
OSZTÁLYOZÓ VIZSGA 

Földrajz 

9. évfolyam félévi vizsga 

A vizsga felépítése: 

1.) Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 9. 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, valamint adatok tárolására és megjelenítésére 

nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó. A felelet max. időtartama: 15 perc 

 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 

Nagy Balázs-Nemerkényi Antal-Sárfalvi Béla-Ütőné Visi Judit: Földrajz 9. (Nemzedékek 

Tudása Tankönyvkiadó Zrt., 2013) 

1) Az Univerzum és a Tejútrendszer 

2) A Naprendszer és a Nap  

3) A Hold  

4) A térkép 

5) A Föld belső szerkezete 

6) Kőzetlemezek - lemeztektonika 

7) A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység 

8) A kőzetlemezek és a földrengések 

9) A kőzetburok „építőkövei”: a kőzetek 

10) Ásványkincsek, energiahordozók képződése 

11) A földtörténet eseményei 

12) A Föld nagyszerkezeti egységei  

13) A légkör anyaga és szerkezete 

14) A levegő felmelegedése és az üvegházhatás 

15) Időjárási és éghajlati elemek 

 



A szóbeli vizsga követelményei: 

1) A Naprendszer és a Nap  

2) A Hold  

3) A Föld belső szerkezete 

4) Kőzetlemezek - lemeztektonika 

5) A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység 

6) A kőzetlemezek és a földrengések 

7) A kőzetburok „építőkövei”: a kőzetek 

8) A földtörténet eseményei 

9) A légkör anyaga és szerkezete 

10) A levegő felmelegedése és az üvegházhatás 

 

 

A vizsga teljesítése 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSZTÁLYOZÓ VIZSGA 

Földrajz 

9. évfolyam év végi vizsga 

A vizsga felépítése: 

Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 

feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 

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, valamint adatok tárolására és megjelenítésére 

nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó. A felelet max. időtartama: 15 perc 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 

Nagy Balázs-Nemerkényi Antal-Sárfalvi Béla-Ütőné Visi Judit: Földrajz 9. (Nemzedékek 

Tudása Tankönyvkiadó Zrt., 2013) 

Tudása Tankönyvkiadó Zrt., 2013) 

1) Az Univerzum és a Tejútrendszer 

2) A Naprendszer és a Nap  

3) A Hold  

4) A térkép 

5) A Föld belső szerkezete 

6) Kőzetlemezek - lemeztektonika 

7) A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység 

8) A kőzetlemezek és a földrengések 

9) A kőzetburok „építőkövei”: a kőzetek 

10) Ásványkincsek, energiahordozók képződése 

11) A földtörténet eseményei 

12) A Föld nagyszerkezeti egységei  

13) A légkör anyaga és szerkezete 

14) A levegő felmelegedése és az üvegházhatás 

15) Időjárási és éghajlati elemek 

16) Ciklonok – anticiklonok 



17) Az általános légkörzés 

18) A légkör globális problémái 

19) Az óceánok, tengerek  

20) A tengervíz mozgásai 

21) A felszín alatti vizek 

22) Tavak 

23) Folyók 

24) A forró övezet 

25) A mérsékelt övezet 

26) A hideg övezet 

27) A világnépesség növekedése, összetétele, eloszlása 

28) Településformák 

A szóbeli vizsga követelményei: 

1. A Naprendszer és a Nap  

2. A Hold  

3. A Föld belső szerkezete 

4. Kőzetlemezek - lemeztektonika 

5. A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység 

6. A kőzetlemezek és a földrengések 

7. A kőzetburok „építőkövei”: a kőzetek 

8. A földtörténet eseményei 

9. A légkör anyaga és szerkezete 

10. A levegő felmelegedése és az üvegházhatás 

11. Ciklonok – anticiklonok 

12. Az általános légkörzés 

13. Az óceánok, tengerek  

14. Tavak 

15. Folyók 

16. A forró övezet 

17. A mérsékelt övezet 

18. A hideg övezet 

19. A világnépesség növekedése, összetétele, eloszlása 

20. Településformák 

 

A vizsga teljesítése 

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. 

 



OSZTÁLYOZÓ VIZSGA   

Földrajz 

10. évfolyam félévi vizsga 

A vizsga felépítése: 

3.) Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 10. 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, valamint adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép, körző, vonalzó. A felelet max. időtartama: 15 perc 

 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 

Probald Ferenc-Ütőné Visi Judit: Földrajz 10. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt., 2013) 

Az írásbeli vizsga követelményei: 

1. A világgazdaság építőkövei: az államok 

2. A gazdasági és foglalkozási szerkezet 

3. Globalizáció folyamata. Transznacionális vállalatok működése, szerepük a világgazdaságban  

4. A világkereskedelem kialakulása, főbb irányai és főbb kereskedelmi társulások 

5. Pénz és a pénz szerepe a modern gazdaság működésében 

6. Európai Unió kialakulása, felépítése és a tagállamok együttműködésének formái 

7. Nagy-Britannia gazdasága 

8. Skandinávia gazdasága 

9. Németország gazdasága 

10. Franciaország gazdasága 

11. Olaszország gazdasága 

12. Ausztria és Svájc gazdasága 

13. Csehország és Szlovákia gazdasága 



14. Lengyelország gazdasága 

 

A szóbeli vizsga követelményei: 

1. Globalizáció folyamata. Transznacionális vállalatok működése, szerepük a világgazdaságban  

2. A világkereskedelem kialakulása, főbb irányai és főbb kereskedelmi társulások 

3. Pénz és a pénz szerepe a modern gazdaság működésében 

4. Európai Unió kialakulása, felépítése és a tagállamok együttműködésének formái 

5. Nagy-Britannia gazdasága 

6. Skandinávia gazdasága 

7. Németország gazdasága 

8. Franciaország gazdasága 

9. Olaszország gazdasága 

10. Csehország és Szlovákia gazdasága 

 

 

A vizsga teljesítése 

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. 

 



OSZTÁLYOZÓ VIZSGA   

Földrajz 

10. évfolyam év végi vizsga 

A vizsga felépítése: 

Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 10. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 

feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 

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, valamint adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép, körző, vonalzó. A felelet max. időtartama: 15 perc 

 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 

Probald Ferenc-Ütőné Visi Judit: Földrajz 10. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt., 2013) 

 

Az írásbeli vizsga követelményei: 

1) A világgazdaság építőkövei: az államok 

2) A gazdasági és foglalkozási szerkezet 

3) Globalizáció folyamata. Transznacionális vállalatok működése, szerepük a világgazdaságban  

4) A világkereskedelem kialakulása, főbb irányai és főbb kereskedelmi társulások 

5) Pénz és a pénz szerepe a modern gazdaság működésében 

6) Európai Unió kialakulása, felépítése és a tagállamok együttműködésének formái 

7) Nagy-Britannia gazdasága 

8) Skandinávia gazdasága 

9) Németország gazdasága 

10) Franciaország gazdasága 

11) Olaszország gazdasága 

12) Ausztria és Svájc gazdasága 



13) Csehország és Szlovákia gazdasága 

14) Lengyelország gazdasága 

15) A magyar gazdaság főbb jellemzői és fejlődése a rendszerváltás óta 

16) Magyarország természeti erőforrásai és azok szerepe a gazdaságban 

17) Magyarország közlekedése 

18) Magyarország idegenforgalma 

19) Magyarország régiói: Nyugat-Dunántúl 

20) Magyarország régiói: Közép-Magyarország és Budapest 

21) Magyarország népessége 

22) USA gazdasága és szerepe a világgazdaságba 

23) Japán gazdasága  

24) India gazdaság 

25) Kína gazdasága 

 

A szóbeli vizsga követelményei: 

1. Globalizáció folyamata. Transznacionális vállalatok működése, szerepük a világgazdaságban  

2. A világkereskedelem kialakulása, főbb irányai és főbb kereskedelmi társulások 

3. Pénz és a pénz szerepe a modern gazdaság működésében 

4. Európai Unió kialakulása, felépítése és a tagállamok együttműködésének formái 

5. Nagy-Britannia gazdasága 

6. Skandinávia gazdasága 

7. Németország gazdasága 

8. Franciaország gazdasága 

9. Olaszország gazdasága 

10. Csehország és Szlovákia gazdasága 

11. A magyar gazdaság főbb jellemzői és fejlődése a rendszerváltás óta 

12. Magyarország természeti erőforrásai és azok szerepe a gazdaságban 

13. Magyarország közlekedése 

14. Magyarország idegenforgalma 

15. Magyarország régiói: Nyugat-Dunántúl 

16. Magyarország régiói: Közép-Magyarország és Budapest 



17. Magyarország népessége 

18. USA gazdasága és szerepe a világgazdaságba 

19. Japán gazdasága  

20. India gazdaság 

21. Kína gazdasága 

 

A vizsga teljesítése 

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. 

 

 


