FÖLDRAJZ Vizsga tételei 10. évfolyam
1. Mutassa be Naprendszerünket: a Nap fő jellemzőit, a bolygókat és fő tulajdonságaikat, ábrázolja a Földről megfigyelhető fogyatkozásokat!
2. Magyarország központi régiója: Beszéljen a főváros és a környező terület kapcsolatáról, a
természeti
adottságokról, a funkció- és településszerkezet változásokról, a fejlődés lehetőségeiről!
3. Értelmezze a vulkáni tevékenység és a kőzetlemez-mozgások kapcsolatát!
Példákon szemléltesse, hogyan függ a vulkánok anyaga, formája és az ércképződés a
lemezmozgástól?
4. Mutassa be hazánk szőlő- és gyümölcstermesztését, jelentősebb borvidékeinket,
„hungaricumnak” is tekinthető élelmiszeripari termékeinket!
5. Mutassa be a tenger mozgásfolyamatait! A tenger építő és pusztító munkáját, a tengerjárást, és
a tengeráramlások rendszerét, éghajlatot módosító hatását!
6. Ismertesse Japán természeti adottságait és gazdasági életét!
7. Ismertesse hazánk természeti adottságait, tekintettel az éghajlatot és talajt befolyásoló
tényezőkre!
8. Mutassa be – lehetőleg kárpát-medencei példák segítségével - a tavakat keletkezésük és
pusztulásuk, továbbá vízháztartásuk szerint, beszéljen az emberi tevékenység hatásáról
a tavak életében!
9. Mutassa be hazánk népesedési viszonyait, a változás irányait, a kedvezőtlen folyamatok
megállítására végzett beavatkozások lehetőségeit!
10. Ismertesse a légkör összetételét, atlasza ábrájának segítségével beszéljen annak
szerkezetéről, a tapasztalható hőmérsékletváltozásokról és azok okairól!
11. Ismertesse a kőolaj szerepét a Közel-Kelet országainak gazdasági, társadalmi életében!
12. A csapadékképződés folyamata. Ismertesse a páratartalom szerepét, a fő csapadéktípusokat,
az időjárási frontok szerepét a mérsékelt övben!
13.

Mutassa be Németország gazdasági
elhelyezkedését és annak okait!

fejlődését,

valamint

gazdaságának

térbeli

14. Magyarázza meg a hőmérsékleti egyenlítő vándorlásának éghajlati következményeit,
hatását a szélrendszerek kialakulására! Mely éghajlattípusok függnek ettől a
legerőteljesebben?
15. Mutassa be az Európai Unió kialakulásának intézményrendszerét!
16. A diagramok és atlasza segítségével tekintse át a valódi mérsékelt öv NY- K irányú
változásait!
Hogyan változnak az éghajlati tényezők és a talaj, ez hogyan hat a mezőgazdasági
termelésre?

17.

A megadott források és az atlasz segítségével ismertesse az Unión belüli
fejlettségbeli különbségeket!

területi

18. Mutassa be a kontinensek szerkezeti felépítését, a szerkezeti elemek időbeli kialakulásának
sorrendjét, a hozzájuk kapcsolódó ásványkincseket, a szerkezet ipari és mezőgazdasági
tevékenységre gyakorolt hatását!
19. Beszéljen az USA világgazdasági erőtérben elfoglalt helyéről, gazdaságának természeti és
társadalmi erőforrásairól, területi tagolódásáról!
20. Beszéljen az energiaellátás és környezetszennyezés globális gondjairól,
vázoljon fel néhányat a megoldási kísérletek közül!
Vác, 2017. november 14.
Balogh Tamás
a földrajz tanára

