
A földrajztanár szakképzettség szakmai záró-szigorlati témakörei 
 
1.a. Éghajlati rendszer; az éghajlat jellemzői, a földrajzi tényezők szerepe az éghajlat 
alakításában, az éghajlat globális jellege, az éghajlat térbeli és időbeli különbségeinek hatásai 
az élő és az élettelenkörnyezetre. 
b. A világgazdaság funkcionális és területi szerkezete; világgazdasági pólusok és perifériák, 
azokat jellemző természeti és társadalmi sajátosságok, a fejlett és fejlődő országok 
érdekellentétei 
 
2.a. Természet és gazdaság kapcsolata; a mezőgazdasági termelés földrajzi típusai, az 
élelmiszertermelés és a világélelmezés helyzete 
b. Ázsia; általános földrajzi jellemzői, makrorégióinak társadalmi-gazdasági folyamatai, 
jellemzői, szerepe a világgazdaságban 
 
3.a. A Föld szerkezete. A Föld belsejének fizikai tulajdonságai. A lemeztektonika és 
ahegységképződések 
b. Angolszász –Amerika; természeti, társadalmi-gazdasági jellemzői, világgazdasági szerepe, 
hatása 
 
4.a. A talaj, talajképző tényezők, talajok genetikai osztályzása és jellemzőik. 
b. Az idegenforgalom földrajza és általános gazdasági, ill. környezetformáló szerepe. 
 
5. a. A Föld és az élet fejlődése; ősföldrajzi változások. A Föld és az élet fejlődése; az élet 
kialakulása,a növényvilág fejlődése, az állatvilág fejlődése. 
b. Afrika; makrorégióinak komplex földrajzi jellemzői, meghatározó társadalmi, gazdasági 
folyamatai, problémái; világgazdasági helyzete 
 
6. a. A légkör kialakulása, szerkezete, folyamatai és jelenségei, a nagy földi légkörzés ennek 
összetevői, az időjárást befolyásoló áramlási viszonyok, az időjárás szélsőségei. 
b. Ausztrália, Sarkvidékek; komplex földrajzi jellemzésük, sajátos természet, társadalmi 
jelenségek, folyamatok, globális természeti, gazdasági jelentőségük 
 
7. a. Hazánk idegenforgalmi földrajza és általános gazdasági, ill. környezetformáló szerepe. 
b. Az Európai Unió; általános jellemzése, közösségi politikái, regionalitás, centrumok és 
perifériák 
 
8. a. A víz körforgása, vízburok; felosztása, általános jellemzői, folyamatok és jelenségek az 
óceánokban, tengerekben. 
b. Dél-Európa; komplex földrajzi jellemzése, társadalmi, gazdasági folyamatai; a 
Mediterránum természeti, társadalmi, gazdasági sajátosságai 
 
9. a. A szárazföld vizei; a felszíni vizek típusai, a folyóvízhálózat, a tavak, a felszínalatti 
vizek 
b. Észak- és Nyugat-Európa; természeti, társadalmi és gazdasági sajátosságai, tipikus tájaik 
komplex földrajzi arculata 
 
 
 



10. a. A külső erők felszínformálása; lejtős tömegmozgások, a szél és a jég tevékenysége. 
Klimatikus geomorfológia, periglaciális felszínformálás. A folyók és tengerek felszínalakító 
tevékenysége. 
b. Közép- és Kelet-Európa; társadalmi-gazdasági jellemzői, sajátosságai, régiói 
 
11. a. A földrajzi övezetesség; markáns kivételek, komplexitás, térbeli elterjedés, a táj 
fogalma, szerkezete, tájtípusok 
b. Társadalom és környezet kapcsolata: a világ népesedési folyamatai, helyzete 
 
 
12. a. Magyarország nagytájak komplex földrajzi arculata, környezeti állapota 
b. A természetvédelem jogi kategóriái és bemutatóhelyei: Nemzeti park, Natúrpark, 
tanösvény, földtani alapszelvény stb. hazai és külföldi példákkal 
 
13. a. A Föld energiatermelése, szerkezete, földrajzi eloszlása, az energiatermelés környezeti 
hatásai, lehetőségei 
b. A települések kialakulása, településtípusok, szerkezetük, jellemzőik, társadalmi jelenségek, 
problémák 
 
14. a. Az ember és környezete közötti kapcsolatrendszer, globális problémák 
b. A Kárpát-medence gazdasági régiói és kapcsolatrendszerük 
 
 
15. a. A világ nyersanyag kitermelő és feldolgozóiparának területi szerkezete. 
b. Antropogén geomorfológia, és ember környezet-átalakító szerepe. 
 
 
16. a. Az ember szerepe a Kárpát-medencebeli tájak formálásában. 
b. Latin-Amerika; makrorégióinak komplex jellemzői, társadalmi, gazdasági folyamatai, a 
világgazdaságban betöltött szerepe, jellegzetes természeti és társadalmi problémái 
 
17.a. Antropogén tevékenységi típusok: okaik elemzése és elterjedésük regionális 
különbségeinek bemutatása 
b. A világ „klasszikus” politikai földrajzi kérdései, etnikumok és a vallások politikai földrajzi 
szerepe 
 
 
18. a. Vízgazdálkodás, vízvédelem, a folyószabályozás és környezeti hatásai, a víz társadalmi, 
gazdasági szerepe, a vízellátás globális helyzete 
b. Az Európai Unió regionális politikája és intézményrendszere 
 
19. a. A modern térkoncepciók, a tér regionalizálása 
b. Kárpát-medence természeti jellemzői, adottságai, azok szerepe a társadalmi, gazdasági 
tevékenységekben, folyamatokban 
 
20. a. Az európai tájhasználat jellegzetességei, a tájvédelem Európában 
b. A regionális politika fogalma, típusai, cél- és eszközrendszere 
 


