
FÖLDRAJZ 
 

7. évfolyam 
 
I. félév témakörei, követelményei: 

 
- A Föld története 
- Afrika, Ausztrália és Óceánia 
- A  Sarkvidékek 
 
Ismerje a földtörténet korbeosztásait és eseményeit.  
Legyen tisztában a földtörténet és az emberiség történelme közti időbeli különbségekkel.   
Tudja bemutatni Afrika, Ausztrália és Óceánia, a Sarkvidékek természeti adottságait (felszín, 

tájak, éghajlat, vízrajz). 
Ismerje fel az éghajlat és a mezőgazdaság közötti összefüggést.                                            Tudja 

bemutatni az afrikai országok általános társadalom – és gazdaságföldrajzi képét nagyvonalakban.  
Egyiptom, a Dél-afrikai Köztársaság és Ausztrália gazdaságát részletesen is ismerje. Mutassa 

meg a térképen a tanult topográfiai fogalmakat. 
 
II. félév témakörei, követelményei: 

 
- Amerika 
- Ázsia 
- Európa 
 
Önállóan tudja bemutatni Amerika és Ázsia természeti, társadalmi és gazdasági adottságait 

külön – külön és összefüggéseiben is.  
Ismerje az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó, Brazília, India, Kína, Japán természeti 

földrajzát, gazdasági életét és a hozzá kapcsolódó topográfiai fogalmakat.  
Tudja elhelyezni a földtörténeti korokban Európa kialakulását. Rendelkezzen komplex, átfogó 

ismeretekkel Európa természeti és történeti földrajzáról. 
Ismerje az Európai Unió országait és tevékenységét. Legyen képes önállóan jellemezni  Észak-

Európa (Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia) Nyugat-Európa (Nagy-Britannia, Franciaország) és 
Dél-Európa (Spanyolország, Olaszország, Horvátország, Szerbia) országainak természet- és 
társadalomföldrajzát. Ismerje az ezekhez kapcsolódó topográfiai fogalmakat. 
 

 
8. évfolyam 

 
I. félév témakörei, követelményei: 
 

- Kelet-Európa 
- Közép-Európa 
- Magyarország természeti és társadalmi viszonyai 



 
Tudja önállóan jellemezni Kelet-Európa (Oroszország, Ukrajna) és Közép-Európa 

(Németország, Lengyelország, Csehország, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Románia) országainak 
általános természeti, társadalmi és gazdaságföldrajzát. Ismerje a térség országainak közös és eltérő 
társadalmi és gazdasági vonásait ( a történelmi előzmények figyelembevételével ). 

Tudja megmutatni a tanult topográfiai fogalmakat. 
Ismerje a Kárpát-medence földtani szerkezetét, felszínének kialakulását, a földtörténeti múlt 

emlékeit Magyarországon, időjárásunkat, természeti erőforrásainkat.  
 
II. félév témakörei, követelményei: 
 

- Hazai tájakon- Alföldjeink és dombvidékeink 
• Alföld 
• Kisalföld 
• Dunántúli - dombság 

- Hazai tájakon- Hegyvidékeink 
• Dunántúli – középhegység 
• Északi – középhegység 
• Alpokalja 
• Mecsek 

 
Tudja bemutatni hazánk tájainak természet –, társadalom - és gazdaságföldrajzi jellemzőit, 

kapcsolja hozzá a tanult topográfiai fogalmakat.  
Ismerje és védje természeti, társadalmi örökségeinket, népi hagyományainkat, illetve 

szokásainkat.  
Legyen tisztában az országban élő nemzetiségek történelmével, hagyományaival, életterük 

földrajzi elhelyezkedésével. 
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