Szóbeli érettségi témakörök földrajzból
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a, A térkép. A térképek csoportosítása, domborzatábrázolás módjai.
b, Magyarország gazdasági életének legfőbb jellemzőit a rendszerváltás után.
a, A Naprendszer felépítése és a bolygók bemutatása.
b, Hazánk népesedési folyamatai és azok társadalmi következményei.
a, A Föld gömbhéjai és a kőzetburok alkotórészei. Az asztenoszféra jelentősége, kőzetlemez mozgások és
következményei.
b, A légszennyezést, mint globális környezeti probléma.
a, A földrengések kialakulásának okai. Epicentrumnak és hipocentrum fogalma. Védekezés, előrejelzés,
példák.
b, Az USA társadalmi-gazdasági fejlődésében szerepet játszó természeti és társadalmi adottságok,
tényezők. Az északi körzet legfontosabb központjai.
a, A lánchegységek kialakulásának folyamata és jellemzése. Felszínének formakincse, ásványkincsei, a
Föld legjelentősebb lánchegységei.
b, Hazánk közlekedés-földrajzi adottságait és helyzete, közlekedés-hálózatunk.
a, Az ősmasszívumok kialakulása és jellemzése. Felszínük és ásványkincs-készletük, a Föld
ősmasszívumai.
b, Japán gazdasági élete és szerepe a térségben és a világgazdaságban.
a, A légkör összetétele és szerkezete, jelentősége a földi élet szempontjából.
b, Németország gazdasági életének jellemzői, szerepe a kontinensen.
a, A levegő felmelegedését befolyásoló és módosító tényezők, napi és havi középhőmérséklet, napi és havi
hőmérsékleti ingás.
b, A kőolaj szerepe az arab világ életében, az arab országok szerepe a világgazdasági folyamatokban és a
világpolitikában.
a, A nagy földi légkörzés.
b, Az Európai Unió létrejöttének kialakulása és működése.
a, A forró övezet éghajlati típusai.
b, A fejlett és fejlődő országok korfáinak jellemzése, a népesedési folyamatokból adódó társadalmigazdasági problémák.
a, A tengeráramlások okai, jelentősége.
b, Urbanizáció fogalma. A klasszikus városszerkezet övei, agglomeráció, alvótelepülés és bolygóváros
fogalma, kapcsolatrendszerük.
a, A Dunántúli-középhegység tagjai, kőzetanyaga, természeti adottságai és erőforrásai.
b, A világ fő népesedési gócai. Kialakulásának természeti és társadalmi tényezői.
a, A valódi mérsékelt éghajlati öv jellemzése.
b, A transznacionális nagyvállalatok létrejöttének okai, a TNC-k működése és megnövekedett
világgazdasági jelentőségük.
a, A hideg övezet éghajlati öv jellemzése.
b, Ausztria gazdasági életének fő vonásai, hazánk és a szomszédos ország gazdasági-társadalmi kapcsolata.
a, A tavak keletkezése és pusztulása. Gazdasági jelentőségük bemutatása.
b, Oroszország gazdasága és szerepe a térségben és a világgazdaságban.
a, Az Aggteleki-karszt bemutatása. Karsztjelenségek.
b, Az adósságválság kialakulásának okai. Az adósságválság társadalmi és gazdasági következményei.
a, Európa nagyszerkezeti egységei, a tájak formakincsének bemutatása.
b, Hazánk fő idegenforgalmi körzetei, tájegységei és értékei.
a, Dél-Amerika természeti adottságai, erőforrásai.
b, A nyugat-dunántúli régió elhelyezkedése, természeti-gazdasági erőforrásai, gazdasági élete, fontosabb
városai.
a, Az Alföld nagy tájai, természeti adottságai és erőforrásai.
b, a világ energiagazdaságában bekövetkezett változások, energiafogyasztás és termelés területi
különbségei, energiafelhasználás okozta környezetvédelmi problémák.
a, Az Északi-középhegység kőzetanyaga, természeti adottságai és erőforrásai.
b, A globalizáció kialakulásának okai, jellegzetességei, valamint ezek gazdasági és társadalmi
következményei.

