
Középszintű földrajz érettségi témakörök 

 

I. Tájékozódás a földrajzi térben 

a. A térkép 

b. Tájékozódás a térképen és a térképpel 

c. Távérzékelés és térinformatika 

II. Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 

a. A Világegyetem 

b. A Nap és kísérői 

c. A Föld és mozgásai 

d. Az űrkutatás 

e. A kőzetburok földrajza  

III. A Föld gömbhéjas szerkezetének jellemzői 

a. A kőzetlemezek és mozgásaik következményei 

b. A hegységképződés 

c. A kőzetburok építőkövei, az ásványkincsek 

d. A Föld nagyszerkezeti egységei 

IV. A levegőburok 

a. A légkör anyaga és szerkezete 

b. A levegő felmelegedése 

c. A levegő mozgása 

d. Felhő- és csapadékképződés 

e. Az időjárás és az éghajlat 

f. A légszennyezés következményei 

V. A vízburok földrajza 

a. A vízburok tagolódása, tulajdonságai és mozgásai 

b. A felszíni vizek 

c. A felszín alatti vizek 

d. A vízburok mint gazdasági erőforrás 

VI. A geoszférák kölcsönhatásai, a földrajzi övezetesség 

a. A földfelszín formálódása 

b. A külső erők felszínformáló tevékenysége 

c. A talaj 

d. A geoszférák közötti kapcsolatok 

e. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek 

f. A vízszintes földrajzi övezetesség 

g. A függőleges földrajzi övezetesség 

h. A geoszférák fejlődése a múltban, földtörténet 

VII. Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században 

a. A népesség földrajzi jellemzői 

b. Településtípusok, urbanizáció 

VIII. A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 

a. A nemzetgazdaságok és a világgazdaság 

b. Integrációs folyamatok 

c. A globalizáció 

d. A monetáris világ 



 

IX. Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában 

a. A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi sajátosságai 

b. Magyarország természeti adottságai 

c. Magyarország társadalmi jellemzői 

d. A hazai gazdasági fejlődés jellemzői 

e. Hazánk tájainak eltérő természeti és társadalmi-gazdasági képe 

f. A magyarországi régiók földrajzi jellemzői 

g. Természeti, kulturális és történelmi értékek védelme 

h. Magyarország környezeti állapota 

i. Az országhatárokon átívelő kapcsolatok 

X. Európa földrajza 

a. Európa általános természetföldrajzi képe 

b. Európa általános társadalomföldrajzi képe 

c. Az Európai Unió 

d. Európa magterülete 

e. Fejlett gazdaságú országok Európa közepén és északi részén 

f. Dél-Európa országai 

g. Kelet-Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa országai 

h. Oroszország 

XI. Az Európán kívüli kontinensek földrajza 

a. A kontinensek általános természet- és társadalomföldrajzi képe 

b. Ázsia általános földrajzi jellemzői 

c. Ázsia regionális földrajza 

d. Ausztrália és Óceánia földrajza 

e. A sarkvidékek földrajza 

f. Afrika általános földrajzi jellemzői 

g. Afrika regionális földrajza 

h. Amerika általános földrajza 

i. Amerika regionális földrajza 

XII. Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái 

a. A globálissá váló környezetszennyezés és következményei 

b. Demográfiai és urbanizációs problémák 

c. Élelmezés és egészség 

d. A mind nagyobb méretű fogyasztás és a gazdasági növekedés következményei 

e. A környezet- és a természetvédelem feladatai, a globális béke fenntartása 


