fontos, de az 

életre felkészítés szempontjából a nemzetközi elnevezésekkel is tisztában kell lenniük. Azok a 

helyek, amelyeknek magyar nevük is van, kettős névvel szerepelnek, a magyar nevük alatt 

zárójelben a nemzetközi elnevezésük olvasható, például Bécs (Wien), Belgrád (Beograd). 

Tanulás földrajzatlasszal 

Gyakran mondjuk földrajztanárként, hogy az iskolai térképekről minden leolvasható, amit 

tudni kell földrajzból, csak érteni kell a „nyelvét”. Ahhoz, hogy ez a készség kialakuljon a 

tanulókban, meg kell mutatni nekik, hogyan „beszélnek” az atlasz térképei, és mi hasznuk van. 

Egyre erősebb ez a kötelezettség, mert a digitális nemzedék számára nem kézenfekvő, hogy 

hasznos tudásról van szó. Másrészt azt tapasztaljuk, hogy általános iskolában is egyre 

kevesebbet használják az atlaszt tanórán és az otthoni tanuláshoz, így a 14–16 évesek jelentős 

része nem rendelkezik alapvető atlasz- és térképhasználati készséggel sem. 
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A térkép mint információforrás használata 

A földrajz tantervek azt a követelményt támasztják, hogy a 10. évfolyam végére alakuljon ki a 

tanulók logikai térképolvasási készsége. Ez magában foglalja, hogy a diákoknak bármely 

méretű és tartalmú térképet biztonsággal kell olvasniuk, valamint hogy a 

térképgyűjteményekben (atlaszokban) el kell igazodniuk. Ezek a készségek csak folyamatos 

gyakorlással fejleszthetők ki. Rendszeresen kell olyan feladatokkal találkozniuk a tanulóknak, 

amelyek igénylik az atlaszban való keresést tartalomjegyzék, névmutató vagy a földrajzi 

koordináta-rendszer használatával. A térkép alapvetően a földrajzi, azaz a téri gondolkodás 

alapeszköze. Ahhoz, hogy ténylegesen arra használják a tanulók, egyszerűbb, majd 

összetettebb információleolvasási gyakorlatok vezetnek. Sajnos a térképi tartalmak 

(különösen tematikus térképi információk leolvasása) nem megy automatikusan a 14–16 

éveseknek sem. Csak miután már biztonsággal tudnak információkat szerezni a térképekről, 

akkor gondolhatók tovább, fűzhetők össze a tartalmak. Ehhez egy-egy terület különböző  

A topográfiai fogalmak tanulása 

A topográfiai fogalmak tanulása a fogalmi tanuláshoz képest is speciális kihívást jelent 

tanárnak és tanulóknak egyaránt. Ahhoz, hogy eredményes tanulásának módszerét 

megközelíthessük, tisztában kell lenni azzal, hogy mi mindent kell tudni azokkal kapcsolatban. 

Tudni kell… 

 helyesen kiejteni és leírni a topográfiai nevet; 

 megmutatni a helyet a térképen (bármilyen méretarányú és tartalmú térképen); 

 leolvasni a hely tényleges fekvését (földrajzi fokhálózatban); 

 megfogalmazni a hely viszonylagos földrajzi fekvését (pl. tengerekhez, ismert 

tájakhoz, folyókhoz, országokhoz, városokhoz viszonyítva); 

 leolvasni a határait (pl. tájak határoló nagytájait, országok szomszéd országait); 

 felismerni kontúrtérképen; 

 bejelölni kontúrtérképbe; 

 a hozzá kapcsolódó földrajzi-környezeti tartalmat. 

Természetesen a fentiek nem minden eleme kerül elő mindig minden topográfiai 

fogalom esetében. Azonban a tanulásuk során mindre sort kell keríteni – nem is egyszer – 

ahhoz, hogy rögzüljenek. Valószínűleg az atlasz térképének nézegetése kevés eredményt hoz, 

hatékonyabb, ha különböző műveletekhez (például leolvasáshoz, kikereséshez, rajzoláshoz, 

összehasonlításhoz) kapcsolódnak a topográfiai fogalmak. Megtanulásukban segíthet, ha a 

diákok többféle térképen (domborzati, közigazgatási, tematikus stb. térképen) is megkeresik 

és megfogalmazzák a fekvést. A vizuális rögzülés érdekében feltétlenül szükséges a 

kontúrtérképbe való bejelölés, berajzolás. Ehhez a munkafüzeti feladatok is nyújtanak 

segítséget, de a gyakorláshoz nem elegendőek. Ezért a földrajztanárnak más módon is 
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ösztönöznie kell ezt a tevékenységet (pl. gyakorló térképvázlatokon, okostáblás berajzolási 

feladatokon). 

Ellenőrző feladatlapok 

A tanulók tudásának ellenőrzésére folyamatosan szükség van valamilyen formában, de az 

egyes témakörök végén célszerű ellenőrző feladatlapokat megoldatni a diákokkal, hogy 

egyidejű objektív képet kapjunk mindegyikük földrajzi ismereteiről, gondolkodásáról, 

készségeiről. Az újgenerációs tankönyvekhez készültek a Mit tudsz földrajzból? Ellenőrző 

feladatlapok. A tankönyvi témakörökhöz igazodva 9. és 10. osztályban egyaránt öt feladatlap 

áll rendelkezésre két változatban. Az A. és a B. feladatlapok azonos nehézségűek, minden 

témával kapcsolatban ugyanazokat a tartalmakat és képességeket ellenőrzik azonos 

feladatkörnyezetekben. 

Az ellenőrzőlapok összeállításának alapelve az volt, hogy ez a taneszköz erősítse a 

modernizálódó tanulási és tudáskoncepciókat, amelyekre a tankönyvek és a munkafüzetek is 

épültek. Vagyis az ellenőrzőlapok alapvetően nem ismeret-visszakérdező szerepet töltenek 

be, hanem a tudás különféle elemeit erősítik. A feladatok a tudás három dimenziójáról: az 

ismeretek, a megértés és az alkalmazás szintjéről gyűjtenek információkat, természetesen az 

ismeretek minden összetevőjéről (általános és egyedi fogalmakról, egyéb tényekről, 

folyamatokról, összefüggésekről). Törekvés volt arra, hogy a feladatok 40%-a az ismeretekre, 

30-30%-a pedig a megértésre és az alkalmazásra irányuljon. Igaz, ez nem minden téma 

esetében teljesíthető, mert a tantervi követelmények nem feltétlenül így csoportosulnak.  

A feladatlapok A4-es lapokon 9–10. osztályban általában 5 oldalasak. Ez első hallásra 

talán soknak tűnik, de a feladatokhoz tartozó térképek, ábrák és képek, továbbá a tanulói 

válaszokhoz megfelelő hely, az áttekinthetőség jelentősen növelik a terjedelmet. A 

feladatsorok összpontszáma mindkét évfolyamon 70–90 pont közötti. Ennek kialakításakor 

arra a tapasztalatra támaszkodtunk, hogy a 14–16 éves tanulók körülbelül fél perc alatt 

oldanak meg egy átlagos feladatelemet, de a felismerésen alapuló feladatok vagy az egyszerű 

számbeírást kívánó elemek ennél kevesebb időt vesznek igénybe. A megoldások során a 

lehető legkevesebbet kell írniuk a tanulóknak, legtöbb esetben csak betű- vagy számjelekkel 

kell válaszolniuk. Feladatelemnek a legkisebb műveleti egységet (itemet) tekintjük. Az 

értékelés során azt a mérésmetodikai alapszabályt alkalmazzuk, hogy minden teljesítményt 

értékelni szükséges, egy teljesítmény az egy item, egy item pedig egy pontot ér. Fél pont 

semmilyen teljesítményre nem adható, a legalacsonyabb pontszám a 0. Ez nem zárja ki azt, 

hogy egy összetett fogalom esetében az értékelésnél azt mondjuk, hogy csak akkor kap 1 

pontot a diák, ha a fogalom mindkét elemét leírta. Például nem kap pontot, ha a nedves 

kontinentális éghajlat helyett csak azt válaszolta, hogy kontinentális, vagy a monszunvidék 

helyett azt, hogy monszun, mert ezek pontatlan meghatározások vagy mást jelentenek. 

Megjegyezzük – mert kevésbé ismert az a mérésmetodikai szabály –, hogy a sorba rendezéses 

feladatokban a sorrendiség megállapítása a tanulói teljesítmény, ami vagy jó (hibátlan), vagy 
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nem (van benne hiba), tehát vagy 1 ponttal vagy 0 ponttal értékelhető. A sorrendiséget nem 

tudja az a tanuló, aki például négy elemből felcserél kettőt. Nem mondhatjuk, hogy ebben az 

esetben 4 pontból 2-t érdemel, csak azt, hogy 0-t. Hogy ne kelljen nagyon sokat dolgozni az 

ilyen pontokért, továbbá azért, mert a tanuló nem képes 5-6 dolognál többet figyelembe 

venni, maximum 5 elemet állíttatunk sorba.  

A feladattípusok változatosak a feladatsorokban. Többségük hagyományos, legfeljebb 

kicsit másként kérdeznek rá a tartalmakra. Sok feladat kíván összehasonlítást (pl. táblázatban, 

halmazábrában), magyarázatot (pl. Miért mondhatjuk...?, Adj rá magyarázatot!) és 

következtetést (pl. Mi következik ebből?). A fogalmi tudásról főként definícióból, képről vagy 

ábráról való ráismeréses feladatokban kell számot adniuk a tanulóknak. Vannak képről, 

ábráról, diagramról olvasást kívánó feladatok. Az ábrák egy részével találkoztak a tanulók a 

tankönyvben vagy a munkafüzetben a tanulás során, tehát ismerősek számukra. Vannak 

azonban olyanok is, amelyekben új helyzetben kell alkalmazniuk, új ábrához, képhez kell 

kapcsolniuk a tudásukat vagy a korábbi tapasztalatukat. Célunk volt, hogy a tanórai 

megfigyelések, vizsgálódások is visszaköszönjenek az ellenőrzés során, azok tapasztalatát 

vagy következtetését kell felismerniük vagy alkalmazniuk a diákoknak. Ezzel is tudatosítjuk a 

tanulókban, hogy a tankönyvi leckék minden metodikai eleme tartalmat hordoz, nem csak a 

szöveg, és a tudás nem csupán ismeret. A feladatok egy része térképhez kötődik. Mivel 

sokféle földrajzi atlasz van forgalomban, amelyek tartalma különböző, ezért a feladatban 

benne van az a térképi részlet, ami alapján dolgozni kell. Ez nem feltétlenül az OFI-s atlasz 

részlete, sőt, szándékosan attól eltérő jelrendszerű térképrészletek (jelmagyarázattal együtt) 

is vannak. Ne feledjük, hogy a földrajztanítás egyik alapfeladata, hogy a tanulók bármilyen 

típusú és ábrázolásmódú térképről legyenek képesek információkat leolvasni! Ezen túl 

minden regionális földrajzi témazáróban van olyan feladat, amihez a tanulóknak a saját 

atlaszukat kell használniuk, hiszen vannak nemcsak térképolvasásra, hanem 

atlaszhasználatra vonatkozó tantervi követelmények (pl. földrajzi fokhálózat és keresőhálózat 

használata, információgyűjtés különböző tartalmú térképlapokról) is. Ezek a feladatok a 

feladatsorok elején kaptak helyet, és jelöli a feladatlap, hogy az atlasz melyik feladathoz és 

mennyi ideig használható. Javasoljuk ezzel kezdeni az ellenőrzést, azután az atlaszokat el kell 

tenniük a tanulóknak.  

III.6. A tankönyvekre épülő normál és rugalmas tanmenetek  

A tankönyvek használatához kétféle tanmenet készült: a normál és a rugalmas változat. 

Alapvetően abban különböznek egymástól, hogy a rugalmas tanmenet kevesebb 

tananyagtartalmat (ismeretanyagot) javasol feldolgozni, mint a normál tanmenet, és az így 

felszabaduló időkeret gyakorlásra fordítható. A rugalmas tanmenetek célja, hogy a 

pedagógusok a kerettantervi követelmények teljesítése során alkalmazkodhassanak 

tanulócsoportjaik és az egyes tanulók képességeihez és tanulási tempójához. Ezért 
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ajánlásokat tesznek például arra, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, ha a 

szaktanár úgy ítéli meg, hogy több időt kell fordítani az adott tanulócsoportban a 

kompetenciafejlesztésre, az ismétlésre vagy a gyakorlásra. Természetesen a rugalmas 

tanmenetek is alkalmazkodnak a korosztály és a tantárgy sajátosságaihoz. A rugalmas 

tanmenetek ajánlásokat tesznek arra, hogy: 

 melyek az elhagyható kerettantervi témák; 

 miként szabadítható fel idő kompetenciafejlesztésre, ismétlésre, gyakorlásra; 

 hogyan csökkenthetők az egyes témákhoz tartozó követelmények és 

ismeretelemek; 

 hogyan oldható meg a képességfejlesztő órák számának a növelése; 

 hogyan lehet témákat és ismeretanyagokat átcsoportosítani egy másik évfolyamra. 

A normál és a rugalmas földrajztanmenetek között valójában igen kevés az eltérés (a 

sok tantervi követelményből és az alacsony óraszámból adódóan). Mindkét változat heti 2 

órás időkeretre készült. Hangsúlyozzuk, hogy ezek a tanmenetek csak ajánlások, ötletadó 

szerepük van, minden szaktanár magának alakítja ki a haladási ütemtervét. 

A tanmenetek a szokásos táblázatos formában készültek, a tanítási óra témáját, céljait, 

a fejlesztési területekkel való kapcsolatát, valamint az ismeretanyagot tartalmazza. 

Megjegyezzük, hogy a földrajztanmenetek az „ismeretanyag” oszlopban csak a lecke 

legfontosabb fogalmait sorolják fel, azokat, amelyek az adott tartalom gerincét adják. Így a 

fogalomjegyzék nem azonos az új fogalmak listájával, olyanok is találhatók benne, amelyek itt 

felelevenítendők, megerősítendők vagy bővítendők. Természetesen az órán nemcsak 

fogalmak képezik az ismeretanyagot, hanem folyamatok, jelenségek, összefüggések is.  

A tanmenetek közvetlenül a http://tankonykatalogus.hu honlapon érhetők el, és 

letölthetők pdf formátumban a 9., illetve a10. évfolyam földrajztankönyvének oldaláról. 

  

http://tankonykatalogus.hu/
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IV. A MUNKAFÜZETEK 

IV.1. A munkafüzetek célja 

Noha a nyomtatott taneszközök szerepével kapcsolatos felfogás sokat változott az elmúlt 

évtizedekben, az általános iskolai földrajztanulásnak (az 1950-es évek óta) nélkülözhetetlen 

eszköze a munkafüzet. A középiskolákban a 2000-es években kezdett megjelenni (előbb a 

szakközépiskolákban), a gimnáziumokban ma sem általános a használatuk. Annak ellenére 

van ez így, hogy tapasztaljuk, a középiskolás tanulók döntő része nem rendelkezik az önálló 

tanulás képességével, szövegértési és feladatmegoldási nehézségekkel küzd. A hagyományos 

értelmezés szerint a munkafüzetnek a verbális és frontális tanítási-tanulási folyamat során az 

ismeretrögzítésben és a gyakorlásban van a legfőbb szerepe. Az OFI újgenerációs földrajzi 

munkafüzetei természetesen ezeket a funkciókat is felvállalják, ám újraértelmezett 

felfogással. Az újraértelmezés főként abból fakad, hogy a tanítási-tanulási folyamatot már 

nem ismeretek átadása és befogadása együttesének tekintjük, hanem tevékeny, egyéni és 

csoportos, sőt kooperatív tanulói munkának, amiben az évfolyamok előrehaladtával módosul 

és mérséklődik a tanár irányító szerepe. A tevékenységeken keresztül történő tanulás 

nemcsak (és nem elsősorban) az ismeretelemek bevésését, felidézését igényli, hanem 

folytonos gondolkodást, cselekvést feltételez, ami során az egyes készségterületek is 

fejlődnek, másként kifejezve: elemek sorozatából épül fokozatosan a tudás. A tanulás 

korszerű értelmezése szerint éppoly fontos a feladatmegoldásokon keresztül történő, mint a 

verbális alapú tanulás. A munkafüzetek összességében változatos metodikájú feladattárat 

kínálnak az aktív és differenciált tanuláshoz. A munkafüzet többféle tanítási és tanulási módot 

tesz lehetővé. A tankönyvi leckék megközelítésmódja megadja a lehetőségét a nyílt tanulási 

stratégiának, hogy szűkebb és mélyebb, csekélyebb és terjedelmesebb módon dolgozzuk fel 

az anyagot a lehetőségek, az óraszám és a tanulók összetétele, előképzettségi szintje szerint. 

Ezzel összhangban a munkafüzetek eszközkészlete nemcsak abban ad differenciálási 

lehetőséget, hogy a tanórán vagy otthon, hanem a tanteremben, a terepen és virtuális 

környezetben folyjék a tanulás. A szaktanár kompetenciája válogatni a feladataiból 

tanítványai aktuális ismeret- és készségszintjeinek figyelembevételével.  

Kiemeljük, hogy nem kötelező a munkafüzet minden feladatának megoldása, azokból 

válogatni szükséges. 

A fentiek alapján a földrajzi munkafüzetek célja az alábbiakban foglalható össze: 

 az újonnan szerzett ismeretek elsődleges rögzítése feladatmegoldással; 

 az ismeretelemek rendszerezése, beillesztése a meglévő tudásrendszerbe; 

 az ismeretekhez, a tartalomhoz kapcsolódó készségek fejlesztése; 

 információszerzés ábrák, adatsorok, tematikus térképek és szövegek elemzésével; 

 a gondolkodási készségek fejlesztése változatos feladathelyzetekben oksági 

kapcsolatok feltárásához és problémafelvetésekhez kapcsolódóan; 
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 a topográfiai ismeretek rögzítése, gyakorlása; 

 aktív tanulás feladatmegoldásokon keresztül, az ismeretszerzés, a mélyítés és a 

végső rögzítés fázisában egyaránt; 

 a tanulók látókörének tágítása, a földrajzi-környezeti tudás összekapcsolása a 

mindennapi élet jelenségeivel, folyamataival; 

 élményszerű tanulási helyzet megteremtése érdekes feladatok egyéni vagy 

csoportos megoldásával; 

 a tanulók földrajztanulás iránti érdeklődésének folyamatos fenntartása; 

 végül, de nem utolsósorban említjük, hogy célja változatos feladatokkal eszközöket 

adni a tanulók különböző készségeinek differenciált fejlesztéséhez.  

Gyakran tapasztalható, hogy a tanítási órán meg nem oldott feladatot szinte 

automatikusan házi feladatként adja fel a tanár, talán még azt is hozzáteszi, hogy „mert az 

órán nem maradt rá idő”. Talán nem is gondolunk arra, hogy ebben az esetben a tanulók a 

házi feladatot amolyan büntetésként élik meg, hiszen valószínűleg nem is tehetnek arról, hogy 

a feladatok megoldása nem fért bele a tanórába. E megoldás helyett inkább ösztönöznünk 

kellene a tanulókat arra, hogy egy-egy feladattal foglalkozzanak otthon, mert az érdekes lesz, 

szórakozást ígér, és nem kevésbé tanulhatnak is általa. 

IV.2. A munkafüzetek tartalmi bemutatása 

A földrajzi munkafüzetek tartalma a tankönyveknek van alárendelve. Fejezetekre és leckékre 

bontása megegyezik a tankönyvével, még az egyes leckékben a feladatok sorrendisége is 

követi azt. A tartalmi azonosságot a tankönyvi és a munkafüzeti egyes fejezeteket jelölő 

színkódok és a leckecímek azonossága is kifejezi. A munkafüzet eszközt és helyet biztosít a 

tankönyvi feladatok válaszainak, tapasztalatának, gondolatmenetének rögzítésére, és 

jelentős mértékben kiegészíti azokat. Úgy építi fel az egyes leckék feladatsorát, hogy azok 

érintsék a téma fő részeit, de nem feltétlenül arányosan. Azokhoz a tartalmakhoz több feladat 

készült, amelyek nehezebben rögzülnek (pl. szélrendszerek, felszín alatti víztípusok, a földrajzi 

övezetességi rendszer kategóriái), amelyek sok vizuális megerősítést igényelnek (pl. 

topográfiai fogalmak, rendszerek), illetve fejlesztő szerepük miatt vannak a tananyagban 

(diagram- és adatsorelemzés, diagramkészítés, szövegértelmezés, tematikus térkép olvasása 

stb.). Viszonylag sok rajzolási feladat van, mert a képzetek leképezése, az azokról való vizuális 

kommunikáció feltétele a helyes fogalomalkotásnak (pl. 9. osztályban a Föld–Nap helyzet 

ábrázolása a tanuló születésének dátumában – 16. oldal 1. feladat; 10. osztályban a 

munkaerőpiaci besorolás – 27. oldal 8. feladat). Sok táblázatot találunk a taneszközben, mert 

azok tartalmi kiegészítésével hatékonyan fejleszthető a lényegkiemelő és az összehasonlító 

készség. Például a diákoknak fogalmak tartalmi elemeit kell összevetniük vagy rendszerbe 

tenniük a 9. évfolyamon a 14. oldal 6. feladatában, vagy 10. évfolyamon Ausztria és Svájc 

földrajzi jellemzőinek összehasonlítása történik a 84. oldal 2. feladatában. A tények közötti 
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kapcsolatteremtést, az oksági és a folyamatokban való gondolkodást ismerettérkép-

kiegészítési feladatok támogatják (pl. 9. osztályban tankönyvi szöveg alapján a csillagok 

fejlődéséről – 11. oldal 1. feladat; 10. osztályban az éhezés és a túltápláltság okairól és 

következményeiről – 13. oldal 2. feladat), amelyek megoldása segítheti a tanulókat abban, 

hogy maguk is tudjanak hasonlókat készíteni. Ugyancsak a gondolatok rendszerezését segítik 

elő a tartalmi értékeléshez készülő táblázatok (pl. 10. osztályban a kitörési központok – 71. 

oldal 3. feladat) vagy a SWOT-analízistáblázatok (pl. 10. osztályban az alföldi régiók 

összehasonlítására – 69. oldal 6. feladat). A földrajzi munkafüzetek nem tartalmaznak tipikus 

lyukas mondatos (mondatkiegészítős) feladatokat. Az ilyen típusú feladatok nem 

tanulóbarátok, hiszen azokban azt kell kitalálnunk a diákoknak, hogy mire gondolt a 

feladatíró, illetve nem feltétlenül ismeretek felhasználásával, hanem nyelvi logikával 

megoldhatók.  

Vannak olyan tartalmi elemek is a munkafüzetekben, amelyek nem, vagy csak 

érintőlegesen szerepelnek a tankönyvben, de a téma feldolgozását eredményesebbé tehetik, 

megoldásukkal a tankönyvitől eltérő tartalmat vagy nézőpontot ismerhetnek meg a tanulók. 

Ilyen kiegészítő információ pl. 9. osztályban a szeizmográf működése, a földrengéshullámok 

típusai; 10. osztályban az internetes vásárlás elemzése, a vízlábnyom vagy a feldolgozandó 

szemelvények tartalma. Viszonylag sok karikatúra van a 10. osztályosok munkafüzetében, 

amelyek értelmezése és tartalmi feldolgozása a feladat. A feladatok egy része különböző 

didaktikai játék (pl. 9. osztályban a Játsszátok el a holdfázisokat! – 18/2. feladat vagy a Játssz 

lemeztektonikát! – 50/3. feladat; 10. osztályban Tőzsdejáték – 41/6. feladat) azért, hogy nem 

kötelező jelleggel, élményhelyzetben is legyen módjuk a tanulóknak földrajzi tartalmakkal 

foglalkozni. A földrajztudománnyal összefüggő magyar vonatkozások kiemelése többnyire a 

munkafüzetekbe került (pl. a Világegyetem megismerésében szerepet játszó tudósok, a 

hegymászó Erőss Zsolt). A munkafüzetekben a témaköröket záró összefoglaló órákhoz nincs 

anyag, ezzel is szeretnénk hangsúlyozni, hogy hatékonyan működő összefoglalást nem szabad 

a tanulók teljesítményeinek ismerete nélkül, kívülről megtervezni. Annak tartalmát és 

módszerét csak a szaktanár határozhatja meg! Ugyanakkor az egyes leckék feladatai közül 

több alkalmas a fejezetvégi tartalmi összefoglalásra is. 

A munkafüzetekben nem található adatsorokat tartalmazó függelék. Azért nem, mert 

a feladatok, amelyekhez szükségesek a benne szereplő adatsorok, többnyire benne vannak a 

munkafüzeti feladatban, továbbá az adatok rendszeres frissítése a kiadó által könnyebben 

megoldható. A függelék a http://geometodika.elte.hu honlapon érhető el, és onnan 

letölthető. Messze nem teljes körű az adattáblázatok tartalma, ez nem is szükséges. Szerepük 

abban van, hogy a hozzájuk kapcsolt tevékenységek során a tanulók elsajátítsák a földrajzzal 

kapcsolatos tartalmú adattáblázatok kezelését: az adatleolvasást, az adatokból való 

ténymegállapítást, a mennyiségi sorok értelmezését, a nagyságrendek érzékelését és az 

összehasonlítást. A bennük szereplő adatokat semmi esetre sem kell megtanulni, csupán 

tájékozódni kell azokban, gondolkodni róluk és segítségükkel következtetéseket levonni. 

http://geometodika.elte.hu/
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IV.3. A 9. évfolyam földrajzi munkafüzetének tartalma 

A 9. osztályos újgenerációs földrajz munkafüzet (2018) megtekinthető és letölthető az OFI 

http://tankonyvkatalógus.hu honlapon. 

Az 1. fejezet (címe: A Föld kozmikus környezete és a földi tér ábrázolása) feladatai 

részben a fogalomértelmezést (pl. 10. oldal 4. feladat), az új ismeretek rögzítését (pl. a világ 

feltérképezőinek helyes és hibás döntései – 20/3.22 feladat, a Föld alakja – 15/1-2. feladat) 

szolgálják, részben pedig a gyakorlást segítik (pl. a 10. lecke minden feladata, vagy a 

topográfiai rögzítések – 22/1. feladat). A gimnáziumi földrajztanulás kezdetén kiemelten 

fontos a szövegértelmezés, a szövegfeldolgozás támogatása. Erre adnak mintát a 

munkafüzeti feladatok (pl. táblázatba rendezéssel – 11/4. feladat, gondolattérkép 

készítésével – 11/1. feladat). Azt üzenik a földrajztanárnak, hogy ezekhez hasonló feladatokat 

rendszeresen használjon a feldolgozási folyamat során. Az információszerzés képi lehetőségét 

gyakoroltatja a műholdfelvétel-olvasási feladat (27/5. feladat). A feladatok egy része a 

tankönyvi tartalmakat kiegészítő információkat ad (pl. csillagászattörténet jeles 

személyiségeinek eredményei – 6/2. feladat, Eratoszthenész híres mérése – 21/6. feladat), 

amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanulók több információ alapján ítélhessék meg a 

tartalom jelentőségét, vagy más megvilágításban ismerhessenek meg egy-egy 

tudománytörténeti felfedezést. Csoportmunkához kínál lehetőséget az űrrepülés-történet 

mérföldköveit feldolgozó 9/3. feladat. 

A 2. fejezet (címe: A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai) feladatai igen 

változatosak, de metodikai céljuk elsődlegesen a rögzítés. Nemcsak a tartalmak rögzítése, 

ezáltal megerősítése értendő ezen, hanem a megfigyelési, vizsgálati tapasztalatoké is. 

Kifejezetten tartalmi rögzítés a célja példaként a 29/5. és a 33/2. feladatnak, amiben a 

tankönyvivel azonos ábrák szerepelnek, vagy ez a célja a topográfiai rögzítést elősegítő 32/1. 

és 52/3. feladatnak is. A hagyományos tanórai vázlatkészítéssel szemben hasznosabb lehet az 

értelmes tanulásban a tananyag egy-egy részének vázlatba, ismerettérképbe, sémába 

rendezése. Ilyen feladat példaként a síkságok rendszerezési vázlatának elkészítése (53/5. 

feladat). Vizsgálatokhoz kapcsolódik a teljes 9. lecke (ásvány- és kőzetvizsgálati gyakorlatok) 

és a talajvizsgálati feladatok (47/3. feladat). Szövegértési készséget fejleszt a 44/2. és a 46/2. 

feladat. A földrajztanulás taneszközeinek (tankönyv, atlasz, munkafüzet) együttes használata 

szükséges az 52/2. c. feladat megoldásához. Ennek üzenetértéke van a tanár és a tanuló felé 

egyaránt: ezek összetartozó, a tudásszerzési folyamatban egymást támogató eszközök. A 

tankönyvből elsajátított ismeretek új nézőpontját szerezhetik meg a tanulók, ha elvégzik 

például a földkéreg anyagi összetételét és annak téri összefüggéseit boncolgató adatelemzési 

(29/3.) vagy a radioaktív kormeghatározási (49/2.) feladatot. Az összehasonlítási készség 

fejlesztése a fő célja a táblázatos feladatoknak (pl. 33/3., 35/3., 35/4., 40/2., 41/5. feladat). A 

                                                 
22 A továbbiakban az oldalszámokra utalást perjellel adjuk meg. 

http://tankonyvkatalógus.hu/
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csoportmunkában való feldolgozást szeretné elősegíteni a kontinensek fejlődését 

feldolgoztató feladat (30/2. feladat). 

A 3. fejezetben (címe: A légkör földrajza) nincsenek minden leckéhez munkafüzeti 

feladatok. A légköri megfigyelések (8. lecke) feladatai a tankönyvben találhatók, hiszen annak 

tartalmait munkáltató jellegű órán dolgoztatjuk fel. A veszélyes időjárási jelenségek témája 

(9. lecke) tájékoztató, kiegészítő jellegű, a légkör globális problémái (10. lecke) pedig inkább 

a különböző szóbeli kommunikációs formák gyakorlását igényli. Az 1–7. lecke feladatai a 

korábbi fejezetekben megismert célokon túl fontos szerepet tölthetnek be az 

adatszármaztatás, az adatfeldolgozás és az információábrázolás készségének fejlesztésében. 

Adatokat számítanak a tanulók a levegő vízgőztartalmával kapcsolatban (60/1. és 61/3. c. 

feladat). Diagramokat készítenek, például hőmérsékleti (56/1. és 2. feladat), légnyomási 

(58/1. feladat) diagramot, mozgásfolyamatokat szöveg alapján (pl. a 63/1. feladatban ciklont 

és anticiklont). Méréssel gyűjtenek adatokat a hőmérséklet napi változásáról, hogy 

ábrázolhassák a hőmérsékletjárást (56/2. feladat), vagy levegővel telt és üres focilabda 

tömegéről vesznek adatokat a légnyomás értelmezéséhez (58/1. a. feladat). Az 

információszerzést főként készen kapott diagramok elemzéséhez kapcsoltan gyakorolják (pl. 

a légszennyező anyagok mennyiségének időbeli változása – 55/3. a. feladat, a léghőmérséklet 

térbeli változása a városi hőszigetben – 57/5. feladat, a csapadékfajták keletkezésének 

feltételei – 60/2. feladat).  

A 4. fejezet (címe: A vízburok földrajza) feladatai elsősorban gyakorlatközpontúak, 

azaz a vizekkel kapcsolatos földrajzi tudást az alkalmazás szempontjából közelítik meg, ezzel 

kiegészítik a tankönyvi leckékből feldolgozható szaktudományos tananyagot. Ez 

kétféleképpen értendő. A tapasztalásból (spontán tapasztalatokból, megfigyelésekből és 

egyszerű vizsgálatokból) indulnak ki, abból vezetik le az elméleti összefüggéseket, 

fogalmazzák meg a következtetéseket. Másrészt kiemelten a víz és a társadalom kapcsolatával 

foglalkoznak. Vizsgálódásra épül például a tengervízkészítés (67/4. feladat) és a 

mészkővizsgálat (81/1. b. feladat), modellezésre a víz körforgásának (66/2. feladat) és a 

szárazföld és a tenger eltérő mértékű felmelegedésének mérése (67/6. feladat). Többféle 

következtetési feladat található a fejezetben. Logikai kapcsolatteremtést (pl. a 

léghőmérséklet és a tengeráramlás kapcsolatának feltárása a 69/2. feladatban), képi 

információ összekapcsolását a háttértudással (pl. a tómedencékkel kapcsolatban 

műholdfelvételek alapján a 80/2–4. feladatban), indoklást (pl. a magasvíztérkép értékelése a 

70/5. c. feladatban). A 10. lecke a vízkészletekkel való gazdálkodás témájának feldolgozásához 

csoportmunka komplett anyagát tartalmazza a munkafüzet 85–88. oldalán. Tematikus 

szemelvényekhez kapcsolódik a hat munkacsoport azonos feladata, amelyen kívül 

természetesen más forrásokat is használhatnak a tanulók. A csoportoknak a problémával 

kapcsolatos javaslatot és cselekvési tervet kell kidolgozniuk, illetve a probléma térbeli 

elhelyezése céljából bemutató térképet szükséges készíteniük. Megoldásuk a tankönyvi 

tananyag feldolgozásának alternatíváját jelentheti a tanítási órán.  
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Az 5. fejezet (címe: A földrajzi övezetesség) feladatai alapvetően a nagy rendszerezést 

szolgálják, hiszen a fejezet egyben a 9. évfolyamon tanultak nagy részének szintézise is. A 

rendszerezést jellemzően az ismeretanyag táblázatokba rendezése irányítja. Egyszerűbb 

változata a lyukas táblázatok kiegészítése (pl. 90/4. feladat). Az összehasonlításos táblázatok 

a fogalmak tartalmi jegyeinek kiemelését segítik (pl. kapás és ültetvényes gazdálkodás 

összehasonlítása – 94/5. b. feladat, a hideg övezet öveinek összehasonlítása – 110/4. b. 

feladat), vagy segítenek a jelenségek okainak differenciálásában (pl. a vízhiány okainak 

csoportosítása – 98/5. feladat). Fejlesztési szempontból a leghasznosabbak azok a táblázatok, 

amelyekben az összehasonlítás szempontjait is a tanulóknak kell megfogalmazniuk. Az 

övezetek bemutatásának lényegi eleme az algoritmus használata, hogy az egyes övezetek, 

övek, területek összehasonlíthatók legyenek egymással. Ehhez ad egy szokatlan lehetőséget 

a globális térmodell gondolattérkép kiegészítése (91/6. feladat). A feladatok igazodnak ahhoz 

a tartalmi célkitűzéshez, hogy 9. évfolyamon a földrajzi övezetességet a társadalom 

lehetőségei szempontjából mutassuk be. Ezért vannak étkezési szokásokkal (pl. mediterrán 

konyha – 104/4. feladat, a mongol jurta konyhája – 108/7. feladat, az alaszkai család 

bevásárlása – 111/5. feladat), öltözködéssel (pl. inuit divat – 111/4. e. feladat), életképekkel 

(pl. városkép nyári monszunkor – 99/6. b. feladat) kapcsolatos feladatok, amelyekben a 

természetföldrajzi okokat, kapcsolatokat kereshetik a tanulók.  

A munkafüzetben az év végi összefoglaláshoz is szerepel körülbelül két tanórányi 

anyag azzal a céllal, hogy a nagy rendszerezéshez is adjon alkalmazásos jellegű feladatokat. 

IV.4. A 10. évfolyam földrajzi munkafüzetének tartalma 

A 10. osztályos újgenerációs földrajz munkafüzet (2018) megtekinthető és leölthető az OFI 

http://tankonyvkatalógus.hu honlapján. 

Az 1. fejezet (címe: Társadalmi folyamatok a 21. század elején) feladatai elsősorban az 

információszerzést irányítják, valamint segítik a megszerzett információk tudatosulását és 

rögzülését. Az információkat grafikonokról (pl. várható élettartam időbeli alakulása – 11/1. b 

feladat), más típusú diagramokról (pl. oszlopdiagramról, korfáról, kördiagramról), 

struktúraábrákról (pl. az élhető város hálódiagramja – 20/4. feladat), térképvázlatokról (pl. 

Randstad szerkezete – 22/1., városfejlődési szakaszok – 19/1., intézménytelepítés faluba – 

18/4. c feladat), műholdfelvételekről (pl. fényszennyezettségi térkép) kell megszerezniük a 

tanulóknak. A feldolgozást rendszerező táblázatok (pl. ideiglenes települések 

összehasonlítása – 17/2. feladat), az érvelés elemeit rögzítő mellette-ellene táblázatok (pl. 

15/5. e feladat) és a szempontok, jellemzők összegyűjtését, értékelését segítő elemző 

táblázatok (pl. tanyai gazdálkodásról – 18/3. feladat) segítik. Kutatási feladatok inspirálják a 

tanulókat arra, hogy ne elégedjenek meg a taneszközök információival, hanem mindenki által 

elérhető, hiteles forrásokból szerezzenek további tudásmorzsákat (pl. a „letüdőzött városok” 

keresése OMSZ honlapon, FAO dokumentumfilm megtekintése az Euronews-on). 

http://tankonyvkatalógus.hu/
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A 2. fejezet (címe: A világgazdaság jellemző folyamatai) feladatai – a témakör jellege 

miatt is – igen sok egyéni, páros vagy csoportos tanulói kutatómunkát kívánnak. Annak a 

koncepciónak jegyében készültek, hogy a tanulási folyamat csak akkor értelmes, ha kötődik a 

mindennapi tapasztalatokhoz, a körülöttünk lévő közvetlen és távolabbi világhoz, a jelenkor 

eseményeihez, nem pedig elvont, elméleti úton közelíti meg a problémát. Például a gazdasági 

fejlettségi mutatók sorában megismertet a Big Mac-index-szel (25/3. feladat), a vásárlói 

kosárral (25/4. feladat), a vonalkóddal (37/5. feladat). Nem definíciókat alkottat a tanulókkal, 

hanem gondolkodtat, értékelteti a tényeket, például az e-bay-vásárlás előnyei és hátrányai 

(39/3. feladat), érveket gyűjtet és magyaráztatja az olajfinomító telepítésével kapcsolatban 

(29/3. feladat). Esettanulmányokat dolgoztat fel (pl. a Nokia gyárbezárása Komáromban, 

Apollo Tyres hazai gyáralapítása, a Lego foglalkoztatási politikája). Több feladatot pármunkára 

(pl. 35/5., 36/3. feladat) vagy csoportmunkára (pl. 29/3., 38/1. feladat) épít, hangsúlyozva a 

közös tudásépítés jelentőségét.  

Bár az előző fejezetekben is sok volt az utalás a hazai társadalmi és gazdasági 

eseményekre, a 3. fejezet (címe: Magyarország földrajza) feladatai még inkább a közvetlen 

tapasztalatokra, hazai tényekre és eseményekre vonatkoznak. Viszonylag sok feladat 

vonatkozik adattáblázatok tényeinek megállapítására (pl. népesség korszerkezete – 49/2. 

feladat, infokommunikációs eszközellátottság – 59/1. feladat, nyitott gazdaság – 62/2. 

feladat, magyar cégek a Fast 500 listán – 52/3. feladat). A karikatúrák (pl. 46., 54., 56. és 63. 

oldal) vagy a reklámok (pl. 60/3. C feladat) értelmezése is a mindennapokkal való kapcsolatot 

erősíti. Ugyanez a célja a cselekvésre, tettre késztető feladatoknak is (pl. tégy az 

energiatakarékosságért! – 58. oldal, győzz meg másokat az érveiddel!). A feladatok egy része 

feltételezi a célnak megfelelő internethasználatot. Sok esetben a munkafüzeti feladat nem 

intézi el azzal, hogy „keress az interneten!”, hanem konkrét honlapokra irányítja a tanulókat 

linkekkel, QR-kódokkal annak érdekében, hogy a megbízható források felé irányítsa a 

figyelmüket. A térbeli rögzítést munkatérképek segítik (pl. ásványkincsek térképi elhelyezése 

– 57/1. feladat, a régiók domborzata és kőzetanyaga – 68/1. és 70/2. feladat, a tantervi 

követelményrendszerben szereplő tájak és városok bejelölése). 

A 4. fejezet (címe: Európa földrajza) és az 5. fejezet (címe: Európán kívüli országok 

földrajza) feladatai hasonlítanak leginkább az általános iskolában már megismertekhez. 

Közöttük sok a térképi rögzítést kívánó feladat (pl. 83/6., 87/4. és 91/1., 95/2. feladat), hiszen 

az általános iskolai európai regionális földrajzi tanulmányok két évvel ezelőtt voltak. A 

tankönyvi leckék nem ismertetik a tájak és települések fekvését, helyzetük leírását, azokat 

kontúrtérképekben szükséges feleleveníteniük és megerősíteniük a tanulóknak. A 

lényegkiemelést és az összehasonlítást segítik a táblázatok (pl. a mediterrán iparvidékről – 

83/4. feladat, az autóipari cégekről – 81/3. feladat, a Balkán-félsziget országairól – 89/1. 

feladat, Észak-Amerika tájairól – 108/1. feladat). Az analizálás készségét fejlesztik a különböző 

grafikai megoldásokkal készült táblázatok (pl. gondok az orosz gazdaságban – 94/4. feladat, a 

latin-amerikai gazdaság jellemzőinek okai – 112/5. feladat), amelyekhez minden esetben 
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valami további értékelési feladat kapcsolódik (pl. mi várható adott idő múlva?). 

Keresztrejtvények is segítik a fogalmi rögzítést (82/2. és 88/7. feladat). 

A 6. fejezet (címe: Fenntarthatóság kérdőjelekkel) feladatai a tankönyvet kiegészítő, 

főleg grafikus ábrázolásokat tartalmaznak a környezeti kérdések mindennapjaival 

kapcsolatosan. 
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