
OSZTÁLYOZÓ VIZSGA   

Földrajz 

7. évfolyam félévi vizsga 

A vizsga felépítése: 

1.) Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 7. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 

feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 

1.) Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 

A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír, amelyhez használja a földrajzi 

atlaszt. 

A vizsgán a felelethez és a feladatlaphoz is felhasználható segédeszköz a Földrajzi Atlasz, 

amit az iskola biztosít a vizsgázó számára. A felelet max. időtartama: 15 perc 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 

Jónás-Dr. Kovács-Dr. Mészáros-Vízvári: Földrajz 7. – Kontinensek földrajza (Mozaik Kiadó 

– Szeged, 2015) 

1. A földtörténet eseményei 

2. Afrika természet földrajza 

3. Ausztrália természet és társadalom földrajza 

4. Óceánia természet földrajza 

5. Amerika természet földrajza 

6. Az Amerikai Egyesült Államok 

7. Kanada 

8. Latin-Amerika 

9. Ázsia természet földrajza 

10. Kína 



11. Japán 

12. India 

13. DNy-Ázsia 

 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a min. 

40 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, a félév 

követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 40% elérése. A vizsgáztató tanár az 

érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 

 

 

7. évfolyam év végi vizsga 

A vizsga felépítése: 

2.) Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 7. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 

feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 

2.) Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 

A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír, amelyhez használja a földrajzi 

atlaszt. 

A vizsgán a felelethez és a feladatlaphoz is felhasználható segédeszköz a Földrajzi Atlasz, 

amit az iskola biztosít a vizsgázó számára. A felelet max. időtartama: 15 perc 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 

Jónás-Dr. Kovács-Dr. Mészáros-Vízvári: Földrajz 7. – Kontinensek földrajza (Mozaik Kiadó 

– Szeged, 2015) 



1. A földtörténet eseményei 

2. Afrika természet földrajza 

3. Ausztrália természet és társadalom földrajza 

4. Óceánia természet földrajza 

5. Amerika természet földrajza 

6. Az Amerikai Egyesült Államok 

7. Kanada 

8. Latin-Amerika 

9. Ázsia természet földrajza 

10. Kína 

11. Japán 

12. India 

13. DNy-Ázsia 

14. Európa a mérsékelt övezetben 

15. É-Európa országai 

16. Az Egyesült Királyság 

17. Franciaország 

18. D-Európa természet földrajza 

19. Spanyolország, Portugália 

20. Olaszország 

21. A Balkán-fsz. országai 

 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a min. 

40 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, a félév 

követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 40% elérése. A vizsgáztató tanár az 

érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 

  



8. évfolyam félévi vizsga 

A vizsga felépítése: 

3.) Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 8. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 

feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 

3.) Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 

A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír, amelyhez használja a földrajzi 

atlaszt. 

A vizsgán a felelethez és a feladatlaphoz is felhasználható segédeszköz a Földrajzi Atlasz, 

amit az iskola biztosít a vizsgázó számára. A felelet max. időtartama: 15 perc 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 

Jónás-Dr. Kovács- Vízvári: Földrajz 8. –Közép-Európa és Magyarország (Mozaik Kiadó – 

Szeged, 2015) 

1. Közép-Európa természet földrajza 

2. Németország 

3. Az Alpok 

4. Az Alpok országai (Ausztria, Svájc, Szlovénia) 

5. Lengyelország 

6. Csehország 

7. Szlovákia 

8. Románia 

9. Magyarország földtörténete 

10. Magyarország éghajlata és vízrajza 

11. Magyarország természetes növényzete és talajai 

12. Magyarország természeti erőforrásai 

 



 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a min. 

40 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, a félév 

követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 40% elérése. A vizsgáztató tanár az 

érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 

 

8. évfolyam év végi vizsga 

A vizsga felépítése: 

4.) Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 8. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 

feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 

4.) Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 

A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír, amelyhez használja a földrajzi 

atlaszt. 

A vizsgán a felelethez és a feladatlaphoz is felhasználható segédeszköz a Földrajzi Atlasz, 

amit az iskola biztosít a vizsgázó számára. A felelet max. időtartama: 15 perc 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 

Jónás-Dr. Kovács- Vízvári: Földrajz 8. –Közép-Európa és Magyarország (Mozaik Kiadó – 

Szeged, 2015) 

 

1. Közép-Európa természet földrajza 

2. Németország 

3. Az Alpok 



4. Az Alpok országai (Ausztria, Svájc, Szlovénia) 

5. Lengyelország 

6. Csehország 

7. Szlovákia 

8. Románia 

9. Magyarország földtörténete 

10. Magyarország éghajlata és vízrajza 

11. Magyarország természetes növényzete és talajai 

12. Magyarország természeti erőforrásai 

13. Magyarország népességföldrajza 

14. Az Alföld 

15. A Kisalföld 

16. Az Alpokalja 

17. A Dunántúli-dombság a Mecsekkel 

18. A Dunántúli-középhegység 

19. Az Északi-középhegység 

20. Mo. mezőgazdasága és élelmiszergazdasága 

21. Mo. energiagazdasága és nehézipara 

22. Mo. szolgáltatása 

 

 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a min. 

40 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, a félév 

követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 40% elérése. A vizsgáztató tanár az 

érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 

 

 

 

 

 


