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A MATEMATIKAI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE
MÁS TANTÁRGYAK KERETEI KÖZÖTT
A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésének koncepcióját egyrészt a
matematikai kompetenciaterület általános fejlesztési (szakmai) koncepciója (Vidákovich, 2005) alapján, másrészt az érintett készségek és képességek fejlődésére és fejleszthetőségére vonatkozó szakirodalmi források, kutatási előzmények (elsősorban Csapó, 2003) figyelembevételével kell kialakítanunk.
Ez azt jelenti, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés során is kiemelten kell kezelnünk
az általános fejlesztési koncepcióban meghatározott kompetenciakomponensek fejlesztését (1. számlálás, számolás; 2. mennyiségi és valószínűségi következtetés; 3. becslés, mérés, mértékegységváltás;
4. szövegesfeladat- és problémamegoldás; 5. rendszerezés, kombinativitás; 6. deduktív és induktív
következtetés). A koncepció alapján adott a fejlesztés alapvető stratégiája is (tartalmas direkt fejlesztés), mely a más tantárgyak keretei közötti fejlesztésnek egyébként is szinte az egyedül szóba jöhető
formája. Ugyancsak az általános koncepció része, hogy a kritikus készségek, képességek esetében
kritériumorientált fejlesztést célszerű alkalmazni.
A tervezés során a legfontosabb tennivaló a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés stratégiájának, módszereinek további pontosítása, majd ennek alapján a kialakított stratégia szerint várhatóan
valóban fejleszthető matematikai kompetenciakomponensek, készségek és képességek rendszerének
összeállítása, illetve az ezek hatékony fejlesztésére alkalmas iskoláztatási szakaszok kijelölése. Ezt
követően természetesen megoldandó egyrészt a készségek és képességek eredményes fejlesztését legjobban segítő tantárgyak és tantárgyi tartalmak kiválasztása, másrészt a matematikai kompetencia
fontos részét képező motivációs tényezők fejlesztésének kidolgozása is.

1. A más tantárgyak keretei között történő fejlesztés
stratégiája és módszerei
A matematikai kompetencia fejlesztésének általános koncepciója szerint a fejlesztés javasolt alapstratégiája a tartalmas direkt fejlesztés. Ennek a fejlesztési stratégiának a lényege, hogy a készségeket és
képességeket a tanítási órákon, az egyébként is feldolgozandó tantárgyi tartalmak felhasználásával,
azok kismértékű átalakításával fejlesztjük (Csapó, 2003; Nagy, 2000). Nyilvánvaló, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés esetében ennek a stratégiának az alkalmazása a legcélszerűbb.
A korábbi kutatások eredményei alapján azonban az is ismert, hogy a tartalmas direkt fejlesztéssel csak abban az esetben gyorsítható meg a készségek, képességek fejlődése, ha a fejlesztést megfelelő gyakorisággal, következetesen, és természetesen a megfelelő iskoláztatási szakaszban végezzük.
Jelentős fejlesztő hatás csak attól a programtól remélhető, amelyben a fejlesztés hosszabb időszakon át,
lehetőleg hetente többször sorra kerül. A hatás valószínűségét növeli, ha ugyanazoknak a készségeknek, képességeknek a fejlesztése egyszerre több tantárgyban, párhuzamosan folyik.
A matematikai kompetencia fejlesztésre kiválasztott komponensei, készségei és képességei között
számos alapvető fontosságú, ún. kritikus készség és képesség van, melyek esetében a kritériumorientált fejlesztés látszik célszerűnek. A kritériumorientált fejlesztés alapelve az, hogy meghatározzuk a
készség, képesség elérendő, optimális szintjét, és a fejlesztést minden tanuló esetében addig folytatjuk, amíg ezt a szintet el nem éri, vagy legalábbis eléggé meg nem közelíti (Csapó, 2003; Nagy, 2000).
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A kritériumorientált fejlesztés előfeltétele, hogy ismertek legyenek a fejlesztendő készség, képesség fejlődési folyamatai, illetve a fejlettségi szintek, és ezek közül is elsősorban az optimális fejlettség
szintje. Ezeken kívül természetesen szükség van kritériumorientált mérőeszközökre is, amelyekkel
a készség, képesség fejődése nyomon követhető, és a fejlesztés aktuális feladatai meghatározhatók.
A matematikai kompetencia kiemelt komponensei esetében ezek a feltételek csak részben adottak,
néhány komponens fejlődésének feltérképezése, illetve a megfelelő mérőeszközök kifejlesztése további
kutatásokat igényelne.
Mindezekből következik, hogy a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésére elsősorban olyan kompetenciakomponenseket kell kiválasztanunk, amelyek fejlesztése hosszabb
időn, lehetőleg egész tanéven keresztül, több tantárgyban is folytatható. A fejlesztési program kidolgozása során figyelembe kell vennünk azt is, hogy mely készségekre, képességekre vannak már a
kritériumorientált fejlesztést segítő eszközök.
Végül a fejlesztés számára legkedvezőbb iskoláztatási szakaszok meghatározása is fontos szempont, hiszen az egyes készségek, képességek fejleszthetőségi esélyei nem minden iskoláztatási periódusban azonosak, ezért a fejlesztési programot életkorfüggően kell kialakítani. A legtöbb készség,
képesség esetében a fejlesztési feladatok zömét egy-két iskoláztatási szakaszban kell megoldani, ez
azonban nem jelenti azt, hogy az adott szakasz(ok) végére minden tanuló eléri a kívánatos fejlettségi
szintet, és az is előfordulhat, hogy jó néhány tanuló már a szakasz(ok) lezárása előtt megfelelő szintet
ér el. Ezért minden iskoláztatási szakaszban gondolnunk kell az átlagosnál lényegesen lassabban és
lényegesen gyorsabban fejlődők fejlesztési igényeire is.

2. A
 fejlesztésre javasolt kompetenciakomponensek
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint
Az 1. táblázatban a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésre javasolt készségeit
és képességeit abból a szempontból tekintjük át, hogy az általános fejlesztési koncepcióban is szereplő
iskoláztatási szakaszokban (1–4., 5–8., 9–12. évfolyam) mely készségek, képességek fejlesztése tűnik
a legcélszerűbbnek, illetve oldható meg a fent részletezett feltételek (megfelelő gyakoriságú, következetes fejlesztés, lehetőleg több tantárgyban párhuzamosan) mellett. A táblázat azt is mutatja, hogy az
egyes kompetenciakomponensek esetében mely iskoláztatási szakaszokban kell az átlagosnál lényegesen gyorsabban (G), az átlagosnak megfelelően (Á), illetve az átlagosnál lényegesen lassabban (L)
fejlődők fejlesztésére gondolnunk.
A táblázat tartalma természetesen csak javaslat, melyet matematikai tanterv- és tananyagfejlesztő,
illetve szakmódszertani szakértők bevonásával lehet véglegesíteni.
1. táblázat: A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésre javasolt komponensei
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint

Kompetenciakomponens

1–4. évfolyam

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

Számlálás

Á, L

L

–

Számolás

Á, L

L

–

Mennyiségi következtetés

Á, L

L

–

G

G, Á

G, Á, L

Becslés, mérés

Á, L

L

–

Mértékegységváltás

Á, L

L

–

Szövegesfeladat-megoldás

Á, L

L

–

G

G, Á

G, Á, L

Rendszerezés

G, Á

G, Á, L

Á, L

Kombinativitás

G, Á

G, Á, L

Á, L

Deduktív következtetés

G, Á

G, Á, L

G, Á, L

Induktív következtetés

G, Á

G, Á, L

G, Á, L

Valószínűségi következtetés

Problémamegoldás
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A táblázat tükrözi, hogy a matematikai kompetencia fejlesztésére készülő programokban kiemelten kezelendő komponensek egy része, mint például a számlálás, számolás, a mennyiségi következtetés, a becslés, mérés, mértékegységváltás, a szövegesfeladat-megoldás erősen matematikaspecifikusak.
Ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztése a matematikatanítás hagyományos alapfeladatai közé tartozik, és bár alkalmazásuk esetenként más tantárgyakban is szükséges, ezeknek a feladatoknak a más tartalmakkal való megjelenítése is egyértelműen a matematikát idézi a pedagógusok és
a tanulók számára egyaránt.
Nem véletlen, hogy ha ezekkel a készségekkel, képességekkel bármilyen probléma van, a más
tantárgyat tanító szaktanár azonnal a matematikát, illetve a matematika szakos kollégát emlegeti,
akinek ezt „meg kellett volna tanítania”. Ezért ezeknek a készségeknek, képességeknek a más tantárgyakban való fejlesztése – bármennyire is szükséges lenne – csak viszonylag szűk keretek között
mozoghat, és főleg az első iskoláztatási szakaszban lehet hatásos. Ezt követően esetleg a lényegesen
lassabban haladók számára adhatók a felzárkóztatást segítő, fejlesztő feladatok.
Néhány más kompetenciakomponens, mint például a valószínűségi következtetés vagy a problémamegoldás alkalmazása ugyan szintén a matematikai gondolkodásban a legjellemzőbb, de ezek
egyúttal a gondolkodás olyan alapelemei, amelyek minden tantárgyban jelentősen gazdagíthatják a
tananyag-feldolgozás módszereit, ezért fejlesztésük a más tárgyakat tanító szaktanárok számára is
szívesen vállalt feladat lehet. Mindkét terület jellemzője, hogy az alkalmazás és így a fejlesztés lehetőségei is a második és a harmadik iskoláztatási periódusban egyre bővülnek, a lényegesen gyorsabban
haladók mellett az átlagos fejlődésű, majd a lényegesen lassabban haladó tanulóknak is adhatunk
ilyen jellegű feladatokat.
Végül a kiemelten kezelendő komponensek harmadik csoportja, a rendszerezés, kombinativitás,
valamint a deduktív és induktív következtetés olyan általános készségeket, képességeket tartalmaz,
amelyek nemcsak a különböző tantárgyakban, hanem a mindennapi élet számos területén is gyakran
szükségesek, fejlettségük az intellektus fontos jellemzője. Ezért ezeknek a komponenseknek a fejlesztése szinte minden tantárgyban lehetséges, jóllehet a fejlesztő feladatok beillesztésének, illetve a
fejlesztés hatékonyságának az esélyei az egyes tantárgyakban nem azonosak (Csapó, 2003).
A számos, jól dokumentált kísérleti előzmény és eredmény azonban lehetővé teszi, hogy ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztésére viszonylag könnyebben dolgozzunk ki fejlesztő
feladatsorokat. A négy komponens fontossága és a fejlesztés kísérleti megalapozottsága alapján a más
tantárgyak keretei közötti fejlesztésre elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, deduktív és induktív következtetés készségeit, képességeit javasoljuk, ezért ezeket a következő pontban részletesebben
is bemutatjuk.

3. A
 rendszerEző és kombinatív képesség, a deduktív
és induktív gondolkodás fejlesztendő részképességei
Mint arra már utaltunk, a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és induktív gondolkodás
fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatban számos magyar nyelvű publikáció ismert. A következőkben a
négy képességcsoport rövid bemutatása során ezekre támaszkodunk, de a sokféle részkészség, részképesség részletes leírása nem lehet a koncepció feladata, ez megtalálható az idézett publikációkban.
A négy kompetenciakomponens fejlesztésre javasolt összetevőit a 2. táblázat foglalja össze. A táblázatban a komponenseket a képességkutatás és -fejlesztés hazai szakirodalmában szokásos terminológiát
követve a rendszerező képesség, kombinatív képesség, deduktív gondolkodás, induktív gondolkodás címszavak
alatt soroltuk fel. Az előző táblázathoz hasonlóan feltüntettük azt is, hogy az egyes készségek, képességek fejlesztését mely iskoláztatási szakaszokban, illetve milyen képességű tanulók számára javasoljuk (G: az átlagosnál lényegesen gyorsabban haladók, Á: átlagos ütemben haladók, L: az átlagosnál
lényegesen lassabban haladók). Az utóbbi szempontokból mind a négy képességterületen belül sokféle változat előfordul, a fejlesztés hangsúlyai tehát nemcsak iskoláztatási szakaszonként, hanem a
tanulók képességszintje, fejlődési üteme szerint is eltérhetnek.
A táblázat tartalma itt is csak javaslat, melyet matematikai és szakmódszertani szakértők bevo
násával szükséges megvitatni, illetve lehet véglegesíteni.
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2. táblázat: A rendszerező és kombinatív képesség, valamint a deduktív és induktív gondolkodás fejlesztendő
komponensei iskoláztatási szakaszok és képességszintek szerint

Kompetenciakomponens
Rendszerező képesség
Halmazképzés, -besorolás
Definiálás
Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás
Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés
Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés
Lánckövetkeztetés
Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

1–4. évfolyam

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

G, Á
G
G, Á, L
G, Á, L
G

G, Á, L
G, Á
Á, L
Á, L
G, Á

Á, L
G, Á, L
L
L
G, Á, L

Á, L
G, Á
G, Á
G
G, Á

L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á
G, Á, L

–
Á, L
Á, L
G, Á, L
Á, L

Á, L
G, Á
–
Á, L
G, Á
G, Á
G, Á
–

L
G, Á, L
G, Á
L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á

–
Á, L
G, Á, L
–
Á, L
Á, L
Á, L
G, Á, L

G, Á
G
G, Á
G

G, Á, L
G, Á
G, Á, L
G, Á

Á, L
G, Á, L
Á, L
G, Á, L

A rendszerező képesség (Nagy, 2003) matematikai alapját a halmazokkal és relációkkal kapcsolatos műveletek képezik, a képesség fejlesztése azonban természetesen nem ezeknek a műveleteknek
a megtanítását és gyakoroltatását jelenti, hanem az ezekre épülő gondolkodási sémák különböző
tartalmakon való alkalmazását. A táblázatban látható részképességek közül a halmazképzés, besorolás, illetve a definiálás legjobban a fogalomkialakítással kapcsolatban működtethető, például dolgok
közös tulajdonságai alapján halmazok alkotását, megnevezését vagy dolgoknak adott halmazokba
való besorolását, illetve fogalmak adott tulajdonságok felhasználásával történő pontos meghatározását kérhetjük. A sorképzés és a hierarchikus osztályozás a dolgok közötti viszonyok alapján történő
rendezésre épül, a sorképzés egydimenziós rendezést (idősor, mennyiségi sor, tartalmazási sor), a
hierarchikus osztályozás pedig elágazó struktúrájú rendezést igényel.
A kombinatív képesség (Csapó, 2003; Nagy, 2004) matematikai hátterében a kombinatorikai
műveletek állnak, de a képességfejlesztés itt sem ezeknek a tudatosítását, gyakorlását jelenti, hanem
a megfelelő gondolkodási műveletek, halmazképzési algoritmusok konkrét tartalmakon való alkalmazását. A felsorolt részképességek közül a permutálás adott halmaz elemeinek sorba rendezését,
a variálás adott halmazból meghatározott elemszámú rendezett részhalmazok kiválasztását, a
kombinálás pedig adott halmazból meghatározott elemszámú, de nem rendezett részhalmazok
kiválasztását jelenti. Az összes részhalmaz képzése hasonló a kombináláshoz, de az összes lehetséges elemszámú részhalmazt ki kell választani, a Descartes-szorzat képzése során pedig két halmaz
elemeiből kell rendezett elempárokat kialakítani.
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A deduktív gondolkodás (Vidákovich, 2002; 2004) matematikai alapja a klasszikus logika, de a
fejlesztés során itt sem logikatanításról van szó. A felsorolt részképességek három csoportot képeznek.
Az első csoportba a kétváltozós műveletek tartoznak, a kapcsolás az „és”, a választás a „vagy” és a „vagy...,
vagy”, a feltételképzés a „ha..., akkor” és az „akkor és csak akkor..., ha” nyelvi elemek alkalmazásával
képezhető összetett mondatok értelmezését igényli. A második csoport a következtetések csoportja,
ezek közül az előrelépő és a visszalépő következtetés egyaránt a feltételképzés műveletét használja,
de az első az előtag megerősítésével, a második pedig az utótag tagadásával. A lánckövetkeztetés már
két feltételes állításra épül, ahol az első állítás utótagja és a második állítás előtagja azonos. A választó
következtetésben a választás művelete szerepel, az egyik tag állításából vagy tagadásából kell a másik
tagra következtetni. A kvantorok feladataiban a „minden” és a „van olyan” nyelvi sémákat és szinonimáikat kell alkalmazni.
Az induktív gondolkodás (Csapó, 2003) matematikai háttere a szabályfelismerés és szabályalkotás.
A fejlesztés lényege itt sem a matematikai módszerek tanítása, hanem a szabályfelismerés és szabályalkotás műveletének gyakorlása konkrét tartalmakon. Például az ebbe a csoportba tartozó kompetenciakomponensek közül a kizárás szabályfelismerést, illetve a kivétel megtalálását igényli, lényegében
„kakukktojás” feladat. Az átkódolás konkrét példákon felismert művelet alkalmazását jelenti újabb
konkrét esetben. Az analógiák képzése a konkrét példával bemutatott kapcsolat felismerésére és
további alkalmazására épül, a sorozatok képzéséhez pedig néhány elem alapján a sorozat műveleti
szabályának felismerése és ennek alapján további elemek előállítása szükséges.
A négy kompetenciakomponens rövid jellemzése mutatja, hogy mindegyik készség, képesség
alapját matematikai struktúrák képezik, de a pedagógusnak a nem matematikai tantárgyi tartalmakon végzett fejlesztéshez nincs szüksége a háttérstruktúrák alaposabb ismeretére. A fejlesztő programok felépítésének mélyebb megértését azonban segítheti a kapcsolódó matematikai témakörök, a
felhasznált matematikai struktúrák átgondolása. A tanulóknak pedig a képességek hátterében álló
matematikai struktúrákat semmiképpen nem kell ismerniük, a más tantárgyakban történő fejlesztés során azokat nemcsak hogy nem kell megtanítani, hanem meg sem kell említeni. A halmazok,
relációk, a kombinatorika, a logika, a szabályfelismerés és szabályalkalmazás tanítása, gyakoroltatása
a matematikatanítás feladata.

4. A más tantárgyak keretei közötti fejlesztés tartalmi és
szervezési kérdései
A matematikai kompetencia fejlesztendő komponensei elvileg igen sokféle tartalommal működtethetők,
tehát sokféle nem matematikai környezetben is fejleszthetők. Az iskolai, tantárgyi keretek között
történő kompetenciafejlesztés lehetőségeit azonban korlátozza az, hogy a valóban eredményt ígérő,
tehát megfelelő gyakoriságú, következetes, lehetőleg az egész tanévre elosztott fejlesztés csak olyan
tantárgyakban lehetséges, amelyeknek tananyagában viszonylag gyakran és egyenletesen fordulnak elő a képességfejlesztő feladatok beillesztésére alkalmas anyagrészek. Ez a feltétel a matematikai
kompetencia néhány komponense (elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és
induktív következtetés) esetében több tantárgyban is teljesül, míg más komponensek (különösen
az erősebben matematikaspecifikus készségek, képességek) esetében csak egyes tantárgyak egyes
témakörei alkalmasak ilyen jellegű fejlesztésre.
A matematikai kompetencia kiemelten fejlesztendő komponensei és a fejlesztésre alkalmas tantárgyak közötti lehetséges megfeleltetéseket a 3. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat csak az 1. táblázatban már megjelölt fejlesztési periódusokra ad meg tantárgyakat, és csak olyanokat, amelyek anyagába
a korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai alapján nagy valószínűséggel beilleszthető a
megfelelő mennyiségű és minőségű fejlesztő feladat. A táblázatban egy-egy kompetenciakomponenshez és iskoláztatási szakaszhoz több tantárgy is tartozik, ez választási lehetőségeket jelent. A korábbiakban azonban már utaltunk arra, hogy a fejlesztés hatékonyabb, ha párhuzamosan több tantárgyban is
zajlik, ezért célszerű minden készséget, képességet minden évfolyamon legalább két-három tantárgyban fejleszteni.
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3. táblázat: A matematikai kompetencia kiválasztott komponenseinek fejlesztésére javasolt iskoláztatási
szakaszok és tantárgyak

Kompetenciakomponens
Számlálás
Számolás
Mennyiségi következtetés
Valószínűségi
következtetés
Becslés, mérés
Mértékegységváltás
Szövegesfeladat-megoldás

1–4. évfolyam
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret

Problémamegoldás

technika,
természetismeret

Rendszerezés

magyar, technika,
természetismeret

Kombinativitás

magyar, technika,
természetismeret

Deduktív következtetés

magyar, technika,
természetismeret

Induktív következtetés

magyar, technika,
természetismeret

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

–

–

–

–

–

–

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem

–

–

–

–

–

–

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem

Mivel a matematikai kompetencia komponensei leginkább a természettudományi tárgyak
készségeivel és képességeivel mutatnak rokonságot, ezért érthető, hogy a táblázatban felsorolt
tantárgyak nagyobb része is ebbe a körbe tartozik. Ugyanakkor a természettudományi tárgyak,
különösen a fizika, kémia viszonylag kis óraszáma és emellett zsúfolt tananyaga nem mindig kedvez a
képességfejlesztésnek. A korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai azt mutatják, hogy a biológia, földrajz, sőt a humán tantárgyak (magyar, történelem) sokszor rugalmasabb kereteket kínálnak a
képességfejlesztő feladatok beillesztésére.
A fejlesztés keretéül szolgáló tantárgyak kijelölése után ki kell választanunk azokat a témaköröket,
tartalmakat, amelyekhez a fejlesztő feladatokat kapcsoljuk. Erre a célra olyan témakörök alkalmasak,
amelyek viszonylag nagyobb terjedelműek, több tanítási órán is sorra kerülnek, így az ezekhez készült
feladatok több alkalommal is használhatók lesznek, ugyanakkor a tartalmak újbóli felidézése nem lesz
erőltetett. Célszerű, ha a kiválasztott témakörök egyenletesen helyezkednek el a tanév anyagában,
mert így megoldható az is, hogy a fejlesztésre megfelelő gyakorisággal kerüljön sor, esetleg az egész
tanévet átfogva.
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11

A képességfejlesztő feladatok beillesztése során meg kell határoznunk azok alkalmazásának
helyét és módját is. Ennek korlátja általában a tananyag viszonylagos zsúfoltsága, illetve a tanmenet
szerinti haladás kényszere. Ezért a készség- és képességfejlesztő feladatok elvégzését úgy kell ütemeznünk, hogy az ezekkel történő foglalkozás legfeljebb tanóránként 5-10 percet vegyen igénybe.
Még így is számolnunk kell azzal, hogy a fejlesztésre csak akkor szánhatunk megfelelő mennyiségű
időt, ha a tananyag egyes részeit lerövidítjük, szükség esetén elhagyjuk.
A döntés nyilván nem könnyű, de a matematikai kompetencia legfontosabb, ún. kritikus
készségei, képességei esetében ezek a módosítások elkerülhetetlenek. Azaz a néhány kritikus készség
fejlesztését fontosabbnak kell tekintenünk, mint a tananyag maradéktalan, előre eltervezett ütemben történő feldolgozását. Ha ezeket a készségeket, képességeket kritériumorientált módszerekkel
az optimális használhatóság szintjére kívánjuk fejleszteni, akkor ehhez differenciált, egyénre szabott
fejlesztés szükséges.
Végül megtervezendők és kidolgozandók a tartalmas direkt, egyes esetekben kritériumorientált fejlesztés céljait szolgáló eszközök is. A fejlesztéshez általában ötféle eszköz lehet szükséges.
A tanári kézikönyv minden esetben elkészítendő, a pedagógusok ebből ismerhetik meg a fejlesztés
koncepcióját, módszereit, illetve ebben találják meg az alkalmazásra javasolt feladatokat. Az értékelő
eszközök mindazon készségek és képességek esetében szükségesek, amelyekre a fejlesztés célváltozói
épülnek, azaz amelyek fejlettségét többé-kevésbé rendszeresen értékelni kell. Tanulói munkafüzetre nem minden készség, képesség fejlesztéséhez van szükség, mivel egyes esetekben az egyébként
is meglevő tananyagok, munkafüzetek is jól használhatók. Speciális eszközök csak néhány készség
esetében jöhetnek szóba, ezek egyrészt a tanári szemléltetést, másrészt a tanulói munkát segítik.
Végül a fejlődési mutató a kritériumorientált készség- és képességfejlesztés nélkülözhetetlen kelléke,
ennek segítségével követhető nyomon a fejlődés menete és határozhatók meg a hátralevő fejlesztési
feladatok.
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Útmutató
A Földünk és környezetünk műveltségterület különösen alkalmas arra, hogy a megtanult ismeretek
mellett fejlessze a diákok rendszerező és kombinatív képességeit, deduktív, induktív gondolkodását.
Ebben a füzetben a 10. évfolyamos földrajz tananyaghoz szorosan kapcsolódó modulokat talál (rövidebb szövegek gondolkodásfejlesztő feladatokkal). A Kerettantervi követelményhez kapcsolódó fejlesztő anyagot öt modulban foglaltuk össze, mindegyik modul öt egységből áll. Javasoljuk, hogy minden egységet dolgozzanak fel a tanórákon, és minden egységgel külön órán foglalkozzanak (vagy egy
egység feladatait több órán osszák el).
A következőkben ezeknek a feladatoknak az alkalmazásához kapnak néhány hasznos tanácsot.
• A feladatok a gondolkodási képességek fejlesztésére készültek. Azaz nem új tartalmakat és ismeretelemeket szeretnénk megtanítani, hanem a Földünk és környezetünk tantárgyi tartalmainak segítségével a tanulók gondolkodási képességét fejleszteni.
• A modulok felépítése azt a logikát követi, hogy a diákok a modulhoz tartozó egyes szövegeket
házi feladatként otthon elolvassák. Ezután a tanórán a modulok feldolgozása úgy történik, hogy a
bevezető óra végén frontális olvasással megismerkednek az egész szöveggel. A következő órákon
már csak az egyes egységek elé kiemelt szöveget kell feldolgozni és a hozzá kapcsolódó feladatokat
megoldani.
• Javasoljuk, hogy a feladatokat a tanórák elején vagy végén 5–10 percben oldják meg a diákok.
A megoldott feladatokat mindig kövesse értékelés és megbeszélés/magyarázat.
• A feladatok helyes megoldását szóban értékelhetik, a tanulók ösztönzésére több megoldás is lehetséges (pl. jó pont, kis jegyek stb.)
• A modulok egyes egységeinek további játékos, rövid feladatait óra eleji motivációként, ráhangolásként javasoljuk.
• A diákok érdeklődésének fenntartása miatt célszerű, ha minél változatosabb feladatokat oldanak
meg egy tanórán a tanulók.
Mivel több a feladat, mint amennyit elvégezhetünk (kb. 5x10 perc alatt), javasoljuk, hogy a fontosabb
fogalmak vagy a halmazképzés szinten tartásához a későbbiekben is használjuk a fennmaradó feladatokat.
Házi feladatként is feladhatók vagy akár a gyakorló órákon is alkalmazhatók, de ezeket is mindig
kövesse megbeszélés, értékelés.
Jó munkát kíván a szerző!
Köszönettel tartozom Galotti Balázsnak, Lerch Zoltánnak, Kiss Gábornak és Kutasi Ádámnak, hogy
hozzájárultak a könyv igényes megjelenéséhez.

1. MODUL
A világgazdaság
jellemzői
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás

+

Definiálás

+

Felosztás

+

Sorképzés, sorképző osztályozás

+

+

+

Hierarchikus osztályozás

+

+

+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás

+

Kombinálás

+

Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése

+

+

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés
Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés
Lánckövetkeztetés

+

+

+

+

+

Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás

+

+

Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+

+

+
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A VILÁGGAZDASÁG JELLEMZŐI
A gazdasági élet és a társadalmi működés anyagi alapját a gazdasági tevékenység, a termelés–fogyasztás biztosítja. A természeti és társadalmi erőforrások azok az adottságok, melyekkel a különböző országok, országcsoportok be tudnak kapcsolódni a termelésbe. A termelés eredménye a nyersanyagok, az
alapanyagok, a félkész és késztermékek, ezeket a fogyasztó vásárolja meg.
A gazdaság fejlettségét, az összehasonlításokat gazdasági mutatók alapján végzik a szakemberek. Az egyik legfontosabb ilyen mutató a GDP (Gross Domestic Product), az adott országban egy év
alatt előállított új termékek és szolgáltatások összessége (mértékegysége: $/fő).
A gazdaság szerkezete azt tükrözi, hogy a javak előállításához mekkora arányban járulnak hozzá
a fő gazdasági ágak (szektorok): a mezőgazdaság, az ipar, a szolgáltatások és a kutatás+fejlesztés ágazat.
A különböző gazdasági rendszerek céljai, működési formái eltérnek, nézzük a legfontosabbak alapvető jellemzőit!
A tervutasításos – más néven irányított – gazdaság útját a volt szocialista országok és a periféria
sok országa járta. Úgy gondolták, hogy ki lehet kerülni a piacgazdaság rejtett szabályait, és az emberek között sokkal igazságosabban lehet elosztani a javakat, ha az állam közvetlen utasítással irányítja
az országot. Úgy gondolták, hogy a minisztériumokban és a tervhivatalokban ülő szakembereknek
nagyobb a rálátásuk a gazdaságra, ezért könnyebben meg tudják mondani, mi a helyes. A fő probléma
az volt, hogy tervutasítás kiiktatta a gazdaság menetéből az egyén érdekeltségét, mert megszüntette
a magántulajdont. A másik gondot az jelentette, hogy a tervutasításos rendszerben a munkást nem
érdekelte a termelési veszteség, és mivel közvetlenül nem volt érdekelt a termelésben, nem optimalizálta a termelést (nem javította ki az elromlott alkatrészeket, nem figyelt a veszteségekre stb.). Mivel
a tervgazdaságot gyakorló országok elveszítették a gazdasági versenyt, szükséges volt a politikai és
gazdasági rendszerváltás ahhoz, hogy átalakítsák gazdaságukat.
Ma a legtöbb országban a gazdaság a piacgazdaság elve alapján működik. A piacgazdaságban a
javak és termelőeszközök nagy része magántulajdonban van. A termelés során az előállított javakat
eladják, és arra törekszenek, hogy nyereséghez, azaz profithoz jussanak. A profit érdekében bárki
lehet vállalkozó, így ezt a rendszert a szabad vállalkozások rendszerének is nevezhetjük. Az eladók és
vásárlók a piacon találnak egymásra, ez a piacgazdaság legfőbb intézménye. A folyamatban mindenki
önmaga érdekében cselekszik, így a legjobb igyekezettel termel, szolgáltat a saját jövője, de ezáltal a
közérdek, a nemzeti jólét javára. Azonos terméket sokan állítanak elő, ezért állandó verseny van a
piacon, ezt a szabad árrendszer teszi lehetővé. Ebben a gazdasági rendszerben az államnak csak szabályozó, stabilizáló szerepe van. A piacgazdaságban egymással szoros kapcsolatban vannak a gazdaság
legfontosabb szereplői: a világpiac – amely a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok intézményrendszere –, a regionális gazdasági integrációk, a transznacionális vállalatok (multik) és a nemzetközi szervezetek.
A világgazdaságban a világméretűvé válás folyamata, a globalizáció napjaink legdivatosabb
kifejezése. Az ipar, a szolgáltatások, sőt a kultúra és a fogyasztás terén is megfigyelhető, hogy gyorsan
és olcsón, sokat termelnek, így tömegáruk kerülnek a piacra. A globális tömegfogyasztás és termelés
lényege, hogy mindent ott állítanak elő, ahol az a legolcsóbb.
A világgazdaság tehát az emberiséget átfogó gazdasági egység, amely a piacgazdaság elve alapján működik. A világgazdaság az idők folyamán térben folyamatosan bővült, mert egyre több ország
kapcsolódott be a gazdasági vérkeringésbe. Változott a gazdasági kapcsolatok jellege is, először csak
az áruk piaca vált nemzetközivé, később megindult a termelési tényezők nemzetközi áramlása is.
A 19. század közepétől megindult a tőkekivitel, amin a 20. század második felétől a multinacionális vállalatok elterjedése alapult. Korunkra pedig lehetővé vált a másik termelési tényező, a munkaerő szabad áramlása. Ma a világgazdaság lényegében világméretű áru- és szolgáltatáspiacot, tőkepiacot
és munkaerőpiacot foglal magában. Ezek fejlődésével, a multinacionális vállalatok (TNC), a hatalmas
nemzetközi tőzsdék megjelenésével lényegében már nemzetállamok feletti viszonyok jöttek létre.
A világgazdaságban bekövetkező változások minden országra hatást gyakorolnak.

tanári útmutató
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1. egység
OLVASD EL A SZÖVEGET!
A gazdasági élet és a társadalmi működés anyagi alapját a gazdasági tevékenység, a termelés–fogyasztás biztosítja. A természeti és társadalmi erőforrások azok az adottságok, melyekkel a különböző országok, országcsoportok be tudnak kapcsolódni a termelésbe. A termelés eredménye a nyersanyagok, az
alapanyagok, a félkész és késztermékek, ezeket a fogyasztó vásárolja meg.
A gazdaság fejlettségét, az összehasonlításokat gazdasági mutatók alapján végzik a szakemberek. Az
egyik legfontosabb ilyen mutató a GDP (Gross Domestic Product), az adott országban egy év alatt
előállított új termékek és szolgáltatások összessége (mértékegysége: $/fő).
A gazdaság szerkezete azt tükrözi, hogy a javak előállításához mekkora arányban járulnak hozzá a fő
gazdasági ágak (szektorok): a mezőgazdaság, az ipar, a szolgáltatások és a kutatás+fejlesztés ágazat.
A különböző gazdasági rendszerek céljai, működési formái eltérnek.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A következő kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a termelés!

gazdasági élet

anyagi alap

társadalmi
működés

biztosít

gazdasági
tevékenység

A termelés olyan gazdasági tevékenység, amely a gazdasági élet és a társadalmi működés anyagi alapját biztosítja.
Egy gazdasági tevékenység akkor és csak akkor termelés, ha a gazdasági élet és a társadalmi működés
anyagi alapját biztosítja.

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
Ha a gazdaság élő, akkor folyamatos a termelés és a fogyasztás.
Ha folyamatos a termelés és a fogyasztás, akkor megvalósul a nyersanyagok, az alapanyagok, a félkész- és késztermékek árucseréje.
Ha a gazdaság élő, akkor megvalósul a nyersanyagok, az alapanyagok, a félkész- és késztermékek
árucseréje.

18
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3.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Írd a számokat a pontsorra, majd nevezd meg a halmazokat! (Lehet olyan szám, ami több helyre is
illik!)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Növénytermesztés, állattenyésztés, erdő- és vadgazdálkodás.
Fejlődő országok húzóágazata.
Két része: könnyű- és nehézipar.
Elsősorban a lakosság életkörülményeinek biztosítása a feladata, nem a termékelőállítás.
Ma a fejlett országokban ez lett a húzóágazat.
A városi életmód terjedésével fejlődik: közlekedés, kereskedelem, pénzügy, egészségügy és ágazatai.
Alapanyag, félkész termék gyártására szakosodott.
Informatika, biotechnológia, géntechnológia.
A hagyományos gazdaság húzóágazata.
gazdasági szektorok

mezőgazdaság

ipar

szolgáltatások

kutatás + fejlesztés

1, 2, 7, 9

2, 3, 7

4, 5, 6

5, 8

4.*	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Írd az elnevezéseket a megfelelő halmazokba!
gazdasági ágazat

ipar

kitermelő ipar

gazdasági ágazat

ipar

kitermelő ipar

bányászat

szénbányászat

bányászat

szénbányászat

tanári útmutató
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5.*	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg az alábbi kifejezések segítségével, mi a GDP!
összessége

előállított

gazdasági mutató

új termék

egy év

szolgáltatások

mérőszám

adott országban

A GDP (Gross Domestic Product) az a gazdasági mutató, amely az adott országban egy év alatt előállított új termékek és szolgáltatások összességének mérőszáma.

6.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Egy település önkormányzata úgy dönt, hogy a település határában ipari parkot hoz létre.
Ipari park lehet az a tíz hektárt meghaladó terület, ahol koncentrált gazdasági tevékenységet folytatnak (ipari, technológiai, kutatási, high-tech vagy komplex területen), és a terület üzemeltetésének
van gazdája, például egy kft.
Mielőtt szavazásra bocsátják az ötletet, a polgármester tervet készít. Ha ipari park épül, ez a település
számára is hasznos. Minden cégnek vannak vonzó tényezői: munkahelyek létesülnek, fejlődik az
infrastruktúra, több vállalkozás indul a településen. Mindegyik tényező kedvező lenne a település
gazdasági élete miatt.
Az első jelentkezők már jelezték szándékukat a teleppel kapcsolatban:
1. Csomagoló–hűtő üzemet létesítő cég,
I – infrastruktúra
2. Szállítással-raktározással foglalkozó cég,
V – vállalkozások
3. Biotechnológiával, oktatással foglalkozó cég,
M – munkahelyek.
Sorold fel, milyen elképzeléseket kell megvizsgálnia a polgármesternek a cégekkel és a fejlődési tényezőkkel kapcsolatban!
Vállalat

tényező

Cs

I

B

I

Cs

V

B

V

Cs

M

B

M

Sz

I

Sz

V

Sz

M
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7. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, melyik kép nem illik a többi közé! Választásodat szóban indokold!
a)

A többi képen termelés látható, ez pedig termék.
b)

A képek foglalkozást mutatnak (termelés), az áthúzott kép pedig nem.
ÉRDEMES ELOLVASNI!
A gazdasági parkok történetileg első típusának az ipari park tekinthető, amely – bár nem kizárólag – az ipari korszak gazdaságszervező intézményévé vált. Lényegét nemcsak az adja, hogy az ipari tevékenység egy adott térség gazdasági szereplőinek
koncentrációját hozza magával, az is, hogy a parkban végzett gazdasági tevékenység elsősorban az ipari korszak termelését
és kereskedelmét támogatja.
A gazdasági parkok második típusa is mintegy három évtizedes múltra tekinthet vissza. Ezt nevezik technológiai parknak,
amelyre jellemző, hogy egyaránt előkészítette és véghez is vitte a parkokon belüli gazdasági modernizációt. Ez nem volt más,
mint a gazdasági innovációk erősítése, alkalmazása és elterjesztése.
Már ezekben a parkokban is megjelent a gazdasági parkok harmadik típusa, amelyeket hol tudományparkként / kutatóparkként jellemeztek, hiszen itt nem történik más, mint az innovációs készség, kapacitás és alkalmazás javítása a tudás szerepének növelésével és intenzívebbé tételével. Ahogy a globális gazdaságban fokozatosan növekszik, megszületik a gazdasági
parkok negyedik típusa, amelyeknek még a szakirodalomban sincs összefoglaló neve. Ide tartoznak például a médiaparkok,
a turisztikai tematikus parkok vagy a jövőparkok. Az új fejlemények oda vezetnek, hogy a globális gazdaság és társadalom
fejlődése újraírja a park szó tartalmát is.
Forrás: V. Csorba Éva – Varga Csaba: Az ipari parkok alternatívái - www.inco.hu

tanári útmutató
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2. egység
OLVASD EL A SZÖVEGET!
A tervutasításos – más néven irányított – gazdaság útját a volt szocialista országok és a periféria sok
országa járta. Úgy gondolták, hogy ki lehet kerülni a piacgazdaság rejtett szabályait, és az emberek
között sokkal igazságosabban lehet elosztani a javakat, ha az állam közvetlen utasítással irányítja
az országot. Úgy gondolták, hogy a minisztériumokban és a tervhivatalokban ülő szakembereknek
nagyobb a rálátásuk a gazdaságra, ezért könnyebben meg tudják mondani, mi a helyes. A fő probléma
az volt, hogy a tervutasítás kiiktatta a gazdaság menetéből az egyén érdekeltségét, mert megszüntette
a magántulajdont. A másik gondot az jelentette, hogy a tervutasításos rendszerben a munkást nem
érdekelte a termelési veszteség, és mivel közvetlenül nem volt érdekelt a termelésben, nem optimalizálta a termelést (nem javította ki az elromlott alkatrészeket, nem figyelt a veszteségekre stb.). Mivel a
tervgazdaságot gyakorló országok elveszítették a gazdasági versenyt, szükség volt a politikai és gazdasági rendszerváltásra ahhoz, hogy átalakítsák gazdaságukat.
Ma a legtöbb országban a gazdaság a piacgazdaság elve alapján működik. A piacgazdaságban a javak
és termelőeszközök nagy része magántulajdonban van. A termelés során az előállított javakat eladják,
és arra törekszenek, hogy nyereséghez, azaz profithoz jussanak. A profit érdekében bárki lehet vállalkozó, így ezt a rendszert a szabad vállalkozások rendszerének is nevezhetjük. Az eladók és vásárlók
a piacon találnak egymásra, ez a piacgazdaság legfőbb intézménye. A folyamatban mindenki önmaga
érdekében cselekszik, így a legjobb igyekezettel termel, szolgáltat a saját jövője, de ezáltal a közérdek,
a nemzeti jólét javára. Azonos terméket sokan állítanak elő, ezért állandó verseny van a piacon, ezt a
szabad árrendszer teszi lehetővé. Ebben a gazdasági rendszerben az államnak csak szabályozó, stabilizáló szerepe van. A piacgazdaságban egymással szoros kapcsolatban vannak a gazdaság legfontosabb
szereplői: a világpiac – amely a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok intézményrendszere –, a regionális gazdasági integrációk (pl. EU, EFTA), a transznacionális vállalatok (multik) és a nemzetközi
szervezetek (pl. ENSZ, OPEC).

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg az alábbi kifejezések felhasználásával, mi a tervutasításos gazdaság!

gazdasági rendszer

irányít

állam

az ország gazdasága

utasítással

közvetlen

A tervutasításos gazdaság olyan gazdasági rendszer, amelyben az állam közvetlen utasítással irányítja
az ország gazdaságát.
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2. FELADAT
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Péter és Nóra azon tanakodik, milyen vállalkozást nyissanak. Három lehetőség jutott eszükbe: étterem, zöldségkereskedés, autókereskedés. Sorra veszik a lehetőségeket, de nem tudnak megegyezni,
ezért a férj és a feleség is nyit egy üzletet. Sorold fel az összes lehetőséget, töltsd ki a négyzeteket a
kezdőbetűk segítségével!
É – étterem

Z – zöldségkereskedés

A – autókereskedés

Péter

Nóra

Péter

Nóra

É

Z

Z

É

É

A

A

É

Z

A

A

Z

3. FELADAT
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
A tanárnő azt kérte a tanulóktól, hogy
vagy regionális gazdasági integrációt vagy nemzetközi szervezet nevét
írják fel a papírlapjukra!
Karikázd be annak a tanulónak a nevét, aki eleget tett a tanárnő kérésének, húzd át annak a tanulónak a nevét, aki nem tett eleget!
Bálint

Az Európai Uniót és a Magyar Szabadalmi Hivatalt írta fel.

Miklós

Az Állami Számvevőszék és az ENSZ nevét írta fel.

Viktor

A Szabadalmi Hivatalt és Svájcot írta fel.

Péter

A Vöröskeresztet és az Európai Uniót írta fel.

tanári útmutató
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4. FELADAT
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Írd be az üres téglalapba az odaillő fogalmat!

mértékegység

::

kilogramm

=

gazdasági mutató

::

GDP

::

állami utasítás

=

piacgazdaság

::

profitszerzés

OTP
GDP
APEH
TNC
tervutasításos
gazdaság

magángazdaság
önfenntartó gazdaság
piacgazdaság
tradicionális gazdaság
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3. egység
A feladatok megoldásához a 2. egység szövegét használd!

1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Gyűjtsd ki a szövegből a gazdasági rendszereket és szereplőiket, és helyezd el őket az ábra megfelelő
helyén!
világpiac

gazdasági rendszerek

regionális gazdasági integrációk

tervutasításos gazdaság
(pl.: EU, EFTA, CEFTA)

(pl.: Coca-Cola, IBM, McDonald’s BMW)

állam

piacgazdaság

transznacionális vállalatok

nemzetközi szervezetek

(pl.: NATO, Vöröskereszt, ENSZ, OPEC)

tervutasításos
gazdaság

gazdasági
rendszerek

állam

világpiac

piacgazdaság

regionális
gazdasági
integrációk

pl.: EU,
EFTA, CEFTA

transznacionális
vállalatok

pl.: Coca-Cola,
IBM, McDonald’s,
BMW

nemzetközi
szervezetek

pl.: NATO,
Vöröskereszt,
ENSZ, OPEC

tanári útmutató
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2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
Egy gazdasági rendszerben a termelőeszközök nagy része vagy az állam kezében van, vagy magántulajdonban van.
A piacgazdaságban a termelőeszközök nem az állam tulajdonában vannak, tehát magántulajdonban
vannak.

3.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Figyeld meg a karikatúrát, és keresd meg
párok hiányzó tagját!

– Azt hiszed, érdekli az APEH-et, hogy
öreganyádnak szólítottál?!
Így is, úgy is, már egy kívánság után is
számlát kell adnom!
– Köszönöm, öreganyám!

termelő

::

öregasszony

=

fogyasztó

::

vándor

gazdaság

::

áru/szolgáltatás

=

a fenti jelenet

::

kívánság
teljesítése

áru

::

kívánság

=

árucsere

::

kívánság
teljesítése
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4.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Tanulmányozd a diagramokat és a szöveget!
A gazdasági szerkezet azt tükrözi, hogy a javak előállításához mekkora arányban járulnak hozzá a
fő gazdasági ágak (szektorok). A foglalkozási szerkezet megmutatja, hogy a munkaképes korú, aktív
keresők mekkora része dolgozik az egyes szektorokban. A szektorok közötti megoszlásból általában
következtetni lehet a gazdaság fejlettségére. A legkevésbé fejlett országokban főként az elsődleges
szektorokban dolgozók (mezőgazdaság, kitermelő ipar), míg a legfejlettebbekben a tercier szektorban
(szolgáltatások és a K+F szektor) dolgozók magas aránya jellemző.
Ausztria foglalkoztatási szerkezete (%)

Franciaország foglalkoztatási szerkezete (%)

Egyiptom foglalkoztatási szerkezete (%)

Albánia foglalkoztatási szerkezete (%)

a) Állítsd csökkenő sorrendbe a következő szempontok alapján a négy országot:
1. A mezőgazdaságban dolgozók aránya:
Albánia



Egyiptom



Ausztria



Franciaország



Egyiptom



Ausztria

Egyiptom



Albánia

2. A munkanélküliek aránya:
Albánia



Franciaország

3. A szolgáltatások ágazatban dolgozók aránya:
Franciaország



Ausztria



b) Figyeld meg az a) feladat 1. és 3. pontjában tett felsorolásodat! Mit veszel észre?
A felsorolás fordított
Mi lehet a magyarázata? Melyiknek a legfejlettebb a gazdasága? Miért?
Szóbeli beszélgetés:
A gazdasági szektorok közötti megoszlásból általában következtetni lehet a gazdaság fejlettségére. Franciaországban a legtöbb aktív kereső a szolgáltatások ágazatban dolgozik, az ország gazdasága sokat fordít e
szektor támogatására, fejlesztésére és kutatásfejlesztésre. A legkevesebben a mezőgazdaságban dolgoznak. A négy ország közül Franciaország a legfejlettebb.

tanári útmutató
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5.	feladat
kombinatív képesség – összes részhalmaz képzése
Egy vállalatigazgató hatékonyabb termelést szeretne elérni az üzemeiben, ezért vizsgálatot rendel el.
A vizsgálat eredménye, hogy akkor lehet hatékonyabb a termelés, ha korszerű gépeket használnak,
minden anyagot felhasználnak, nem termelnek sok felesleges hulladékot, olcsóbb nyersanyagokat
szereznek be. Az igazgató az összes lehetőséget végiggondolja, hogy a legjobb megoldást válassza.
Sorold fel, mit írhatott össze, ha a tényezők együttes hatását is mérlegelte!
korszerű gépek (G)

nem termelnek felesleges hulladékot (H)

olcsóbb nyersanyag (N)

G

H

N

G, N

G, H

H, N

G, N, H
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4. egység
OLVASD EL A SZÖVEGET!
A világgazdaságban a világméretűvé válás folyamata, a globalizáció napjaink legdivatosabb kifejezése.
Az ipar, a szolgáltatások, sőt a kultúra és a fogyasztás terén is megfigyelhető, hogy gyorsan és olcsón,
sokat termelnek, így tömegáruk kerülnek a piacra (üdítők, tv-sorozatok, ruha).
A globális tömegfogyasztás és termelés lényege, hogy mindent ott állítanak elő, ahol az a legolcsóbb.
A világgazdaság tehát az emberiséget átfogó gazdasági egység, amely a piacgazdaság elve alapján
működik. A világgazdaság az idők folyamán térben folyamatosan bővült, mert egyre több ország kapcsolódott be a gazdasági vérkeringésbe.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Péter az iskolában azt tanulta, hogy a GDP – mint gazdasági mutató – alapján az is megállapítható,
hogy milyen az országok életszínvonala. Megkereste néhány ország legfontosabb mutatóit.
Ország

Népesség

GDP/fő

Albánia

3,15 millió fő

4500

Ausztrália

19 millió fő

20 300

Luxemburg

0,4 millió fő

35 850

Magyarország

10 millió fő

4510

Mongólia

3 millió fő

400

Románia

22 millió fő

1120
(2001. évi adatok)

a) Péter elhatározta, hogy sorrendbe állítja a begyűjtött adatait aszerint, hogy hol mennyi az egy főre
jutó GDP értéke. Helyezd el az adatok alapján az országokat helyes sorrendben az ábrán!

b) Péter arra is kíváncsi volt, hogyan alakul a sorrend, ha az országok lakosságának számát veszi
alapul. Írd le, mi szerepelt a füzetében! Töltsd ki az ábrát!

Luxemburg
Mongólia
Albánia
Magyarország
Ausztrália
Románia
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2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatokat!
a) A piacgazdaságban felértékelődött a globalizáció szerepe.
A globalizáció hatására tömegáruk kerülnek a piacra.
A piacgazdaságban tehát tömegáruk kerülnek a piacra.

b) A globalizáció gazdasági jelenség is.
A gazdasági jelenségek hatnak az ipar, a szolgáltatások, sőt a kultúra és a fogyasztás terén is.
Tehát a globalizáció hat az ipar, a szolgáltatások, sőt a kultúra és a fogyasztás terén is.

3.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
a) Írd az ábra megfelelő részeibe a fogalmakat!
az egész emberiséget átfogó

egy adott ország határain belül

gazdasági egység

piacgazdaság elve

nemzetállam

gazdasági tevékenység

gazdasági tevékenység

az egész emberiséget átfogó,
gazdasági egység,
piacgazdaság elve,
gazdasági tevékenység

VILÁGGAZDASÁG

nemzetállam,
egy adott ország határain belül,
gazdasági tevékenység

NEMZETGAZDASÁG

b) Fogalmazd meg egy mondattal, mi a világgazdaság!
A világgazdaság olyan gazdasági egység, amely az egész emberiséget átfogja, és a piacgazdaság elve
alapján működik.
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Figyeld meg az ábrát!
Fogalmazd meg, a globalizáció mely tanult jellemzőire utal a kép!
– Csodálatos jövője van, még rengeteg
mexikói tévésorozatot látok benne.

A globalizációval az életmód, a szokások, a fogyasztás és a kultúra világméretűvé válása indult meg.
A tömegcikkek, szolgáltatások elterjedése jellemző.

5. FELADAT
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – kombinálás
Péter egy nagy cégnél ügyintéző. Egyik alkalommal külföldi útján azon gondolkodott, hova menjen
ebédelni. Választhatott a házias jellegű kisvendéglő, a közelben lévő gyorsétterem és egy pizzéria
között.
Mivel kíváncsi volt, két helyet is kipróbált. Sorold fel az összes lehetőséget, ahova Péter betérhetett!
vendéglő (V)
V

G

gyorsétterem (G)
V

P

pizzéria (P)
G

P

Te melyik megoldást választanád Péter helyében? Választásod indokold!
(Az egészséges táplálkozás szempontjából azt tanácsolhatjuk, hogy gyakran ne étkezzen Péter gyorsétteremben. A vendéglők választéka (levesek, saláták, húsos ételek, főzelékek stb.), illetve a pizzériák
egészségesebb alapanyagból készülő ételei kedvezőbbek.)
Milyen hatása van a rendszeres gyorséttermi étkezésnek a szervezetünkre? Beszéljétek meg!
Elhízást, emésztőszerv-rendszeri betegségeket, cukorbetegséget okozhat a rendszeres gyorséttermi
ételfogyasztás. A globalizáció egyik súlyos problémája a városi emberek életmódváltozása. A gyorséttermekben kapható hamburgerek, üdítők stb. okozta kóros elhízás és a túlsúlyból adódó betegségek a
nyugati országokban már komoly problémát okoznak az ott élőknek.
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5. egység
OLVASD EL A SZÖVEGET!
Változott a gazdasági kapcsolatok jellege is, először csak az áruk piaca vált nemzetközivé, később megindult a termelési tényezők nemzetközi áramlása is. A 19. század közepétől megindult a tőkekivitel,
amin a 20. század második felétől a multinacionális vállalatok elterjedése alapult. Korunkra pedig
lehetővé vált a másik termelési tényező, a munkaerő szabad áramlása. Ma a világgazdaság lényegében
világméretű áru- és szolgáltatáspiacot, tőkepiacot és munkaerőpiacot foglal magában. Ezek fejlődésével, a multinacionális vállalatok (TNC), a hatalmas nemzetközi tőzsdék megjelenésével lényegében
már nemzetállamok feletti viszonyok jöttek létre. A világgazdaságban bekövetkező változások minden
országra hatást gyakorolnak.

1.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Egy internetes cég vezetőségi megbeszélésén arról döntenek, hogy mit reklámozzanak a saját honlapjukon. Az alelnöknek több javaslata is van, ám nem tudja, hogy főnöke pontosan mit szeretne. Sorold
fel az összes lehetőséget, mit írhatott össze, ha tudta, hogy a legnagyobb bevétel
		

az áruk (A)

		

a szolgáltatások (S)

		

és a működő tőke (T) reklámozása kapcsán lehet.

A

S

T

A, T

S, T

S, A

S, T, A
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2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatokat!
a) A világgazdaság folyamatosan változik.
A folyamatos változások minden országra hatást gyakorolnak.
A világgazdaság tehát minden országra hatást gyakorol.
b) A piacgazdaságban a gazdasági kapcsolatok megerősödtek.
A gazdasági kapcsolatok erősödésével az áruk piaca nemzetközivé vált.
A piacgazdaságban tehát az áruk piaca nemzetközivé vált.
c) A fejlett országokból nagyarányú tőkekivitel indult meg a 19. század közepétől.
A tőkekivitel hatására elterjedtek a multinacionális vállalatok.
A fejlett országokban a 19. század közepétől a tőkekivitel miatt tehát elterjedtek a multinacionális
vállalatok.

3. FELADAT
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Egy kifejezés nem illik a felsorolásba. Húzd át az oda nem illőt, választásod indokold!
a)

külföldi munkavállalás

kirándulás

rokonlátogatás

A többi ideiglenes vándorlás.
b)

Coca Cola

Microsoft

A többi multinacionális cég.

Interspar

City taxi

külföldi konferencia részvétel

tanári útmutató

1. modul • A VILÁGGAZDASÁG JELLEMZŐI

33

4.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZő osztályozáS
Olvasd el a következő szöveget, és egészítsd ki az ábrát a megfelelő elnevezésekkel és tevékenységekkel!
Transznacionális vállalatoknak vagy multiknak nevezzük azokat a nemzetközi nagyvállalatokat, amelyek tevékenységük során átlépik az országhatárokat, s így termékeiket nem egy-egy adott országban,
hanem a világgazdaság egészében állítják elő, és a világpiacon értékesítik azokat.
Ezek leányvállalatokat hoznak létre más országokban. A leányvállalatok ott jönnek létre, ahol olcsó
a munkaerő, olcsó az alapanyag, az energia, vagy közel van a termék/szolgáltatás fogyasztó piaca.
A leányvállalatokban történik a részegységek gyártása, marketing és piackutatási tevékenysége, míg az
anyavállalatokban a központi döntések, a kutatás-fejlesztés.
Az anyavállalat hozta döntések a leányvállalatok által létrehozott kisebb vállalatokhoz is eljutnak. Ezek
foglalkoznak főként az összeszereléssel, a termékek csomagolásával, tárolásával.

Név:
anyavállalat
Jellemző: döntések meghozása, marketing

Név:
leányvállalat
Jellemző: részegység gyártás, marketing és piackutatás

Név:
kisebb üzemek
Jellemző: összeszerelés, a termékek
csomagolása, tárolása
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5.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Az alábbi diagram segítségével állítsd növekvő sorrendbe a transznacionális vállalatokat a forgalmuk
alapján!
A világ jelentősebb transznacionális vállalatainak forgalma
(millió USD) 2001-ben

1
2
3
4

Exxon Mobil
General Motors
Daimler-Chrysler
General Electric

2. MODUL
a gazdasági ágak,
a gazdaság
szerkezete
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

+

+

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás

+

Definiálás

+

Felosztás

+

+

Sorképzés, sorképző osztályozás
Hierarchikus osztályozás

+
+

+

+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás

+

Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése

+

+

+

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás

+

Választás

+

Feltételképzés

+

Előrelépő következtetés

+

+

Visszalépő következtetés
Választó következtetés

+

Lánckövetkeztetés

+

Kvantorok

+

+

+

Induktív gondolkodás
Kizárás

+

+

+

Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+

+
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A GAZDASÁGI ÁGAK, A GAZDASÁG SZERKEZETE
A gazdasági szerkezet azt tükrözi, hogy a javak előállításához mekkora arányban járulnak hozzá a fő
gazdasági szektorok. A szektorok közötti megoszlásból általában következtetni lehet a gazdaság fejlettségére. A gazdasági szerkezet a társadalmi és földrajzi adottságok, a szokások, hagyományok által
alakul ki. Nagymértékben befolyásolja a működő tőke beépülése a gazdaságba, azaz a gazdaság termelő ágazataiba beáramló tőke nagysága. A világgazdaságban jelentős verseny zajlik a működő tőke
megszerzéséért, amivel a befektetők zöldmezős, barnamezős beruházásokat vagy leányvállalatokat hoznak
létre valamelyik országban. A termeléssel közvetlen kapcsolatban álló tőke és tőkeáramlás a globalizáció legfontosabb pénzügyi kísérőjelensége.
A középkor végére alakult ki a gazdasági élet ágazati tagozódása. A mezőgazdaság alapfeladata
az élelmiszer-alapanyagok termelése. Az ipar feldolgozza a mezőgazdaságban termelt és bányászott
nyersanyagokat, a kereskedelem pedig biztosítja a nyersanyagok és késztermékek cseréjét. Kezdetben
a vezető gazdasági ágazat a mezőgazdaság volt. Mára a legkevésbé fejlett országokban a mezőgazdaság
mellett a kitermelő ipar (bányászat) járul hozzá jelentős mértékben a GDP termeléséhez. A gazdaság
fejlődésével nőtt a feldolgozóipar szerepe, majd az ipari ágazatok fejlődését a szolgáltatások követték.
Napjainkban a kutatás-fejlesztés ágazat fejlődik a legdinamikusabban.
A mezőgazdaság (primer szektor) élelmiszereket és ipari nyersanyagokat termel. Ágazatai a
növénytermesztés, állattenyésztés, erdő- és vadgazdálkodás, valamint a halászat. A gazdálkodás feltétele a
természeti és társadalmi erőforrások (éghajlat, domborzat, talaj, vízrajz, valamint a szakképzés, a termelés
módja, és a termelőeszközök). A korszerű agrárgazdaságban a mezőgazdasági termékek előállítása összekapcsolódik a feldolgozóiparral.
A hagyományos gazdálkodási formák (talajváltó, öntözéses-árasztásos, oázis gazdálkodás, nomád pásztorkodás) a fejlődő, alacsony jövedelmű országokban jellemző, ahol a lakosság nagy része a mezőgazdaságban dolgozik. Itt főként kézi erővel termelnek, gépeket alig használnak. Elsősorban az önellátás
miatt termelnek, a terméshozamok alacsonyak, sokféle növényt termelnek, de ezek főként élelmiszernövények (az állatok számára nem termesztenek takarmányt). A tőkés mezőgazdaság ezzel szemben a fejlett országokra jellemző, jól gépesített gazdaságokban zajlik: szaktudással, modern gépekkel,
műtrágyával, nemesített vetőmagokkal növelik a hozamot. Az aktív keresők kis része dolgozik ebben
az ágazatban, a jobb társadalmi tényezők miatt, a belső fogyasztáson túl a világpiacra termelnek. A fő
erőforrás a tőke, így nagy területeken egyféle növényt termelnek (ültetvényes gazdálkodás, monokultúrák,
nagybirtokok). A termelés intenzív (belterjes vegyes gazdaságok, pl. szövetkezetek) és extenzív (mezőgazdasági nagyüzemek, farmok, ranch gazdálkodás) formája is elterjedt. A belterjes gazdálkodás (sok öntözővíz,
kémiai anyagok, vegyszerek, nehéz munkagépek) erősen károsítja a környezetet, rontják a talaj minőségét.
Az ipar (szekunder szektor) kitermeli és feldolgozza a nyersanyagokat és a félkész termékeket.
Ebbe az ágba soroljuk a könnyű- és nehézipar mellett a villamosenergia előállítását. Minél fejlettebb
az ipar, annál magasabb fokon dolgozza fel a termékeket, és építi be a gyártásba a szaktudást. Azt a
folyamatot, amely során az ipar vezető gazdasági tevékenységgé válik, iparosodásnak nevezzük. A
történelem során az ipari ágazat szerkezete folyamatosan bővült és átalakult. Minden korban más ágazatokon volt a hangsúly, így a dinamikusan fejlődő és a többi ágazatot is magukkal ragadó gazdasági
ágazatot hívjuk húzóágazatnak. Napjaink húzóágazata a számítógépipar, robottechnika, űrtechnika,
gyógyszergyártás stb. Mivel ezek nagyon sok kutatást és tőkét igényelnek, a technikai fejlesztés élvonalát jelentik, „high-tech”, azaz csúcstechnikát alkalmazó ipari ágazatoknak nevezik őket. A hagyományos iparvidékek kizárólag szénre, vasércre épültek, s az utóbbi évtizedekben válságba kerültek.
A hanyatló ipar, a munkanélküliség, a tőkehiány miatt a környezet is erősen romlott, a területek rozsdaövezetté váltak.
A szolgáltatás (tercier szektor) nem termel anyagi javakat, hanem a lakosság életkörülményeinek
biztosítása a célja. Az anyagi jellegű szolgáltatások, pl. a nyersanyagok és a késztermékek eljuttatása a
termelőtől a fogyasztóhoz (közlekedés – szállítás) és az előállított javak értékesítése.
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A nem anyagi jellegű szolgáltatások sokfélék: oktatás, egészségügy, igazgatás, jog, kultúra, szociális
szolgáltatások, szociális és gazdasági jellegű szolgáltatásokat különböztetünk meg. A tercier szektor
bővülésének oka a megváltozott fogyasztói szükségletek és a munkamegosztás kiszélesedése. A világ
össz GDP-jének 61%-át ez a szektor adja. A szolgáltatási tevékenységek alapfeltétele az infrastruktúra
fejlettsége (berendezések, intézmények, építmények megléte, melyekkel a szolgáltatások elvégezhetők).
A negyedik (kvaterner szektor) gazdasági ág a „tudásipar”, amely a kutatás és fejlesztés (K+F)
ágazatait, szellemi termékeit, azok továbbadását, az információhoz való hozzájutást foglalja magába.
A legfejlettebb országok ezt az ágazatot fejlesztik a leggyorsabb ütemben, s így a biotechnológia, orvostudomány, űrtechnológia, géntechnológia, szabadalmak előállításával nyernek gazdasági hasznot.
Az információs forradalom (1990) következtében az információs gazdaság (tömegkommunikáció, távközlés, számítógépek) óriási fejlődésnek indult, ezzel együtt megnőtt az emberek információs igénye.
Az internet adta lehetőségek szabad információforrást biztosítanak ma már bárki számára.
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1. egység
OLVASD EL A SZÖVEGET!
A gazdasági szerkezet azt tükrözi, hogy a javak előállításához mekkora arányban járulnak hozzá a
fő gazdasági szektorok. A szektorok közötti megoszlásból általában következtetni lehet a gazdaság
fejlettségére. A gazdasági szerkezet a társadalmi és földrajzi adottságok, a szokások, hagyományok
által alakul ki. Nagymértékben befolyásolja a működő tőke beépülése a gazdaságba, azaz a gazdaság
termelő ágazataiba beáramló tőke nagysága. A világgazdaságban jelentős verseny zajlik a működő tőke
megszerzéséért, amivel a befektetők zöldmezős, barnamezős beruházásokat vagy leányvállalatokat
hoznak létre valamelyik országban. A termeléssel közvetlen kapcsolatban álló tőke és tőkeáramlás a
globalizáció legfontosabb pénzügyi kísérőjelensége.
A középkor végére alakult ki a gazdasági élet ágazati tagozódása. A mezőgazdaság alapfeladata az élelmiszer-alapanyagok termelése. Az ipar feldolgozza a mezőgazdaságban termelt és bányászott nyersanyagokat, a kereskedelem pedig biztosítja a nyersanyagok és késztermékek cseréjét.
Kezdetben a vezető gazdasági ágazat a mezőgazdaság volt. Mára a legkevésbé fejlett országokban a
mezőgazdaság mellett a kitermelő ipar (bányászat) járul hozzá jelentős mértékben a GDP termeléséhez. A gazdaság fejlődésével nőtt a feldolgozóipar szerepe, majd az ipari ágazatok fejlődését a szolgáltatások követték. Napjainkban a kutatás-fejlesztés ágazat fejlődik a legdinamikusabban.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg az alábbi kifejezések felhasználásával, mi a gazdasági szerkezet!
javak

megmutatja

gazdasági tényező

járul hozzá

fő gazdasági szektor

előállítása

arány

A gazdasági szerkezet az a gazdasági tényező, amely megmutatja, hogy a javak előállításához mekkora arányban járulnak hozzá a fő gazdasági szektorok.
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2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
A gazdasági szektorok közötti megoszlásból következtetni lehet a gazdaság fejlettségére.
Napjainkban a kutatás–fejlesztés ágazat fejlődik a legdinamikusabban. Viki a következő állítást
mondta:
HA EGY ORSZÁG GAZDASÁGI SZERKEZETE FEJLETT, AKKOR DINAMIKUS A KUTATÁS–FEJLESZTÉS ÁGAZAT FEJLŐDÉSI ÜTEME, de csak akkor.
Melyik kijelentés felel meg Viki állításának? A helyes válasz betűjelét karikázd be, a helytelenét húzd
át!
A)

Az ország fejlett, és a kutatás–fejlesztés ágazat dinamikusan fejlődik.

B)

Az ország nem fejlett, és a kutatás–fejlesztés ágazat nem fejlődik dinamikusan.

C)

Az ország nem fejlett, de a kutatás–fejlesztés ágazat dinamikusan fejlődik.

D)

Az ország fejlett, de a kutatás–fejlesztés ágazat nem fejlődik dinamikusan.

3. FELADAT
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
A következő szavak közül egy nem illik a többi közé. Húzd át az oda nem illőt, és választásod
indokold!
leányvállalat

anyavállalat

termelőszövetkezet

kisberuházás

Ez mezőgazdasági forma, nem multinacionális cég része.

4.	feladat
kombinatív KÉPESSÉG – DEscartes-szorzat képzése
Egy mezőgazdasági cég leányvállalatot szeretne
létrehozni. A gyümölcsfeldolgozással foglalkozó
cég őszibarackból, kajszibarackból, málnából
készít különböző termékeket. A vezető kérése,
hogy olyan beruházás legyen, ami az üzem melletti terület növényeit hasznosítja.
Sorold fel az összes lehetőséget, ami közül a
vezető választhat!
Ő – őszibarack		
M – málna 		
K – kajszibarack

S – szörpgyár
J – jam, kompótüzem

növény:

Ő

Ő

M

M

K

K

üzem:

S

J

S

J

S

J
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5.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS, besorolás
a) A következő kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a zöldmezős és a barnamezős beruházás!
teljesen

vállalatalapítás

külföldi

új

Egy beruházás akkor és csak akkor zöldmezős beruházás, ha az teljesen új, külföldi vállalatalapítás.

létrehozás

már meglevő

vállalat

felvásárlás

új vállalat

Egy beruházás akkor és csak akkor barnamezős beruházás, ha a már meglevő vállalat felvásárlása
után új vállalatot hoznak létre.
b) A rajzok alapján nevezd meg a beruházások tanult fajtáit!
zöld mezős

beruházás

barna mezős

tanári útmutató
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6.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Írd az ábrába a következő fogalmakat!
szekunder szektor

primer szektor

gazdasági szektorok

feldolgozó ipar

kitermelő ipar

gazdasági szektorok

primer szektor

szekunder szektor

feldolgozó
ipar

kitermelő
ipar
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2. egység
OLVASD EL A SZÖVEGET!
A mezőgazdaság (primer szektor) élelmiszereket, és ipari nyersanyagokat termel. Ágazatai a növénytermesztés, állattenyésztés, erdő- és vadgazdálkodás, valamint a halászat. A gazdálkodás feltétele a természeti és társadalmi erőforrások (éghajlat, domborzat, talaj, vízrajz, valamint a szakképzés, a termelés
módja és a termelőeszközök). A korszerű agrárgazdaságban a mezőgazdasági termékek előállítása
összekapcsolódik a feldolgozó iparral.
A hagyományos gazdálkodásiformák (talajváltó, öntözéses-árasztásos, oázis gazdálkodás, nomád pásztorkodás) a fejlődő, alacsony jövedelmű országokban jellemző, ahol a lakosság nagy része a mezőgazdaságban dolgozik. Itt főként kézi erővel termelnek, gépeket alig használnak. Elsősorban az önellátás
miatt termelnek, a terméshozamok alacsonyak, sokféle növényt termelnek, de ezek főként élelmiszernövények (az állatok számára nem termesztenek takarmányt). A tőkés mezőgazdaság ezzel szemben a fejlett országokra jellemző, jól gépesített gazdaságokban zajlik: szaktudással, modern gépekkel,
műtrágyával, nemesített vetőmagokkal növelik a hozamot. Az aktív keresők kis része dolgozik ebben
az ágazatban, a jobb társadalmi tényezők miatt, a belső fogyasztáson túl a világpiacra termelnek.
A fő erőforrás a tőke, így nagy területeken egyféle növényt termelnek (ültetvényes gazdálkodás, monokultúrák, nagybirtokok). A termelés intenzív (belterjes vegyes gazdaságok, pl. szövetkezetek) és extenzív
(mezőgazdasági nagyüzemek, farmok, ranch gazdálkodás) formája is elterjedt. A belterjes gazdálkodás
(sok öntözővíz, kémiai anyagok, vegyszerek, nehéz munkagépek) erősen károsítja a környezetet, rontják a talaj minőségét.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
A szöveg alapján helyezd el a mezőgazdaság ágazatait az ábrán!

GAZDASÁGI ÁGAK

ipar

mezőgazdaság

szolgáltatások

növénytermesztés

állattenyésztés

erdő- és
vadgazdálkodás

halászat

1, 2

4, 8

3, 5, 6, 4

7, 9, 4

Írd az állítások számát az ágazatok neve alá!
1. haszonnövény-termesztés			
2. virágkertészet				
3. erdőtelepítés					
4. haszonállattartás				
						

5. faipari alapanyagok előállítása
6. vadak etetése
7. ivadéknevelés, -telepítés
8. hízóállat nevelése
9. lehalászás

A 4. állítás több helyre is írható, a vadgazdálkodás (szarvas, fácán stb.) és a haltenyésztés miatt.
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
A tanárnő a diákjaival a mezőgazdasággal foglalkozó üzemekről beszélgetett. A gyerekek felvetették az ötletet, hogy látogassanak meg néhányat.
A tanárnő szavazásra bocsátotta a kérdést. A gyerekek egy kis lapra gondosan leírták kívánságaikat,
hogy ki hova szeretne eljutni.
Milyen papírlapok kerülhettek a tanítónő kezébe ha
nem szabta meg azt, hogy ki mennyi helyet sorolhat
fel a tanult négy üzemből? Írd le az összes lehetséges választ!
N – növénytermesztő üzem
Á – állattenyésztő telep
H – halgazdaság
E – erdészet
E

N

Á

H

N
Á

N
H

N
E

Á
H

Á
E

E
H

N
H
E

N
Á
E

Á
H
E

N
Á
H

N
Á
H
E
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Ha talajváltó gazdálkodást folytatnak egy területen, akkor hagyományos eszközökkel és kézi erővel
művelik a talajt. Endre azt tanulta, hogy:
A LEGTÖBB KÖZÉP-AFRIKAI ORSZÁGBAN MÉG MA IS TALAJVÁLTÓ GAZDÁLKODÁS FOLYIK,
ÉS HAGYOMÁNYOS ESZKÖZÖKKEL ÉS KÉZI ERŐVEL MŰVELIK A TALAJT.
Karikázd be annak az állításnak a betűjelét, amelyik következik az állításból, és húzd át azt, amelyik
nem következik!
A) 	Van olyan ország, ahol még ma is talajváltó gazdálkodás van, és hagyományos eszközökkel, kézi
erővel művelik a talajt.
B)	Nincs olyan ország, ahol még ma is talajváltó gazdálkodás van, és hagyományos eszközökkel,
kézi erővel művelik a talajt.
C)	Van olyan ország, ahol nem talajváltó gazdálkodás van, és nem hagyományos eszközökkel, kézi
erővel művelik a talajt.
D) 	Nincs olyan ország, ahol nem talajváltó gazdálkodás van, és nem hagyományos eszközökkel,
kézi erővel művelik a talajt.
E) 	Minden országban talajváltó gazdálkodás van, és hagyományos eszközökkel, kézi erővel művelik a talajt.
F) 	Egyik országban sem talajváltó a gazdálkodás, és nem hagyományos eszközökkel, kézi erővel
művelik a talajt.
Húzd alá azt az állítást, amelyik nem következik a kijelentésből, de igaz!

4. FELADAT
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, melyik szó nem illik a többi közé, választásod szóban indokold!
a) éghajlat

talaj

ásványkincs

termelőeszközök

tőke

Ez nem a mezőgazdaság telepítő tényezője, hanem az iparé.
b) öntözéses gazdálkodás

ültetvény

talajváltó gazdálkodás

Ez nem mezőgazdasági forma, hanem a bányászat egyik módja.

mélyművelés
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5.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – felosztás
Csoportosítsd a megadott kifejezéseket, és nevezd meg a két oszlopot!!
világpiac

önellátás

tőkés országok

kézi erő, egyszerű eszközök

alacsony jövedelmű országok

alacsony terméshozam

kevésbé károsítja a környezetet

gépek, technológia, szaktudás

nagy terméshozam, felesleg

jelentős környezetromlás

HAGYOMÁNYOS MEZŐGAZDASÁG

TŐKÉS MEZŐGAZDASÁG

alacsony jövedelmű országok

tőkés országok

alacsony terméshozam

nagy terméshozam, felesleg

önellátás

világpiac

kézi erő, egyszerű eszközök

gépek, technológia, szaktudás

kevésbé károsítja a környezetet

jelentős környezetromlás

6.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – feltételképzés
Kata a táblázat kitöltése után megállapítást tett.
HA EGY TERMELÉS HAGYOMÁNYOS, AKKOR ALACSONY A TERMÉSHOZAM, ÉS EGYSZERŰ
ESZKÖZÖKKEL VAGY KÉZZEL DOLGOZNAK AZ ÁGAZATBAN.
Karikázd be az(oka)t a megállapítás(oka)t, amely(ek) megfelel(nek) Kata megállapításának, a többi
betűjelét húzd át!
A) 	Egy termelés hagyományos, alacsony a terméshozam, és nem egyszerű eszközökkel vagy kézzel
dolgoznak az ágazatban.
B) 	Egy termelés hagyományos, nem alacsony a terméshozam, és nem egyszerű eszközökkel vagy
kézzel dolgoznak az ágazatban.
C) 	Egy termelés hagyományos, alacsony a terméshozam, és csak egyszerű eszközökkel vagy kézzel
dolgoznak az ágazatban.
D) 	Egy termelés hagyományos, nem alacsony a terméshozam, de egyszerű eszközökkel vagy kézzel
dolgoznak az ágazatban.
E) 	Egy termelés nem hagyományos, alacsony a terméshozam, és nem egyszerű eszközökkel vagy
kézzel dolgoznak az ágazatban.
F) 	Egy termelés nem hagyományos, nem alacsony a terméshozam, és nem egyszerű eszközökkel
vagy kézzel dolgoznak az ágazatban.
G) 	Egy termelés nem hagyományos, alacsony a terméshozam, és csak egyszerű eszközökkel vagy
kézzel dolgoznak az ágazatban.
H) 	Egy termelés nem hagyományos, nem alacsony a terméshozam, de egyszerű eszközökkel vagy
kézzel dolgoznak az ágazatban.
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3. egység
OLVASD EL A SZÖVEGET!
Az ipar (szekunder szektor) kitermeli és feldolgozza a nyersanyagokat és a félkész termékeket. Ebbe
az ágba soroljuk a könnyű- és nehézipar mellett a villamosenergia előállítását. Minél fejlettebb az ipar,
annál magasabb fokon dolgozza fel a termékeket, és építi be a gyártásba a szaktudást.
Azt a folyamatot, amely során az ipar vezető gazdasági tevékenységgé válik, iparosodásnak nevezzük.
A történelem során az ipari ágazat szerkezete folyamatosan bővült és átalakult. Minden korban más
ágazatokon volt a hangsúly, így a dinamikusan fejlődő és a többi ágazatot is magukkal ragadó gazdasági
ágazatot hívjuk húzóágazatnak. Napjaink húzóágazata a számítógépipar, robottechnika, űrtechnika,
gyógyszergyártás stb. Mivel ezek nagyon sok kutatást és tőkét igényelnek, a technikai fejlesztés élvonalát jelentik, „high-tech”, azaz csúcstechnikát alkalmazó ipari ágazatoknak nevezik őket. A hagyományos iparvidékek kizárólag szénre, vasércre épültek, s az utóbbi évtizedekben válságba kerültek.
A hanyatló ipar, a munkanélküliség, a tőkehiány miatt a környezet is erősen romlott, a területek rozsdaövezetté váltak.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg az alábbi szavak felhasználásával, mi az iparosodás!
folyamat

vezető

ipar

tevékenység

válik

gazdasági

Az iparosodás az a folyamat, amely során az ipar vezető gazdasági tevékenységgé válik.
Egy folyamat akkor és csak akkor iparosodás, ha az ipar vezető gazdasági tevékenységgé válik.
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2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Írd a megfelelő kifejezéseket az üres téglalapokba!

alapanyag

::

félkész termék

=

vaslemez

::

vas

félkész termék

::

késztermék

=

liszt

::

kenyér

húzóágazat

::

számítógépipar

=

hagyományos
ágazat

::

vasipar

intenzív
mezőgazdaság

::

szövetkezet

=

extenzív
mezőgazdaság

::

farm / ranch

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – feltételképzÉS
Olvasd el a nagybetűs állítást, majd a felsorolt lehetőségek közül karikázd be annak az állításnak
a betűjelét, amelyik előfordulhat, és húzd át azt, amelyik nem fordulhat elő.
HA EGY ORSZÁG IPARI ÁGAZATA FEJLETT, AKKOR MAGASABB FOKON DOLGOZZA FEL
A TERMÉKEKET, ÉS ÉPÍTI BE A GYÁRTÁSBA A SZAKTUDÁST.
A)	Egy ország ipari ágazata nem fejlett, akkor magasabb fokon dolgozza fel a termékeket, és építi be
a gyártásba a szaktudást.
B)	Egy ország ipari ágazata fejlett, akkor magasabb fokon dolgozza fel a termékeket, és építi be a
gyártásba a szaktudást.
C)	Egy ország ipari ágazata fejlett, akkor nem dolgozza fel magasabb fokon a termékeket, és építi be
a gyártásba a szaktudást.
D)	Egy ország ipari ágazata nem fejlett, akkor nem dolgozza fel magasabb fokon a termékeket, és
építi be a gyártásba a szaktudást.
E)	Egy ország ipari ágazata nem fejlett, akkor magasabb fokon dolgozza fel a termékeket, és nem
építi be a gyártásba a szaktudást.
F)	Egy ország ipari ágazata fejlett, akkor magasabb fokon dolgozza fel a termékeket, és nem építi be
a gyártásba a szaktudást.
G)	Egy ország ipari ágazata nem fejlett, akkor nem dolgozza fel magasabb fokon a termékeket, és
nem építi be a gyártásba a szaktudást.
H)	Egy ország ipari ágazata fejlett, akkor nem dolgozza fel magasabb fokon a termékeket, és nem
építi be a gyártásba a szaktudást.
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4.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Olvasd el a szöveget, majd töltsd ki az ábrát!
Az ipar szerkezeti felosztásakor a termékek rendeltetése szerint teszünk különbséget.
A kitermelőiparhoz az energiahordozók és az ásványi nyersanyagok bányászata tartozik.
Az alapanyagipar a további feldolgozáshoz szükséges anyagokat és félkész termékeket állít elő (pl. acél,
vegyi alapanyagok, szövetek stb). A feldolgozóipar a termeléshez szükséges gépeket, berendezéseket és
fogyasztási cikkeket gyártja.
Az ipar az előállított termékek és műszaki jellemzők alapján felosztható nehéziparra, könnyűiparra és
élelmiszeriparra.

GAZDASÁGI ÁGAZATOK

ipar
(szekunder szektor)

mezőgazdaság

funkció szerint

kitermelőipar

feldolgozóipar

szolgáltatások

termékek szerint

nehézipar

alapanyagipar

élelmiszeripar
könnyűipar

pl.:
vaskohászat
színesfémkohászat
gépgyártás

pl.:
textilipar
pamutipar
fa- és papiripar
bőripar

pl.:
malomipar
húsipar
cukoripar
sör-, boripar
dohányipar
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5.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
Egy ipari ágazat vagy hagyományos technikát, vagy sok kutatást és tőkét igénylő csúcstechnikát alkalmaz.
Az űrkutatásban folyamatosan csúcstechnikát alkalmaznak, tehát nem hagyományos technikát alkalmaznak.

6.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Egy olajipari cég geológusai fúrásokat terveznek, mert méréseik
alapján azt várják, hogy vagy kőolajat, földgázt, vagy hévizet tudnak
kitermelni az általuk kutatott területről. A fúrások beindítása előtt
modellt készítenek, és felsorolják az összes lehetőséget.
Írd a pontsorokra, milyen rétegeket és milyen sorrendben érinthetnek a kutatófúrások!
K – kőolajat

F – földgázt

H – hévizet tartalmazó rétegek

K
….….….

F
….….….

H
….….….

K, F
….….….

K, H
….….….

F, H
….….….

H, F
….….….

K, F
….….….

H, K
….….….

F, H, K
….….….

F, K, H
….….….

F, H, K
….….….

H, K, F
….….….

H, F, K
….….….

K, H, F
….….….

K, F, H
….….….

F, H
….….….
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4. egység
OLVASD EL A SZÖVEGET!
A szolgáltatás (tercier szektor) nem termel anyagi javakat, hanem a lakosság életkörülményeinek biztosítása a célja. Az anyagi jellegű szolgáltatások, pl. a nyersanyagok és a késztermékek eljuttatása a
termelőtől a fogyasztóhoz (közlekedés – szállítás) és az előállított javak értékesítése.
A nem anyagi jellegű szolgáltatások sokfélék: oktatás, egészségügy, igazgatás, jog, kultúra, szociális szolgáltatások, szociális és gazdasági jellegű szolgáltatásokat különböztetünk meg . A tercier szektor bővülésének oka a megváltozott fogyasztói szükségletek és a munkamegosztás kiszélesedése. A világ össz
GDP-jének 61%-át ez a szektor adja. A szolgáltatási tevékenységek alapfeltétele az infrastruktúra fejlettsége (berendezések, intézmények, építmények megléte, melyekkel a szolgáltatások elvégezhetők).
A negyedik (kvaterner szektor) gazdasági ág a „tudásipar”, amely a kutatás és fejlesztés (K+F) ágazatait, szellemi termékeit, azok továbbadását, az információhoz való hozzájutást foglalja magába.
A legfejlettebb országok ezt az ágazatot fejlesztik a leggyorsabb ütemben, s így a biotechnológia,
orvostudomány, űrtechnológia, géntechnológia, szabadalmak előállításával nyernek gazdasági hasznot.
Az információs forradalom (1990) következtében az információs gazdaság (tömegkommunikáció, távközlés, számítógépek) óriási fejlődésnek indult, ezzel együtt megnőtt az emberek információs igénye.
Az internet adta lehetőségek szabad információforrást biztosítanak ma már bárki számára.

1.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
Egy gazdasági ágazat vagy új terméket állít elő, vagy a lakosság életkörülményeit biztosítja.
A szolgáltatás ágazat a lakosság életkörülményeit biztosítja, tehát nem állít elő új terméket.

2.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg a következő kifejezések felhasználásával, mi a tudásipar!
ágazat

információ
szellemi termék

hozzájutás

kutatás-fejlesztés
ágazatai

A tudásipar olyan ágazat, amely a kutatás–fejlesztés ágazatait, szellemi termékeit és az információhoz
való hozzájutást foglalja magába.
Egy ágazat akkor és csak akkor tudásipar, ha a kutatás–fejlesztés ágazatait, szellemi termékeit és az
információhoz való hozzájutást foglalja magába.
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3.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Helyezd el a kifejezéseket az ábra megfelelő részén!

gazdasági szektorok

szociális szolgáltatások

szolgáltatások

oktatás

gazdasági szektorok

szolgáltatások

szociális szolgáltatások

oktatás

4. FELADAT
kombinatív képesség – kombinálás
Egy telefonszolgáltató cég kedvezmények, ajándékok segítségével szeretné népszerűsíteni termékeit.
Az új telefont igénylő vásárlók a következő ajándékok közül választhatnak két különbözőt: sms kedvezmény, övtáska, vásárlási utalvány, feltöltő kártya.
A kezdőbetűk segítségével sorold fel az összes lehetőséget, milyen ajándékokat kaphatunk, ha az
akció ideje alatt vásárolunk. Válaszaidat írd a téglalapokba!
S – sms kedvezmény
S

Ö – övtáska
Ö

Ö

V

Ö

V – vásárlási utalvány
F

F

V

F

S

F – feltöltő kártya
V

S
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5. FELADAT
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
A következő feladatokban azt kell megtalálni, melyik szó illik a legjobban a kérdőjel helyére. Mindegyik feladatban csak egy szót húzz alá!
a)
gazdasági szolgáltatás

szociális szolgáltatás

reklám

?

oktatás

biotechnológia

tőzsde

genetikai kutatás

b)

ipar

ipar

?

bőripar

űrtechnológia

szolgáltatások

kutatás+fejlesztés

gazdaság
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5. egység – RENDSZEREZZÜK ISMERETEINKET!
Ebben az egységben az eddigi ismeretek rendszerezésére törekszünk.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Töltsd ki az ábra üresen hagyott részeit a gazdasági ágak és ágazatok megnevezésével!

halászat

mezőgazdaság
(primer szektor)

erdő- és
vadgazdálkodás

állattenyésztés

növénytermesztés

feldolgozóipar
/könnyűipar

gazdasági
ágazatok

ipar
(szekunder szektor)

alapanyagipar
/nehézipar
kitermelőipar
/élelmiszeripar

gazdasági
szolgáltatás
(tercier szektor)
szociális
K+F
(kvaterner szektor)

Megjegyzés: Az ipar felosztásánál a 3. egységben tárgyalt felosztás közül bármelyik elfogadható,
amennyiben teljes a felsorolás.
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – kombinálás
Egy családban két aktív kereső dolgozik. Adójuk 1%-át mindenképpen felajánlják valamely szolgáltatási ágazat javára.
A család megbeszéli, hogy az oktatás, egészségügy, kultúra közül támogatják valamelyiket.
Melyik ágazat részesülhet az adójuk 1%-ából? Jelöld a lehetőségeket!
oktatás

egészségügy

kultúra

••
••
••
•
•

•
•

•
•

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, melyik kép nem illik a többi közé! Választásod szóban indokold!
a)

Nem a mérsékelt övi mezőgazdasági termelés helyszíne.

tanári útmutató

2. modul • A GAZDASÁGI ÁGAK, A GAZDASÁG SZERKEZETE

b)

A többi képen nem folytatható hatékony mezőgazdasági termelés – élelmiszerhiány adódhat.
c)

Nem alkalmas szállításra ez a közlekedési eszköz.
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5.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – visszalépő KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
Ha egy ország vagy régió hagyományos gazdálkodással műveli a földet, akkor biztos, hogy önellátásra rendezkedett be, és sokféle növényt termel.
Franciaország nem önellátásra rendezkedett be, tehát ott nem hagyományos gazdálkodással művelik
a földet.

3. MODUL
a fejlett és fejlődő
országok
gazdasága
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

+

+

+

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+

Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás

+

Hierarchikus osztályozás

+
+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás

+
+

Összes részhalmaz képzése

+
+

+

Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés
Előrelépő következtetés

+

Visszalépő következtetés

+

Választó következtetés
Lánckövetkeztetés

+

+

Kvantorok

+
+

Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás

+

+
+

Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+

+
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Fejlett és fejlődő országok gazdasága
A gazdasági szerkezet és a különböző gazdasági mutatók alapján jól összehasonlíthatók a kontinensek, régiók és a nemzetgazdaságok. Földünk országait gazdasági fejlettségük alapján többféle módon
is csoportosítják. Régebben a gazdaság legfejlettebb országait az „első világba”, a közepesen fejlett, szocialista országokat a „második világba” sorolták. Ezeket az elnevezéseket ma már nem használják, csak a
fejlődő országok elnevezése maradt meg, harmadik világként. Napjainkban a gazdaság teljesítménye
mellett más statisztikai mutatókat (pl. infrastruktúra fejlettsége, fogyasztási színvonal, foglalkoztatási
szerkezet) is figyelembe vesznek, így fejlett és fejlődő országokról beszélünk. Ám az, hogy egy ország
melyik kategóriába tartozik, nem mindig dönthető el egyértelműen, az azonban bizonyos, hogy a
hasonlóan fejlett országok bizonyos gazdasági–társadalmi jellegzetességekben azonosak.
A fejlett országok a gazdasági fejlettség magas fokára jutottak az idők során. Fejlett piacgazdaságukban a vezető szerepet a legkorszerűbb, legdinamikusabban fejlődő ipari, szolgáltatási ágazatok
játsszák. Főként a magasan képzett munkaerőt foglalkoztatják, és magas összegeket fordítanak oktatás-, kutatás–fejlesztésre, a szakértők megfizetésére. A gazdaságuk különféle ágazatai sokféleképpen
kapcsolódnak egymáshoz, jól fejlett infrastruktúrával rendelkeznek, így a termelés, az elosztás, a
nyersanyagok–késztermékek cseréje és a fogyasztás szintén szorosan összefonódnak. A fejlett országokban a legmagasabb az egy főre jutó GDP aránya, az életszínvonal magas, hiszen itt a legjobbak az
életkörülmények. Ezeknek az országoknak a köre folyamatosan bővül. Fejlett országok között említhetjük az Egyesült Államokat és a vele szoros gazdasági kapcsolatban lévő Kanadát, az Európai Unió tagállamait vagy akár Svájc, Ausztrália és Japán, valamint az árnyékában gyorsan fejlődő délkelet-ázsiai „kis
tigriseket” (Szingapúr, Tajvan, Koreai Köztársaság). Az Európai Unióhoz kötődő volt szocialista országok
egy része (Ukrajna, Horvátország, Törökország) is a fejlett országok közé tartozik.
A fejlődő országok csoportjába nagyon különböző gazdasági fejlettségű országok tartoznak. Tagjaik alacsony vagy közepes fejlettségű országok, hiszen gazdaságuk főként a hagyományos mezőgazdasági termelésből és az ásványi anyagok kitermeléséből szerez bevételeket. Az ágazatok és gazdasági
ágak között alig van kapcsolat. Gazdasági szerkezetükre a kettősség jellemző: a hagyományos, önellátó gazdaság (hagyományos mezőgazdaság, kézműipar), valamint a világpiacra termelő modern gazdaság
(bányászat, ültetvényes gazdaságok, részegység gyártás), az ilyen gazdasági rendszert duális gazdaságnak
nevezzük. A lakosság életszínvonala és életkörülménye jóval elmarad a fejlett országokétól, s társadalmi berendezkedésük is különböző (törzsi társadalmak, királyságok, katonai diktatúra is jellemző).
Közülük sokan a fejlett országok gyarmatai voltak. A szegényebb fejlődő országok felzárkózásának
akadálya az erőforrások szűkössége vagy hiánya (termőföld, legelő, víz, erdők, pénz, tőke, gépek, gyárak),
súlyos probléma a szellemi tőke hiánya.
Napjainkban a világ gazdasági életének alapja a triád, azaz a három nagy gazdasági központ
gazdasági tevékenysége. Észak-Amerika (az Amerikai Egyesült Államok, Kanada), Japán és vonzáskörzete (Japán, Kis tigrisek, Kína) és az Európai Unió, csaknem háromnegyede ezekből a térségekből
származik. A nemzetközi tőke- és pénzmozgásokat, a nemzetközi kereskedelmet ezen országok befolyásolják. Itt működnek a legbefolyásosabb bankok, tőzsdék és a legfontosabb gazdasági és politikai
szervezetek, valamint a legnevesebb tudományos kutatóközpontok.
A világgazdaságban jelentkező negatív hatások miatt sok fejlődő ország eladósodott. A fejlődő
országok többségében a túlnépesedés problémájával küzdenek, míg a fejlődő országokban fogy a
népességszám. A népesség gyors növekedése a fejlődő országokban szinte mindenhol élelmiszerellátási problémákat okoz, viszont a fejlett országokban a túltápláltság és az elhízás ellen küzdenek.
Az energiapazarló technológiák miatt a fejlődő országoknak több energiára van szükségük, hogy
ugyanazokat az árukat állítsák elő, mint a fejlettebb térségek, mindemellett komoly problémát okoz a
környezetszennyezés.
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1. egység
OLVASD EL A SZÖVEGET!
A gazdasági szerkezet és a különböző gazdasági mutatók alapján jól összehasonlíthatók a kontinensek,
régiók és a nemzetgazdaságok. Földünk országait gazdasági fejlettségük alapján többféle módon is
csoportosítják. Régebben a gazdaság legfejlettebb országait az „első világba”, a közepesen fejlett, szocialista országokat a „második világba” sorolták. Ezeket az elnevezéseket ma már nem használják, csak
a fejlődő országok elnevezése maradt meg, harmadik világként. Napjainkban a gazdaság teljesítménye
mellett más statisztikai mutatókat (pl. infrastruktúra fejlettsége, fogyasztási színvonal, foglalkoztatási
szerkezet) is figyelembe vesznek, így fejlett és fejlődő országokról beszélünk. Ám az, hogy egy ország
melyik kategóriába tartozik, nem mindig dönthető el egyértelműen, az azonban bizonyos, hogy a
hasonlóan fejlett országok bizonyos gazdasági–társadalmi jellegzetességekben azonosak.

1.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTORok
A tanárnő az órán azt mondta, hogy AZ ÉSZAK-AMERIKAI FEJLETT ORSZÁGOK JÓ GAZDASÁGI
MUTATÓKKAL RENDELKEZNEK, ÉS OTT MAGAS AZ ÉLETSZÍNVONAL.
Karikázd be annak a tanulónak a nevét, aki helyes következtetésre jutott a tanárnő megállapításából,
a többiek nevét húzd át!
Mária:	Van olyan ország, amely jó gazdasági mutatóval rendelkezik, de nem magas az életszínvonal.
Éva:

Nincs olyan ország, amely jó gazdasági mutatóval rendelkezik, és magas az életszínvonal.

Kati:

Van olyan ország, amely jó gazdasági mutatóval rendelkezik, és magas az életszínvonal.

Pál:	Nincs olyan ország, amely jó gazdasági mutatóval rendelkezik, és nem magas az életszínvonal.
Viktor: Minden ország jó gazdasági mutatóval rendelkezik, és magas az életszínvonal.
Eszter:

Egyetlen ország sem rendelkezik jó gazdasági mutatóval, és nem magas az életszínvonal.
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Egy nagyvállalat igazgatója tanulmányútra akarja küldeni két osztályvezetőjét. Mindkét osztályvezetőnek az a feladata, hogy alaposan figyeljen meg és hasonlítson össze két gazdasági térséget.
Az igazgató azt mondta, hogy mindketten két térségben végezzenek megfigyeléseket, de ketten együtt
mindhárom térségről tudjanak véleményt mondani.
Állítsd össze a lehetőségeket, hogy az igazgató kérésének megfelelően készüljön el a beszámoló.
E – Egyiptom

M – Mongólia

H – Hollandia

Osztályvezető 1

Osztályvezető 2

E

M

E

H

E

H

E

M

M

H

M

E

H

E

H

M

M

H

H

E

3. FELADAT
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át azt a kifejezést, amelyik nem illik a sorba! Választásod szóban indokold!
infrastruktúra fejlettsége

a fogyasztás színvonala

Nem használják gazdasági mutatók számításához.

boltok kínálata

foglalkoztatási szerkezet
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4.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Olvasd el a szöveget, és fogalmazd meg a kigyűjtött szavak segítségével, a II. világháború után mit neveztek „harmadik világ” országainak!
A második világháború után a világgazdaságban jelentős változások játszódtak le. A gyarmatbirodalmak
szétestek, és számos új, független állam jött létre. A világ politikailag kettévált. Mivel a Szovjetunió sok
országra kiterjesztette befolyását, a hozzá kapcsolódó országokat szocialista országoknak nevezték
el. A másik csoport, az úgynevezett tőkés országok (az USA vezetésével) a piacgazdaság elvei alapján
működött. A legtöbb felszabadult gyarmat helyén létrejött országban még nem dőlt el, hogy „tőkés”
vagy „szocialista” ország válik-e belőle.
A fejlődő országokat emiatt hívták gyakran „harmadik világnak”.

országok

„tőkés”
„szocialista”

nem dőlt el
ország

A harmadik világ országai olyan országok, ahol még nem dőlt el, hogy „tőkés” vagy „szocialista”
ország válik-e belőle.

5.*	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Írd az ábrába a következő országokat az életszínvonal növekedése szerint!
USA

Bulgária

Csehország

Bolívia

USA
Csehország
Bulgária
Bolívia

Mivel indokolod döntésed? Szóban válaszolj!
A fejlett országokban (pl. USA) magas az életszínvonal, könnyebb a megélhetés, míg a fejlődő országokban alacsony. A közepesen fejlett országokat alacsonyabb és magasabb jövedelműekre osztjuk, így
a sor közepén helyezkednek el.
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2. egység
OLVASD EL A SZÖVEGET!
A fejlett országok a gazdasági fejlettség magas fokára jutottak az idők során. Fejlett piacgazdaságukban a vezető szerepet a legkorszerűbb, legdinamikusabban fejlődő ipari, szolgáltatási ágazatok játsszák.
Főként a magasan képzett munkaerőt foglalkoztatják, és magas összegeket fordítanak oktatás-, kutatás–
fejlesztésre, a szakértők megfizetésére. A gazdaságuk különféle ágazatai sokféleképpen kapcsolódnak
egymáshoz, jól fejlett infrastruktúrával rendelkeznek, így a termelés, az elosztás, a nyersanyagok–késztermékek cseréje és a fogyasztás szintén szorosan összefonódnak. A fejlett országokban a legmagasabb
az egy főre jutó GDP aránya, az életszínvonal magas, hiszen itt a legjobbak az életkörülmények. Ezeknek az országoknak a köre folyamatosan bővül. Fejlett országok között említhetjük az Egyesült Államokat és a vele szoros gazdasági kapcsolatban lévő Kanadát, az Európai Unió tagállamait vagy akár Svájc,
Ausztrália és Japán, valamint az árnyékában gyorsan fejlődő délkelet-ázsiai „kis tigriseket” (Szingapúr,
Tajvan, Koreai Köztársaság). Az Európai Unióhoz kötődő országok egy része (Ukrajna, Horvátország,
Törökország) is a fejlett országok közé tartozik.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
A szöveg alapján helyezd el a világgazdaság országait az ábrán!
USA

Kanada

Európai Unió

Ukrajna
Horvátország
Törökország

Svájc

fejlett országok

Ausztrália
A világgazdaság
országai
Japán

„kis tigrisek”: Szingapúr, Tajvan, Koreai
Köztársaság

fejlődő országok

Színezd pirosra a fejlett országok gazdasági centrumait!
Jól jegyezd meg!
A gazdasági centrumok olyan központi térségek, amelyek vezető országa(i) irányítják a világgazdasági folyamatokat.
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Egy kutatóorvos úgy döntött, hogy új kutatási eredményét egy nemzetközi konferencián mutatja be.
Ebben az évben négy nagy konferenciát is szerveznek.
Úgy döntött, jelentkezik néhányra.
Sorold fel, milyen lehetőségek állnak a professzor előtt,
ha az intézménye bármennyi konferencia költségét kifizeti a számára!
L – London
P – Párizs
H – Helsinki
N – New York
N

L

P

H

L
P

L
H

L
N

P
H

P
N

N
H

L
H
N

L
P
N

P
H
N

L
P
H

L
P
H
N

3. FELADAT
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTORok
A tanárnő az órán azt mondta, hogy AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK FEJLETT ORSZÁG, ÉS
OTT SOK AZ EGYETEM ÉS A KUTATÓHELY.
Karikázd be annak a tanulónak a nevét, aki helyes következtetésre jutott a tanárnő megállapításából,
a többiek nevét húzd át!
Viktor:

Minden ország fejlett ország, és ott sok az egyetem és a kutatóhely.

Eszter:

Egyik ország sem fejlett ország, és ott nem sok az egyetem és a kutatóhely.

Viktória:

Van olyan ország, amely fejlett ország, de ahol nem sok az egyetem és a kutatóhely.

Éva:		

Nincs olyan ország, amely fejlett ország, de ahol nem sok az egyetem és a kutatóhely.

Pál:		

Van olyan ország, amely fejlett ország, és ahol sok az egyetem és a kutatóhely.

Péter:

Nincs olyan ország, amely fejlett ország, és ahol sok az egyetem és a kutatóhely.
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Melyik kép nem illik a sorba? Választásod szóban indokold!
a)

Nem fejlett ország nagyvárosát mutatja ez a kép.
b)

Mert nem a fejlett országok húzóágazata a képen látható mezőgazdaság.

tanári útmutató

tanári útmutató
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5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át azt az országot, amelyik nem illik a sorba! Választásod szóban indokold!
a)

USA

Japán

Egyiptom

Svájc

Kanada

Ez az ország nem fejlett ország.
b)

Szingapúr

Tajvan

Ez az ország nem a „kis tigrisek” tagja.

Ausztrália

Koreai Köztársaság
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3. egység
OLVASD EL A SZÖVEGET!
A fejlődő országok csoportjába nagyon különböző gazdasági fejlettségű országok tartoznak. Tagjaik
alacsony vagy közepes fejlettségű országok, hiszen gazdaságuk főként a hagyományos mezőgazdasági
termelésből és az ásványi anyagok kitermeléséből szerez bevételeket. Az ágazatok és gazdasági ágak
között alig van kapcsolat. Gazdasági szerkezetükre a kettősség jellemző: a hagyományos, önellátó
gazdaság (hagyományos mezőgazdaság, kézműipar), valamint a világpiacra termelő modern gazdaság
(bányászat, ültetvényes gazdaságok, részegység gyártás), az ilyen gazdasági rendszert duális gazdaságnak nevezzük. A lakosság életszínvonala és életkörülménye jóval elmarad a fejlett országokétól, s
társadalmi berendezkedésük is különböző (törzsi társadalmak, királyságok, katonai diktatúra is jellemző).
Közülük sokan a fejlett országok gyarmatai voltak. A szegényebb fejlődő országok felzárkózásának akadálya az erőforrások szűkössége vagy hiánya (termőföld, legelő, víz, erdők, pénz, tőke, gépek, gyárak),
súlyos probléma a szellemi tőke hiánya.

1.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – variálás
Egy fejlődő országban élő gazda növényeket akar termeszteni. Két parcellán gazdálkodik. Még nem
döntötte el, hogyan ülteti be a növényeket, de mindenhova különböző növényeket akar telepíteni. Az
egyik telek a háza közelében van, a másik távolabb. Milyen módon tudja hasznosítani a földjeit, ha a
talajadottságok miatt a három növényből kettőt akar ültetni?
B – búza
B

R

B

A

R – rizs
A

R

A

A – árpa
B

R

B

R

A
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2.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg a következő kifejezések felhasználásával, mi a duális gazdaság!
gazdasági szerkezet

egymás mellett

modern gazdaság

kettősség

hagyományos

A duális gazdaság olyan gazdasági szerkezet, amelyre kettősség jellemző: a hagyományos gazdaság
és a modern gazdaság egymás mellett található.
Egy gazdasági szerkezet akkor és csak akkor duális gazdaság, ha a kettősség jellemző rá: a hagyományos gazdaság és a modern gazdaság egymás mellett található.

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a következő állítást!
A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKBAN KEVÉS A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐ.
Karikázd be annak az állításnak a betűjelét, amelyik következik az állításból, a többi betűjelét húzd
át!
A)

Van olyan ország, ahol kevés a szakképzett munkaerő.

B)

Minden országban kevés a szakképzett munkaerő.

C)

Van olyan ország, ahol nem kevés a szakképzett munkaerő.

D)

Egyetlen országban sem kevés a szakképzett munkaerő.

E)

Nincs olyan ország, ahol kevés a szakképzett munkaerő.

F)

Nincs olyan ország, ahol nem kevés a szakképzett munkaerő.

Húzd alá azt az állítást, amelyik igaz!
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
A forró övezet erdős vidékein a népesség élete az erdők életébe kerül, hiszen a művelhető földterületekhez a növényzet kiirtásával jutnak. Nyugat-Afrikában az irtásföldeket művelik, majd egy-két évre
pihenni hagyják (ugar – U).
Főként rizst (R), maniókát (M), kukoricát (K) és zöldséget (Z) ültetnek. Sorra vetik a növényeket úgy,
hogy a talaj maximális kihasználásával minden évben más növény kerül a földbe, a vetésforgónak
megfelelően.
Figyeld meg az ábrákat, és töltsd ki az utolsót!
Színezd barnára azt a földet, amelyet ugaron hagynak!
1. év
Z

2. év

R

U

K

R

K

Z

M

3. év

M

U

U

K

Z

R

M

R

U

Z

4. év
M

K
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5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
A fejlődő országok gazdasága főként a hagyományos mezőgazdasági termelésből, az ásványi anyagok
kitermeléséből és egyszerű feldolgozásából szerez bevételeket. Fogalmazd meg a szabályt, és egészítsd
ki a sorokat!
Pl.

liszt

+ malomipar



kenyér

bőr

+ bőripar



cipő, bőrtáska, bőráru

arany + ékszeripar



aranygyűrű

vasérc + kohászat



vas, vashenger

pamut + pamutipar



pamut ruha, kabát

Szabály: alapanyag + iparág  késztermék
Más jó megoldás is elfogadható!
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4. egység
OLVASD EL A SZÖVEGET!
Napjainkban a világ gazdasági életének alapja a triád, azaz a három nagy gazdasági központ gazdasági
tevékenysége. Észak-Amerika (az Amerikai Egyesült Államok, Kanada), Japán és vonzáskörzete (Japán,
„kis tigrisek”, Kína) és az Európai Unió, csaknem háromnegyede ezekből a térségekből származik.
A nemzetközi tőke- és pénzmozgásokat, a nemzetközi kereskedelmet ezen országok befolyásolják. Itt
működnek a legbefolyásosabb bankok, tőzsdék és a legfontosabb gazdasági és politikai szervezetek,
valamint a legnevesebb tudományos kutatóközpontok.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
A világgazdaság centrumainak igen nagy a részesedése a világ termeléséből és kereskedelméből.
András a hírek alapján feljegyzett néhány adatot, és sorrendbe állította őket. Írd a téglalapokba a gazdasági centrumok neveit!
USA

EU

Japán

Export értéke (milliárd USD)

5674

6213

3362

Világnépesség %-a

4,4%

6,1%

2,2%

Világkereskedelem %-a

15,7%

41,5%

11,5%

Világtermelés %-a

24,8%

25,1%

14,3%

Export értéke:

Japán

USA

EU

Világtermelés %-a:

Japán

USA

EU

2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át azt, amelyik nem illik a sorba! Választásod szóban indokold!
a)

Szingapúr

Tajvan

Koreai Köztársaság

Kína

Nem Japán vonzáskörzetéhez tartozik.
b)

Észak-Amerika

Nem nagy gazdasági központ.

Afrika

Japán

Európai Unió

USA
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3.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg az alábbi kifejezések felhasználásával, mi a világgazdasági központ!
országok csoportja

irányít

világgazdasági
folyamatok

térség
A világgazdasági központ olyan térség, amely a világgazdasági folyamatokat irányító országcsoportból
áll.
Egy térség akkor és csak akkor világgazdasági központ, ha olyan országok csoportja, amelyek a világgazdasági folyamatokat irányítják.

4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el a nagybetűs állítást, majd a felsorolt lehetőségek közül karikázd be annak az állításnak a
betűjelét, amelyik előfordulhat a gazdaságban, és húzd át azt, amelyik nem fordulhat elő.
HA EGY ORSZÁG IPARI ÁGAZATA FEJLETT, AKKOR MAGASABB FOKON DOLGOZZA FEL
A TERMÉKEKET, ÉS ÉPÍTI BE A GYÁRTÁSBA A SZAKTUDÁST.
A)	Egy ország ipari ágazata nem fejlett, de magasabb fokon dolgozza fel a termékeket, és építi be a
gyártásba a szaktudást.
B)	Egy ország ipari ágazata fejlett, és magasabb fokon dolgozza fel a termékeket, és építi be a gyártásba a szaktudást.
C)	Egy ország ipari ágazata fejlett, de nem dolgozza fel magasabb fokon a termékeket, és építi be a
gyártásba a szaktudást.
D)	Egy ország ipari ágazata nem fejlett, és nem dolgozza fel magasabb fokon a termékeket, és építi
be a gyártásba a szaktudást.
E)	Egy ország ipari ágazata nem fejlett, de magasabb fokon dolgozza fel a termékeket, és nem építi
be a gyártásba a szaktudást.
F)	Egy ország ipari ágazata fejlett, és magasabb fokon dolgozza fel a termékeket, és nem építi be a
gyártásba a szaktudást.
G)	Egy ország ipari ágazata nem fejlett, és nem dolgozza fel magasabb fokon a termékeket, és nem
építi be a gyártásba a szaktudást.
H)	Egy ország ipari ágazata fejlett, de nem dolgozza fel magasabb fokon a termékeket, és nem építi
be a gyártásba a szaktudást.
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5.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – összes részhalmaz képzése
Egy európai központú cég Amerikában hozott létre leányvállalatot. Termékeit el akarja juttatni Japánba és vonzáskörzetébe: Japánba (J), Szingapúrra (S), Tajvanra (T) és Kínába (K).
Mielőtt a piacra lépne, a piackutatók felvázolják az összes lehetőséget, ahogyan a cég Japán térségébe üzleteket köthet.
J – Japán
S – Szingapúr
K – Kína
T – Tajvan

J

K

S

T

J, S

K, S

T, S

K, T

J, T

K, S, T

J, S T

J, K, T

J, S, K

J, K

J, S, K, T

–
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5. egység
OLVASD EL A SZÖVEGET!
A világgazdaságban jelentkező negatív hatások miatt sok fejlődő ország eladósodott. A fejlődő országok
többségében a túlnépesedés problémájával küzdenek, míg a fejlődő országokban fogy a népességszám.
A népesség gyors növekedése a fejlődő országokban szinte mindenhol élelmiszer-ellátási problémákat
okoz, viszont a fejlett országokban a túltápláltság és az elhízás ellen küzdenek. Az energiapazarló
technológiák miatt a fejlődő országoknak több energiára van szükségük, hogy ugyanazokat az árukat
állítsák elő, mint a fejlettebb térségek, mindemellett komoly problémát okoz a környezetszennyezés.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg a következő kifejezések felhasználásával, mi az adósságspirál!
egyre bővülő

önmagába

gazdasági jelenség

adósságteher

visszatérő

növekedés

Az adósságspirál olyan gazdasági jelenség, amely önmagába visszatérő, egyre bővülő adósságtehernövekedést jelent.

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
A fejlődő országok természeti–társadalmi erőforrásokban szegények.
Ha egy ország szegény erőforrásokban, akkor a felzárkózása a fejlett országokhoz nehéz.
Líbia fejlődő ország, tehát felzárkózása a fejlett országokhoz nehéz.
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Egy üzem vezetője az energiapazarló termelés miatt felméri, hol tudja csökkenteni az energiaveszteséget. Az üzemben (Ü), a csarnokban (C) vagy a raktárban (R), energiatakarékos berendezéseket
szereltet fel, de nem tudja, mire lesz pénz a költségvetésből, így az összes lehetőséget felsorolja.
Írd fel a kezdőbetűk segítségével az összes lehetőséget!
Ü – üzem

C – csarnok

R – raktár

Ü, C, R

Ü, C

C, R

R

Ü, R

Ü

C

–

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át azt a képet, ami nem illik a többi közé, és választásod szóban indokold!

Nem az ázsiai fejlett ország kultúráját mutatja be a kép.

4. MODUL
a magyar
gazdaság
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+
+

+

+

+

Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás

+

+

Hierarchikus osztályozás

+
+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás

+

Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+

+

+

+

+

+

Descartes-szorzat képzése

+

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
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A MAGYAR GAZDASÁG
Hazánk a II. világháború előtt agrár-ipari ország volt. Ez azt jelenti, hogy az ipari forradalom már
teret nyert Magyarországon, a gyáripar gyorsan fejlődött, városainkban jelentős üzemek működtek, a
nemzeti jövedelem nagyobbik részét mégis a mezőgazdaság termelte. Magyarországon a II. világháború után az ipar csaknem egésze állami tulajdonba került.
A tervgazdaság az alapanyaggyártó ágakat fejlesztette, és nem sokat törődött az infrastruktúrával.
Energiafelhasználásunk nagyon magas, az ipar hatékonysága viszont kicsi volt. A nagyüzemek uralták
az ipart, és hiányoztak a kis- és középüzemek. A háttéripar hiánya miatt a nagyvállalatok állandóan
nyersanyag- és alkatrészhiánnyal küzdöttek, kényszermegoldásokat alkalmaztak, ami gátolta a minőség javulását. Termékeink nagy része nyugaton eladhatatlan volt, és az üzemek legalább harmadával
több munkást alkalmaztak, mint amennyi szükséges lett volna. A KGST felbomlott (1991), megszűntek a korábbi szerződésekben lefektetett kötelezettségek, és valamennyi ország Nyugat felé fordult.
Üzemek sora került a csőd szélére, és magasra szökött a munkanélküliség.
1990-től a rendszerváltás után gazdaságunk a folyamatos gazdasági reformokkal a piacgazdaság
rendszerére állt át. Megnőtt a beáramló külföldi működő tőke szerepe (privatizáció, kárpótlás), új vállalkozások, beruházások indultak. A gazdasági mutatók alapján hazánk a közepesen fejlett országok
csoportjába tartozik, hiszen a termelésből 62,8% a szolgáltatásokból, 30,6% iparból, építőiparból, 6,6%
mezőgazdaságból származik. A hazai gazdaság számos nehézséggel küzd: jelentős a munkanélküliség
(12–13%), a tőkehiány szakképzési gondokkal párosul (néhol túlképzés, sok helyen munkaerőhiány).
A magas infláció és az ország növekvő adósságállománya a fejlődést lényegesen korlátozzák.
Hazánk ipari termékeinek legnagyobb részét az 1990-es évektől legdinamikusabban fejlődő gépipar
adja (pl. Ford, Suzuki, Audi). Az ágazatban megfigyelhető szerkezetváltást jellemzi, hogy a rendszerváltás után a piacvesztett termékeink előállítása leállt (autóbusz, hajó, híradástechnikai eszközök), s
a beáramló külföldi tőke a járműipart, az irodagép- és számítástechnika-ipart fejlesztette. Budapest
helyett a vidéki nagyvárosokban (Tungsram – Nagykanizsa, Videoton – Székesfehérvár, Jászberény
– Elektrolux) indult meg a területváltás után a termelés. A gépipar mellett a feldolgozóipar (élelmiszeripar és vegyipar) húzóágazata még a magyar gazdaságnak. A szolgáltató ágazatok közül a telekommunikációval és az információs technológiával foglalkozó ágazatok működése kiemelkedő. Hazánk
sikerágazata a turizmus (gyógyturizmus, falusi turizmus, öko-turizmus).
Az éghajlat és a domborzat együttesen biztosítja, hogy hazánk területének 2/3-a alkalmas mezőgazdasági termelésre. Ipari növényeink közül a búza, cukorrépa, napraforgó termelése kiemelkedő.
Gyümölcseink zamatosak, édesek, vitamindúsak. A termelés természeti telepítő tényezője a napfénytartam és a talaj, társadalmi telepítő tényezője a piac és a szállíthatóság. Magyarországon megterem
mindegyik mérsékelt övi gyümölcs, sőt egyes helyeken (pl. a Mecsek déli lábánál) olyan mediterrán
növények is, mint például a füge és a szelídgesztenye. A gyümölcsfaállomány 50%-a alma- és szilvafa,
európai hírűek a hazai szőlőkből készült borok. A Nyugat-Magyarországon termelt szemestakarmányok (kukorica, árpa) és szálastakarmányok (lucerna) a sertés-, szarvasmarha-, baromfitenyésztés
alapját adják.
A tőke eddig főképp a budapesti agglomerációba és az északnyugati országrészbe érkezett. Budapest
súlya tehát tovább növekszik, az elmaradott térségeknek pedig nő a lemaradásuk. Vannak az országnak olyan területei, melyeknek különösen nehéz a helyzetük. Ilyen például Miskolc és Ózd környéke,
ahol az elavult technológiák, a vas- és acélgyártás világméretű válsága, az építőipar hanyatlása összeadódik. Hasonló a helyzet Pécs és Komló térségében, ahol a szén- és az uránbányászat hanyatlása
okozta a válságot. Veszprém környékén is csökken a bányászat, a vegyipar válságban van, és az alumíniumkohászat jövője is kérdéses. Ezeket a területeket hanyatló ipari területeknek nevezzük.
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1. egység
OLVASD EL A SZÖVEGET!
Hazánk a II. világháború előtt agrár-ipari ország volt. Ez azt jelenti, hogy az ipari forradalom már teret
nyert Magyarországon, a gyáripar gyorsan fejlődött, városainkban jelentős üzemek működtek, a nemzeti jövedelem nagyobbik részét mégis a mezőgazdaság termelte. Magyarországon a II. világháború
után az ipar csaknem egésze állami tulajdonba került.
A tervgazdaság az alapanyaggyártó ágakat fejlesztette, és nem sokat törődött az infrastruktúrával.
Energiafelhasználásunk nagyon magas, az ipar hatékonysága viszont kicsi volt. A nagyüzemek uralták
az ipart, és hiányoztak a kis- és középüzemek. A háttéripar hiánya miatt a nagyvállalatok állandóan
nyersanyag- és alkatrészhiánnyal küzdöttek, kényszermegoldásokat alkalmaztak, ami gátolta a minőség
javulását. Termékeink nagy része nyugaton eladhatatlan volt, és az üzemek legalább harmadával több
munkást alkalmaztak, mint amennyi szükséges lett volna. A KGST felbomlott (1991), megszűntek a
korábbi szerződésekben lefektetett kötelezettségek, és valamennyi ország Nyugat felé fordult. Üzemek
sora került a csőd szélére, és magasra szökött a munkanélküliség.

1.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SORKÉPZÉS
Állítsd sorrendbe a gazdasági fejlődés különböző szakaszait a legegyszerűbbtől a legmodernebbig!
agrár

ipari
ipar utáni

agrár

agrár-ipari

agrár-ipari
ipari-agrár

ipari-agrár

ipari

ipar utáni

Keretezd be azt a fejlődési állapotot, amely hazánkat jellemezte a II. világháború előtt!
Húzd alá pirossal azt az állapotot, amely ma Magyarországot jellemzi!

2.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg a következő kifejezések felhasználásával, mi az agrár-ipari ország!
ipar

gyorsan fejlődik

sok üzem

nagyobb részét

mezőgazdaság

nemzeti jövedelem

Egy ország akkor és csak akkor agrár-ipari ország, ha az ipar gyorsan fejlődik, sok üzem működik, de
a nemzeti jövedelem nagyobb részét a mezőgazdaság termeli.
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – előrelépő KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
A rendszerváltás előtt az ipari termelést nem segítette sokoldalú háttéripar (kis- és középvállalatok).
Ha az ipari termelést nem segít a háttéripar, a nagyvállalatok állandóan nyersanyag- és alkatrészhiánnyal küszködtek.
A rendszerváltás előtt a nagyvállalatok állandóan nyersanyag- és alkatrészhiánnyal küszködtek.

4.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – összes részhalmaz KÉPZÉSE
Egy ország kereskedelmi szerződést köt. Sorold fel a következő termékek közül, melyik szerepelhet a
szerződésekben, ha a szerződéseket előkészítő ügyintéző még nem tudta, milyen eredménnyel zárulnak a szerződéskötési tárgyalások, ezért több szerződéstípust is előkészítettek. Írd a kezdőbetűket a
szerződések első oldalára!
K – kőolaj

Szerződ
és

K

Szerződ
és

B, C

C – cukorrépa

Szerződ
és

C

Szerződ
és

K, B

B – búza

Szerződ
és

B

Szerződ
és

K, C, B

Szerződ
és

K, C

Szerződ
és

–

5. FELADAT
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át azt a kifejezést, amelyik nem illik az oszlopba! Választásod szóban indokold!
az üzemek csődbe kerülnek
magas munkanélküliség
eladhatatlan termékek
keresletnövekedés
Ez nem a KGST felbomlásának jelensége, nem negatív gazdasági jelenség.
Más megoldás is elfogadható, ha az indoklás jó!
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2. egység
OLVASD EL A SZÖVEGET!

1990-től a rendszerváltás után folyamatos gazdasági reformokkal gazdaságunk a piacgazdaság rendszerére állt át. Megnőtt a beáramló külföldi működő tőke szerepe (privatizáció, kárpótlás), új vállalkozások,
beruházások indultak. A gazdasági mutatók alapján hazánk a közepesen fejlett országok csoportjába
tartozik, hiszen a termelésből 62,8% a szolgáltatások, 30,6% ipar, építőipar, 6,6% mezőgazdaságból
származik. A hazai gazdaság számos nehézséggel küzd: jelentős a munkanélküliség (12–13%), a tőkehiány szakképzési gondokkal párosul (néhol túlképzés, sok helyen munkaerőhiány). A magas infláció és
az ország növekvő adósságállománya a fejlődést lényegesen korlátozzák.

1.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A rendszerváltás után sok gazda az állami földeket kárpótlással igényelhette vissza. Vilmos gazda a
kárpótlási jegyeit szeretné értékes földterületekre váltani, ezért végiggondolta az összes lehetőséget,
és jegyzetet készített.
Sorold fel, milyen ötletei lehettek, ha egy szántóföldet és egy erdőt szeretett volna visszakapni!
			
A – erdő a hegyvidéken		
			
E – erdő a Tisza mentén		
								
A

B

A

C

A

D

E

B – szántóföld Dél -Baranyában
C – szántó az Alföldön
D – szántó a Kisalföldön
D

E

B

E

C

2.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg az alábbi kifejezések felhasználásával, mi a privatizáció!
állami tulajdon

gazdasági folyamat

magánkéz

kerül

A privatizáció olyan gazdasági folyamat, ahol az állami tulajdon magánkézbe kerül.
Egy gazdasági folyamat akkor és csak akkor privatizáció, ha az állami tulajdon magánkézbe kerül.
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Mi is a privatizáció?
Szűkebb értelemben: az állami tulajdon magánkézbe adása, magánosítása. Tágabb értelemben: a
magántulajdon dominanciájára épülő gazdaság (tulajdoni szerkezet) kialakításának folyamata.
A kelet-közép-európai privatizáció legfőbb sajátossága az, hogy míg Nyugaton a piacgazdaság
körülményei között működő állami szektor magánkézbe adásáról van szó, addig nálunk, a mi
régiónkban a csaknem teljesen hiányzó magánszektor kiépítése a feladat.

3.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Értelmezd a diagram adatait, majd egészítsd ki a
mondatokat!
A fejlett országokra jellemző, hogy a gazdasági termelés legnagyobb részét a szolgáltatások ágazatai
adják. A legdinamikusabban fejlődő ágazatok a
hazai gazdasági termelés egyharmadát adó iparban találhatók.
A gépipar ágazatai a 90-es évektől gyorsan fejlődnek, jelenleg is a magyar ipar húzóágazatai. Az
európai országokhoz hasonlóan hazánkban is alacsony a mezőgazdaság részaránya, csupán 6,6%.

4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
	LÁNCKÖVETKEZTETÉS, VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
Egy országban vagy alacsony vagy magas a munkanélküliség aránya.
Ha magas a munkanélküliség, akkor növekszik a különbség a társadalom gazdagabb és szegényebb rétegei között.
Magyarországon nem alacsony a munkanélküliség, tehát növekszik a különbség a társadalom gazdagabb és szegényebb rétegei
között.

5. FELADAT
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át azt a kifejezést, amelyik nem illik az oszlopba! Választásod szóban indokold!
beáramló működő tőke
új vállalkozások
nyugaton eladhatatlan termékek
nagyberuházások megjelenése
Ez nem a rendszerváltás gazdasági következménye, hanem a KGST felbomlásáé. Ez negatív gazdasági
jelenség, a többi pozitív. Más megoldás is elfogadható, ha az indoklás jó!
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3. egység
OLVASD EL A SZÖVEGET!
Hazánk ipari termékeinek legnagyobb részét az 1990-es évektől legdinamikusabban fejlődő gépipar
adja (pl. Ford, Suzuki, Audi). Az ágazatban megfigyelhető szerkezetváltást jellemzi, hogy a rendszerváltás
után a piacvesztett termékeink előállítása leállt (autóbusz, hajó, híradástechnikai eszközök), s a beáramló
külföldi tőke a járműipart, az irodagép- és számítástechnika-ipart fejlesztette. Budapest helyett a vidéki
nagyvárosokban (Tungsram – Nagykanizsa, Videoton – Székesfehérvár, Jászberény – Elektrolux) indult
meg a területváltás után a termelés. A gépipar mellett a feldolgozóipar (élelmiszeripar és a vegyipar)
húzóágazata még a magyar gazdaságnak. A szolgáltató ágazatok közül a telekommunikációval és az
információs technológiával foglalkozó ágazatok működése kiemelkedő. Hazánk sikerágazata a turizmus
(gyógyturizmus, falusi turizmus, öko-turizmus).

1.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Keress a fogalmaknak megfelelő párt!

Ford

::

autó

=

Elektrolux

::

háztartási gép

Taurus

::

gumiabroncs

=

Videoton

::

híradástechnikai
eszközök

Tungsram

::

Nagykanizsa

=

Elektrolux

::

Jászberény

Esztergom

::

Suzuki

=

Székesfehérvár

::

Videoton

Más megoldás is elfogadható, ha helyes.

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKETETÉS
Fejezd be a mondatot!
Ha egy gazdasági ágazat az ország egyik részéről a másikra költözik, akkor területváltásról beszélünk.
Ha területváltás játszódik le, akkor az infrastruktúra fejlődött.
Hazánkban a gépipar a fővárosból a vidéki nagyvárosokba költözött, tehát az infrastruktúra fejlődött.
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3.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, melyik nem illik a sorba! Választásod szóban indokold!
a)

Nem a hazai ipar terméke.
b)

gépgyártás

vegyipar

kohászat

feldolgozóipar

Nem húzóágazat a magyar gazdaságban.
c)

Nem a hazai turizmus formájára jellemző kép.
d)

Audi

Siemens

IBM

Sony

Nokia

Nem elektronikai termékeket gyártó cég, hanem járműgyártásra szakosodott.
Más jó indoklás is elfogadható!

4.	feladat
rendszerező képesség – sorképző osztályozás
Helyezd el a következő kifejezéseket az ábrán!
élelmiszeripar

ipar

Pick Szeged Rt.

ipar
élelmiszeripar
húsipar
Pick Szeged Rt.

húsipar
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4.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS,
DeSCARTES-SZORZAT képzése
Egy család autóvásárlást tervez. Városukban több cégnek is van
mintaboltja, így elhatározzák, hogy többet is meglátogatnak.
A szülők nagyon elfoglaltak, így csak két autószalont tudnak felkeresni, a többit internet segítségével ismerik meg.
a) Sorold fel, milyen lehetőségeik vannak végiglátogatni az autószalonokat, ha csak árajánlatot kérnek, így mindegy, hol járnak
először!
A – Audi

S – Suzuki

O – Opel

T – Toyota

S

T

S

O

O

T

A

T

A

S

A

O

b) A szülőknek az Audi és az Opel szalon autói tetszettek a legjobban. A gyerekek spórolt pénzükből
egy motort vennének, így újra végignézik a kínálatot.
Milyen lehetőségeket sorolt fel a családfő, ha úgy döntött, hogy vásárolnak egy autót és egy motort is?
		
A – Audi		
		
O – Opel		
					

S – Suzuki
H – Honda
K – Kawasaki

A

S

A

H

A

K

O

S

O

H

O

K
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4. egység
OLVASD EL A SZÖVEGET!
Az éghajlat és a domborzat együttesen biztosítja, hogy hazánk területének 2/3-a alkalmas mezőgazdasági termelésre. Ipari növényeink közül a búza, cukorrépa, napraforgó termelése kiemelkedő. Gyümölcseink zamatosak, édesek, vitamindúsak. A termelés természeti telepítő tényezője a napfénytartam és
a talaj, társadalmi telepítő tényezője a piac és a szállíthatóság. Magyarországon megterem mindegyik
mérsékelt övi gyümölcs, sőt egyes helyeken (pl. a Mecsek déli lábánál) olyan mediterrán növények
is, mint például a füge és a szelídgesztenye. A gyümölcsfaállomány 50%-a alma- és szilvafa, európai
hírűek a hazai szőlőkből készült borok. A Nyugat-Magyarországon termelt szemestakarmányok (kukorica, árpa) és szálastakarmányok (lucerna) a sertés-, szarvasmarha-, baromfitenyésztés alapját adják.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Gyűjtsd ki a szövegből a hazai mezőgazdaság jellegzetes termékeit, majd írd be őket az ábra megfelelő
részébe!
búza, cukorrépa, napraforgó, füge, gesztenye, alma, szilva, szőlő, kukorica, árpa, lucerna,
szarvasmarha, sertés, baromfi

állattenyésztés

a hazai
mezőgazdaság
termékei

növénytermesztés

pl.: baromfi,
sertés,
szarvasmarha

ipari növények

pl.: búza, cukorrépa,
napraforgó

gyümölcsök

pl.: füge, szelídgesztenye, szilva, alma,
szőlő

takarmánynövények

pl.: kukorica, árpa,
lucerna

tanári útmutató
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2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
A kisalföldi gazdaságban vagy szemestakarmányt, vagy kenyérgabonát termelnek.
Egy kisalföldi gazdaságban nem termelnek a kenyérgabonát, hanem szemestakarmányt termelnek.

3.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Keress a fogalmaknak megfelelő párt!

szilva

::

pálinka

=

szőlő

::

bor

szemestakarmány

::

árpa

=

szálastakarmány

::

lucerna

kontinentális
gyümölcs

::

alma

=

mediterrán
gyümölcs

::

füge/szelídgesztenye

ipari növény

::

napraforgó

=

kenyérgabona

::

búza
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4. FELADAT
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS, KOMBINÁLÁS
Egy szörp és gyümölcsitalgyártással foglalkozó cég hazai nyersanyagból szeretné termékeit elkészíteni. Egyszerre két üdítővel akar megjelenni a piacon, egy hagyományos (egy ízű) és egy új változattal
(két ízű mix), ügyelve arra, hogy ugyanaz a gyümölcs kétszer ne kerüljön az üvegekbe.
Sorold fel, milyen lehetőségei lehetnek a gyártónak, ha almát (A), barackot (B), szedret (S) és meggyet
(M) tud beszerezni!

A

BS

B

SM

S

BA

M

AB

A

BM

B

AS

S

BM

M

SB

A

SM

B

AM

S

AM

M

AS

5.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg a következő kifejezések felhasználásával, mi a hungarikum!
nagy múlt

jellegzetesen

jó minőségű

magyar termék

rendelkezik

nemzetközileg
elismert

Egy termék akkor és csak akkor hungarikum, ha jó minűségű, jellegzetesen magyar termék, amely
nagy múlttal rendelkezik és nemzetközileg is elismert.

tanári útmutató
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5. egység
OLVASD EL A SZÖVEGET!
A tőke eddig főképp a budapesti agglomerációba és az északnyugati országrészbe érkezett. Budapest
súlya tehát tovább növekszik, az elmaradott térségeknek pedig nő a lemaradásuk. Vannak az országnak
olyan területei, melyeknek különösen nehéz a helyzetük. Ilyen például Miskolc és Ózd környéke, ahol
az elavult technológiák, a vas- és acélgyártás világméretű válsága, az építőipar hanyatlása összeadódik.
Hasonló a helyzet Pécs és Komló térségében, ahol a szén- és az uránbányászat hanyatlása okozta a válságot. Veszprém környékén is csökken a bányászat, a vegyipar válságban van, és az alumíniumkohászat
jövője is kérdéses. Ezeket a területeket hanyatló ipari területeknek nevezzük.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Nevezd meg az ipar három fő ágazatát!

IPAR

kitermelőipar

alapanyagipar

feldolgozóipar

szén- és
uránbányászat

vegyipar,
alumíniumkohászat

vas- és acélipar,
építőipar

Gyűjtsd ki a szövegből, és írd az ábrába azokat az iparágakat, amelyek a hazai hanyatló ipari területeken válsággal küzdenek!
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2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
Ha a rozsdaövezetekben a termelés lecsökken, akkor megszűnnek a munkahelyek.
Ha megszűnnek a munkahelyek, a növekvő számú munkanélküliek számára átképzést kell biztosítani.
Ha a rozsdaövezetekben a termelés csökken, akkor a növekvő számú munkanélküliek számára
átképzést kell biztosítani.

3.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, melyik nem illik a sorba! Választásodat szóban indokold!
a)

mezőgazdaság

bányászat

ipar

szolgáltatás

A bányászat nem gazdasági szektor, hanem ágazat.
b)

Miskolc

Győr

Ózd

Komló

Győr nem hanyatló iparvidéken fekszik.
c)

Pécs-Komló

Veszprém környéke

Sopron környéke

Borsodi-medence

Sopron környéke nem bányavidék.

4.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Helyezd el a következő fogalmakat az ábrán!
bányavidék

ipari terület

Komló

ipari terület
hagyományos iparvidék
bányavidék

Komló

hagyományos iparvidék

tanári útmutató
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5. FELADAT
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – kombinálás
Egy egyetemi csoport az egykor virágzó bányászat, nagy hagyományú kitermelőipar történetét
szeretné tanulmányozni, ezért bányamúzeumokat
keresnek fel.
Sorold fel, milyen lehetőségeik vannak, ha csak két
múzeum meglátogatására maradt idő?
S – Bányamúzeum Salgótarján
T – Tatabánya Szabadtéri Bányászati Múzeuma
G – Gánti Bányamúzeum

S

T

S

G

T

G
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

+

+

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás
Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás

+
+

+

+

+

Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+

+

+

+

+

Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás

+

Választás
Feltételképzés
Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés

+

Lánckövetkeztetés

+

+
+

Kvantorok

+

+

Induktív gondolkodás
Kizárás

+

+

+

+

Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+

+
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GLOBÁLIS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK
Az 1960-as évektől egyre égetőbb kérdések lettek azok a környezeti–társadalmi–gazdasági problémák, melyek napjainkra világméretűvé (globálissá) váltak. Gyakran a helyi vagy a regionális problémák következményei azok a súlyos zavarok, amelyek a környezeti vagy a gazdasági–társadalmi elemekkel kapcsolatos, világméretűvé váló globális problémákat okozzák. A fogyasztói társadalom és a
fokozódó igényekhez társuló pazarló életmód megváltoztatta a természethez való viszonyulásunkat.
A természeti erőforrások rohamos, mértéktelen felhasználása miatt felborult a természeti rendszerek
egyensúlya.
A globális problémák egyik alapvető kiindulópontja a túlnépesedés. A 20. század második felétől
nagyon gyors ütemben növekedett a Föld népessége. A jelenlegi 6,2 milliárd ember ellátása mellett a
növekvő lakosságszám komoly kérdéseket jelent a Föld eltartó-képessége szempontjából. A népességrobbanás a szegény országokban okoz megoldatlan problémákat, ahol a népesség növekedési üteme
jóval meghaladja a gazdaság növekedését.
A totális éhezés mellett sok országban a részleges éhezés is nagy veszélyt jelent, azaz nem az
elfogyasztott élelmiszer mennyisége, hanem annak minősége, a nyomelemek, a vitaminok miatt alultápláltak az emberek.
A Föld népességrobbanással jellemezhető területei mellett több európai országban is megfigyelhető a népességfogyás. A fogyás és nagymértékű gyarapodás felnagyítják a fejlődő és fejlett országok közötti különbségeket. (A szegények még szegényebbek, a gazdagok még gazdagabbak lesznek.)
2000-ben az emberiség 80%-a a fejlődő országokban élt. A fejlett országokban pazarló módon bánnak
az élelmiszerekkel. A megtermelt élelmiszer-felesleg a termelés-elosztás ellentmondásai miatt nem jut
el az éhezéssel küszködő területekre.
Egyes ásványi nyersanyagokat már régóta bányásznak és felhasználnak (pl. vasérc), másokat
napjainkban fedeztek fel, és kezdtek el használni. Fokozott erővel kutatnak a legfontosabb energiahordozók után, de az ásványi nyersanyagtartalékok véges ideig elegendők, így az alternatív energiahordozók hatékony felhasználása (nap, szél, víz, geotermikus energia) és a természeti erőforrások
újrafelhasználása környezetünk megóvásának egyik kulcspontja. Kevésbé terhelné a környezetet, ha
az ipari felhasználók és a háztartások energiatakarékos eszközöket használnának.
A környezet szennyezése és pusztítása ma már minden geoszférára (hidroszféra, atmoszféra,
litoszféra, pedoszféra) kiterjed. A szférák közötti kölcsönhatás miatt tovább fokozódik a folyamat,
amelynek fő károsultja a bioszféra. A 20. század második felétől kezdve rohamosan nőtt az üvegházhatású gázok koncentrációja a légkörben (szén-dioxid, metán, vízgőz), ennek következtében felerősödött a légkör felmelegedése. A felmelegedés a földi légkörzésre, a tengeráramlások rendszerére és a
csapadék területi eloszlására is hatással van, sőt következménye a felerősödő sivatagosodás is. Ma már
tudjuk, hogy a sztratoszféra ózonrétegének szerepe a földi élet szempontjából meghatározó. Az ózonréteg elvékonyodására először az Antarktisz feletti mérések figyelmeztettek, de az északi félgömb
kontinensei fölött is észlelhető a ritkulás az ipari termelés és a közlekedésből származó gázkibocsátás
miatt (CFC-k, freon stb.).
Napjaink vízszennyezése és a vízvédelem is globális problémává vált. A folyók, tavak, a felszín
alatti ivóvízkészlet a talajon keresztül, illetve a levegőben lévő szennyezőanyagok miatt közvetlenül
is károsodik (pl. hulladékok, gyomirtószerek, nehézfémek által). Az óceánokat, tengereket a kőolajszállító tankhajók, a selfeken folyó bányászat, az elsüllyesztett vegyi és radioaktív anyagok szintén
közvetlenül károsítják. Mivel a vízszennyezésen kívül a vízpazarlás okozz a vízgazdálkodás globális
problémáját, a kettőt együtt kell kezelni, és a probléma megoldása nemzetközi szinten való összefogást igényel.
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1. egység
OLVASD EL A SZÖVEGET!
Az 1960-as évektől egyre égetőbb kérdések lettek azok a környezeti–társadalmi–gazdasági problémák, melyek napjainkra világméretűvé (globálissá) váltak. Gyakran a helyi vagy a regionális problémák
következményei azok a súlyos zavarok, amelyek a környezeti vagy a gazdasági–társadalmi elemekkel
kapcsolatos, világméretűvé váló globális problémákat okozzák. A fogyasztói társadalom és a fokozódó
igényekhez társuló pazarló életmód megváltoztatta a természethez való viszonyulásunkat. A természeti
erőforrások rohamos, mértéktelen felhasználása miatt felborult a természeti rendszerek egyensúlya.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg egy mondattal, mi a globális probléma!
probléma

földi léptékű

hatás

egész világon

Egy környezeti probléma akkor és csak akkor globális probléma, ha földi léptékű problémává válik, és
az egész világon érezteti hatását.

2.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZő osztályozás
Gyűjtsd ki a fenti szövegből, milyen léptékű környezeti problémák keletkezhetnek, és helyezd el őket
az ábrán!

globális probléma
regionális probléma

helyi probléma
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ következtetés,
LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
A környezeti probléma helyi vagy regionális eredetű lehet.
A regionális eredetű környezeti problémák csak nemzetközi összefogással oldhatók meg.
A folyóvizek szennyezésének csökkentése nem helyi probléma, tehát csak nemzetközi összefogással
oldható meg.

4.	feladat
induktív gondolkodás – kizárás
Húzd át azt a rajzot, amelyik nem illik a többi közé! Választásod szóban indokold!

A többi rajzon mind környezeti probléma látható: energia- és vízpazarlás, ezen a képen nem.

tanári útmutató
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5.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Egy környezetvédelmi intézetbe környezetszennyezéssel kapcsolatos bejelentés érkezett.
A szakemberek meg akarják határozni a környezetrombolás okát. Tapasztalataik alapján több oka
lehet a szennyezésnek: környezeti (K), gazdasági (G) vagy társadalmi (T).
Mielőtt a szakértőiket kiküldenék a helyszínre, különböző jegyzőkönyveket készítenek az eset tanulmányozására, és összeírják a szennyezés lehetséges okait.
Sorold fel, milyen lehetőségeket feltételezhettek a szakemberek!

K

T

T, G

G

K, T

K, G

K, G, T

6.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
Ha pazarló módon termeljük ki a természeti erőforrásokat, akkor kimerülnek.
Ha kimerülnek a természeti erőforrások, akkor felborul a természeti rendszerek egyensúlya.
Ha pazarló módon termeljük ki a természeti erőforrásokat, akkor felborul a természeti rendszerek
egyensúlya.
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2. egység
OLVASD EL A SZÖVEGET!
A globális problémák egyik alapvető kiindulópontja a túlnépesedés. A 20. század második felétől
nagyon gyors ütemben növekedett a Föld népessége. A jelenlegi 6,2 milliárd ember ellátása mellett a
növekvő lakosságszám komoly kérdéseket jelent a Föld eltartó-képessége szempontjából. A népességrobbanás a szegény országokban okoz megoldatlan problémákat, ahol a népesség növekedési üteme
jóval meghaladja a gazdaság növekedését.
A totális éhezés mellett sok országban a részleges éhezés is nagy veszélyt jelent, azaz nem az elfogyasztott élelmiszer mennyisége, hanem annak minősége, a nyomelemek, a vitaminok miatt alultápláltak az
emberek.
A Föld népességrobbanással jellemezhető területei mellett több európai országban is megfigyelhető a
népességfogyás. A fogyás és nagymértékű gyarapodás felnagyítják a fejlődő és fejlett országok közötti
különbségeket. (A szegények még szegényebbek, a gazdagok még gazdagabbak lesznek.) 2000-ben
az emberiség 80%-a a fejlődő országokban élt. A fejlett országokban pazarló módon bánnak az élelmiszerekkel. A megtermelt élelmiszer-felesleg a termelés-elosztás ellentmondásai miatt nem jut el az
éhezéssel küszködő területekre.

1.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK képzése
Keress a fogalmaknak megfelelő párt!

növekvő
népességszám

::

népességrobbanás

=

csökkenő
népességszám

::

népességfogyás

népességrobbanás

::

fejlődő országok

=

népességfogyás

::

fejlett országok

totális éhezés

::

élelmiszer
mennyisége

=

részleges éhezés

::

élelmiszer
minősége
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2.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Határozd meg az alábbi kifejezések segítségével, mi a népességrobbanás!
a halálozások száma

a születési arány magas

népességszám-növekedés

folyamat

Népességrobbanás az a folyamat, amikor a halálozások száma csökken, a születési arány magas marad,
és a népességszám ugrásszerűen növekszik.
Egy folyamat akkor és csak akkor népességrobbanás, ha a halálozások száma csökken, a születési
arány magas marad, és a népességszám ugrásszerűen növekszik.
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3.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, melyik nem illik a sorba! Választásod szóban indokold!
a)

Ez nem szelektív hulladékgyűjtő.
b)

Ez illegális hulladéklerakó.
Több helyes megoldás is lehetséges, ha az indoklás jó.

tanári útmutató

tanári útmutató

5. modul • GLOBÁLIS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK

107

4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – kvantorok
A tanárnő az órán azt mondta, hogy INDIÁBAN NÉPESSÉGROBBANÁS VAN, ÉS A NÉPESSÉG
NÖVEKEDÉSI ÜTEME MEGHALADJA A GAZDASÁG NÖVEKEDÉSÉT.
Karikázd be annak a tanulónak a nevét, aki helyes következtetésre jutott a tanárnő megállapításából,
a többiek nevét húzd át!
György:	Van olyan ország, amelyben népességrobbanás van, és a népesség növekedési üteme nem
haladja meg a gazdaság növekedését.
Miklós:	Nincs olyan ország, amelyben népességrobbanás van, és a népesség növekedési üteme
nem haladja meg a gazdaság növekedését.
Péter:	Nincs olyan ország, amelyben népességrobbanás van, és a népesség növekedési üteme
meghaladja a gazdaság növekedését.
Éva:

	Van olyan ország, amelyben népességrobbanás van, és a népesség növekedési üteme
meghaladja a gazdaság növekedését.

Viktor:	Minden országban népességrobbanás van, és a népesség növekedési üteme meghaladja a
gazdaság növekedését.
Eszter:	Egyik országban sincs népességrobbanás, és a népesség növekedési üteme nem haladja
meg a gazdaság növekedését.

5. FELADAT
kombinatív képesség – kombinálás
Egy természetvédő család hazai, természetes fafajokkal szeretné az udvarát beültetni. Milyen fákat
válasszanak, ha kétfajta fát szeretnének felváltva ültetni a házuk mögötti telekre? Sorold fel az összes
lehetőséget!
F – fenyő
T – tölgy
B – bükk
F

T

F

B

T

B

Karikázd be azt a megoldást, amelyik eleget tesz a család kérésének, azaz mindkét fa természetes
hazai fafaj!
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3. egység
OLVASD EL A SZÖVEGET!
Egyes ásványi nyersanyagokat már régóta bányásznak és felhasználnak (pl. vasérc), másokat napjainkban fedeztek fel, és kezdtek el használni. Fokozott erővel kutatnak a legfontosabb energiahordozók
után, de az ásványi nyersanyagtartalékok véges ideig elegendők, így az alternatív energiahordozók
hatékony felhasználása (nap, szél, víz, geotermikus energia) és a természeti erőforrások újrafelhasználása környezetünk megóvásának egyik kulcspontja. Kevésbé terhelné a környezetet, ha az ipari felhasználók és a háztartások energiatakarékos eszközöket használnának.

1.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Egy város lakossága elhatározta, hogy javasolja a város melletti területen egy alternatív energiaforrást
hasznosító erőmű építését, s ezért lakógyűlést hívtak össze.
A polgármesternek két alternatív energiahordozó hasznosítását javasolják, így ő döntheti el, melyik
építtetésére van elegendő pénz.
Sorold fel, milyen lehetőségeket mondhattak a városlakók a polgármesternek, ha nap, szél, geotermikus és vízerőmű építését tervezték!
N – naperőmű

S – szélerőmű

G – geotermikus erőmű

N, S

N, V

N, G

S, V

S, G

G, V

V – vízerőmű
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2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át azt a kifejezést, amelyik nem illik a sorba! Választásod szóban indokold!
a)

szén

kőolaj

szél

földgáz

Ez megújuló, a többi nem megújuló energiaforrás.
b)

naperőmű

hőerőmű

vízerőmű

szélerőmű

Ez nem alternatív energiát dolgoz fel.

3.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Írd be az ábrába az alábbi szavakat!
energiahordozók

ásványi
nyersanyagok

kőzetek

vasérc

kőzetek

ásványi nyersanyagok
energiahordozók
vasérc
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4.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Képezz két csoportot a felsorolt szavakból, és nevezd meg a halmazokat!
kőolaj

szél

nap

kőszén

földhő

uránérc

víz

földgáz

Nem megújuló
energiahordozók

Megújuló
energiahordozók

kőolaj, kőszén,
uránérc, földgáz

szél, nap, víz, földhő

5. FELADAT
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
A tanárnő az iskolában azt mondta a diákoknak:
„AZ ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK VÉGES IDEIG ELEGENDŐK, ÍGY AZ ALTERNATÍV ENERGIAHORDOZÓK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSA FELÉ KELL FORDULNI.”
A tanulók a tanárnő kijelentéséből különböző következtetésre jutottak. Karikázd be azoknak a tanulóknak a nevét, aki a tanárnő mondatából helyesen következtettek! A többiek nevét húzd át!
Bálint:	Van olyan ásványi nyersanyag, amely véges ideig elegendő, így az alternatív energiahordozók hatékony felhasználása felé nem kell fordulni.
Máté:	Van olyan ásványi nyersanyag, amely véges ideig elegendő, így az alternatív energiahordozók hatékony felhasználása felé kell fordulni.
Éva: 	Nincsen olyan ásványi nyersanyag, amely véges ideig elegendő, így az alternatív energiahordozók hatékony felhasználása felé nem kell fordulni.
Melinda:	Nincsen olyan ásványi nyersanyag, amely véges ideig elegendő, így az alternatív energiahordozók hatékony felhasználása felé kell fordulni.
Viktor:	Minden ásványi nyersanyag véges ideig elegendő, ezért az alternatív energiahordozók
hatékony felhasználása felé kell fordulni.
Tamás:	Egyetlen ásványi nyersanyag sem elegendő véges ideig, ezért az alternatív energiahordozók felé nem kell fordulni.
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4. egység
OLVASD EL A SZÖVEGET!
A környezet szennyezése és pusztítása ma már minden geoszférára (hidroszféra, atmoszféra, litoszféra,
pedoszféra) kiterjed. A szférák közötti kölcsönhatás miatt tovább fokozódik a folyamat, amelynek fő
károsultja a bioszféra. A 20. század második felétől kezdve rohamosan nőtt az üvegházhatású gázok
koncentrációja a légkörben (szén-dioxid, metán, vízgőz), ennek következtében felerősödött a légkör
felmelegedése. A felmelegedés a földi légkörzésre, a tengeráramlások rendszerére és a csapadék területi
eloszlására is hatással van, sőt következménye a felerősödő sivatagosodás is. Ma már tudjuk, hogy a
sztratoszféra ózonrétegének szerepe a földi élet szempontjából meghatározó. Az ózonréteg elvékonyodására először az Antarktisz feletti mérések figyelmeztettek, de az északi félgömb kontinensei fölött is
észlelhető a ritkulás az ipari termelés és a közlekedésből származó gázkibocsátás miatt (CFC-k, freon
stb.).
Napjaink vízszennyezése és a vízvédelem is globális problémává vált. A folyók, tavak, a felszín alatti
ivóvízkészlet a talajon keresztül, illetve a levegőben lévő szennyezőanyagok miatt közvetlenül is károsodik (pl. hulladékok, gyomirtószerek, nehézfémek által).
Az óceánokat, tengereket a kőolajszállító tankhajók, a selfeken folyó bányászat, az elsüllyesztett vegyi és
radioaktív anyagok szintén közvetlenül károsítják. Mivel a vízszennyezésen kívül a vízpazarlás okozza a
vízgazdálkodás globális problémáját, a kettőt együtt kell kezelni, és a probléma megoldása nemzetközi
szinten való összefogást igényel.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg egy mondattal a következő szavak felhasználásával, mi az üvegházhatású gáz!
gáz

kisugárzott

visszasugároz

földfelszín

hőenergia

elnyeli

Az üvegházhatású gáz az a gáz, mely a földfelszínről kisugárzott hőenergiát elnyeli és visszasugározza.
Egy gáz akkor és csak akkor üvegházhatású gáz, ha a földfelszínről kisugárzott hőenergiát elnyeli és
visszasugározza.

112

MATEMATIKA „b” • fÖLDünk és környezetünk • 10. évfolyam

tanári útmutató

2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Keress hasonlóságokat a képek között! Írd a pontsorokra azokat!
Folyamatok:
besugárzás
kisugárzás
hőenergia
meleg
hőmérséklet

3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – összes részhalmaz képzése
Egy energiatermelő erőműben szén-dioxid, metán és vízgőz kerül a levegőbe.
Az üzemeltetők környezetkímélőbb módon szeretnének energiát előállítani, ennek figyelembevételével szűrőket tesznek a kéményekre. Nem tudják, erre mennyi pénz jut, de az összes lehetőséget
szeretnék felsorolni.
A kezdőbetűk segítségével írd össze, milyen lehetőségei vannak az üzemeltetőnek!
S – szén-dioxid

M – metán

S
M
...................... ......................

V, M
V, S
...................... ......................

V
......................

S, M, V
......................

V – vízgőz
S, M
......................

–
......................
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4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
A tanár úr az iskolában azt mondta a diákoknak:
„A KÖRNYEZET SZENNYEZÉSE MINDEN GEOSZFÉRÁRA HAT, A SZENNYEZÉSEK FŐ KÁROSULTJA A BIOSZFÉRA.”
A tanulók a tanár úr kijelentéséből különböző következtetésre jutottak. Karikázd be annak a tanulónak a nevét, aki a tanár mondatából helyesen következtetett! A többiek nevét húzd át!
Bálint:	Nincs olyan szennyezés, amely minden geoszférára hat, de a szennyezések fő károsultja
a bioszféra.
Máté:	Van olyan szennyezés, amely minden geoszférára hat, de a szennyezések fő károsultja
nem a bioszféra.
Éva: 	Van olyan szennyezés, amely minden geoszférára hat, és a szennyezések fő károsultja a
bioszféra.
Melinda:	Nincsen olyan szennyezés, amely minden geoszférára hat, és a szennyezések fő károsultja nem a bioszféra.
Gábor:	Minden szennyezés minden geoszférára hat, és a szennyezések fő károsultja a bioszféra.
István:	Egyetlen szennyezés sem hat minden geoszférára, és a szennyezésnek fő károsultja nem
a bioszféra.
Húzd alá annak a tanulónak a nevét, aki igazat mondott, de következtetése nem a tanár úr állításából
következik! Mondj rá példát!
Gábor állítása. Pl. Folyók, tavak szennyezése.
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5. egység
A feladatok megoldásához a 4. egység szövegét használjátok!

1.	feladat
rendszerező képesség – sorképző osztályozás
Írd be a következő kifejezéseket az ábrába!
Jakab-hegy természetvédelmi terület

Duna–Dráva Nemzeti Park

Zsongor-kő kilátó

Mecseki Tájvédelmi Körzet

Duna–Dráva Nemzeti Park
Mecseki Tájvédelmi Körzet
Jakab-hegy
természetvédelmi terület

Zsongor-kő kilátó

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – választó következtetés
Fejezd be a mondatot!
A légkörben vagy csökken, vagy nő az üvegházhatású gázok (vízgőz, szén-dioxid, metán) koncentrációja.
A 20. század második felében nem csökkent a vízgőz, szén-dioxid, metán mennyisége, tehát nőtt az
üvegházhatású gázok koncentrációja.
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3.	feladat
induktív gondolkodás – kizárás
Húzd át az alábbi képek közül azt, amelyik nem illik a többi közé! Választásod szóban indokold!
a)

A többi szélenergiával is működő vízi jármű, és kevésbé szennyezi a vizeket, mint a hajó.
b)

Ez nem hazai tájházat mutat, hanem egy hagyományos finn házat. A többi kép valamelyik hazai
tájunk skanzenjének tipikus háza.
Más megoldás is elfogadható, ha az indoklás jó!
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Olvasd el a szöveget!
Kulturális értékek védelme
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint a természetvédelem feladata – többek
között – azon értékek és területek körének megállapítása, amelyek tájképi, kultúrtörténeti szempontból
védelemre érdemesek (pl. tájházak, skanzenek, pincék, stb.). Azokat a jelen és a jövő nemzedék számára
meg kell őrizni, szükség szerint helyreállítani, fenntartásukat, fejlődésüket biztosítani. A törvény szerint
tilos a védett természeti terület állapotát és jellegét megváltoztatni.
A skanzenek azért jöttek létre, hogy Magyarország népi építészetét, lakáskultúráját, életmódját széles
körben megismertessék az emberekkel. Eredeti vagy átépített épületek, az egykori lakók által használt
hiteles tárgyak segítik az ország különböző tájegységeinek bemutatását.

4.	feladat
kombinatív képesség – összes részhalmaz képzése
Az osztályfőnökünk az osztálykirándulás programjának
összeállítása közben azon gondolkodott, hogy a kulturális értékek közül is tekintsünk meg néhányat, azonban
nem tudta, mennyi skanzen megtekintésére elegendő a
belépőkre összeszedett pénz. Írd a téglalapokba, mely
lehetőségek jöhettek szóba, ha a következő helyek közül
választhatott!
S – Szennai Falumúzeum
G – Göcseji Falumúzeum (Zalaegerszeg)
Ő – Őrségi Falumúzeum (Pityerszer)
V – Vasi Falumúzeum (Szombathely)
S

G

Ö

V

S, G

S, Ö

S, V

G, Ö

G, V

V, Ö

V, G, S

V, S, Ö

G, S, Ö

G, V, Ö

S, G,
Ö, V

