
Érettségi földrajz témakörök 2023. 

Összeállította: Szegediné Polner Mária 

Általános természetföldrajz, Magyarország természeti földrajza 

I. Tájékozódás: a kozmikus térben; térképészet fejlődése 

1. A naprendszertagjai; A Föld mozgásai és annak következményei 

2. A térkép fogalma, jelrendszere; modern technika a térképészetben 

 

II. A Föld, mint kőzetbolygó 

3. A Föld belső szerkezete, a lemeztektonika és a belső szerkezet kapcsolata 

4. Hegységképződések típusai; hegységrendszerek kora, kialakulása 

5. Magmás tevékenység típusai, következményei 

 

III. A légkör 

6. A levegő felmelegedése és a csapadékképződés folyamata; csapadékfajták 

7. A nagy földi légkörzés; állandó szélrendszerek kialakulása, jellemzői 

8. Ciklonok, anticiklonok, időjárási frontok jellemzői, hatásai 

 

IV. A vízburok földrajza  

9. A tenger víz mozgásai, következményei (tengerjárás, áramlások, hullámzás> tengerpartok) 

10. Felszíni vizek fajtái, csoportosítása (tavak, folyók) 

 

V. Geoszférák kölcsönhatásai; földrajzi övezetesség 

11. Földrajzi övezetesség fogalma; egyenlítői éghajlat jellemzői 

12. Meleg mérsékelt öv azonosságai, különbségei, földrajzi elhelyezkedése, éghajlati diagrammok 

értelmezése 

13. A valódi mérsékelt öv jellemzői, kialakulása, földrajzi elhelyezkedése 

 

VI. Globális környezetvédelmi problémák 

14. Lokális és globális légköri változások és következményei 

15. Éhségövezet, elsivatagosodás területei, okai 

 

VII. Magyarország természeti földrajza 

16. Magyarország éghajlati adottságai (medencejelleg és következményei) 

17. Magyarország tájainak kialakulása (ó-, közép- és újidő eseményei, képződményei) 

18. Az Északi- középhegység tájai, kialakulása, éghajlata, természeti értékei 

19. Hagyományos energiahordozók és megújuló energiaforrások hazánkban 

20. Hazánk felszíni és felszín alatti vízkészletei, természeti és gazdasági jelentősége 

 

 

 

 

 

 



 

Gazdaság és társadalomföldrajz 

I. A globális világgazdaság 

1. A gazdaság fogalma; gazdasági mutatók (fejlett és fejletlen országok gazdasági mutatói) 

2. A transznacionális vállalatok fogalma, szerkezete, kialakulásuk okai 

3. Gazdasági integrációk a világban; nemzetközi szervezetek és jelentőségük; EU 

 

II. A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 

4. A pénz fogalma, formái; bankok szerepe, hitelek, megtakarítások, adósság fogalma 

5. A tőke fogalma (pénztőke; működőtőke, értékpapírok és értékpapírforgalomforgalom) 

 

III. Magyarország a 21. században 

6. Magyarok hazánkban, a világban; népességünk összetételének, számának változásai 

7. Magyarország települései; Budapest szerkezete, jelentősége  

8. Rendszerváltás Magyarországon; következményei> globalizáció hazánkban 

9. Magyarország régiói 

10. Magyarország igenforgalmi adottságai, értékei 

 

IV. A világgazdaság erőterei 

11. Gazdasági szerkezetváltás az EU. magterületein (Rurh-vidék, Közép-Anglia példáján) 

12. Gazdasági szerkezetváltás az EU. keleti régióiban (volt szocialista országok példáján) 

13. Az ázsiai gazdasági erőtér (Japán és DK Ázsia országainak gazdasága) 

14. Kína növekvő világgazdasági szerepe 

15. DNY-Ázsia országainak gazdasága 

16. USA gazdasága 

 

V. Fenntarhatóság 

17. Fenntarthatóság fogalma a gazdaságban; nyersanyag, hulladék, egyéb veszélyek 

 

VI. Népesség- és településföldrajz 

18. Földünk népessége (összetétele, számának változása, vallások, nyelvek, 

népességtömörülések) 

19. Átalakuló települések a 21. században (települések típusai) 

20. Átalakuló települések a 21. században (városok típusai, fejlődésük, szerkezetük) 


