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AZ AMERIKAI EgYESÜlt ÁllAMOK FElSZÍNE,
ÉghAjlAtA ÉS VÍZRAjZA
1. A hEgYSÉgEK, SÍKSÁgOK KIAlAKUlÁSA ÉS ElhElYEZKEDÉSE
Az Amerikai Egyesült Államok a Föld negyedik legnagyobb kiterjedésű országa, amelynek
területén az évmilliárdok során változatos felépítésű és felszínű táj alakult ki.

kott üledékek (morénaanyag), déli részén lösz
található a felszínen. A jégkorszaki jégtakaró
legnagyobb kiterjedésekor az Ohio-Missouri
(ejtsd: ohájó-misszúri) vonalig húzódott.

• Az Appalache (ejtsd: epelecs)-hegység északkeletről délnyugati irányba húzódó hegység
Észak-Amerika keleti oldalán, amelyet a
Hudson-folyó (ejtsd: hödzn) árka két részre
tagol. Az Északi-Appalache a Kaledóniai-,
a Déli-Appalache a Variszkuszi-hegységrendszer tagja. A földtörténeti óidőben keletkezett, erősen lepusztult röghegység. Egykor gazdag kőszén- és vasérclelőhelyei mára
nagyrészt kimerültek.

Préri-tábla: nyugat felé a Sziklás-hegységnek
támaszkodó táblás vidék. Enyhén emelkedik, felszínét főleg kréta időszaki üledék borítja, amelynek egyhangúságát helyenként réteglépcsők és
bazaltvulkánok teszik változatosabbá.

• Part menti síkságok: harmadidőszaki tengeri és negyedidőszaki folyóvízi üledékekkel borított síkságok az Atlanti-óceán
és a Mexikói-öböl partvidékén. Lapos,
épülő tengerpartjain turzások és lagúnák
találhatók

az Appalache-hegység
lagúna

• Belső síkságok: az ország középső területein, az Appalache és a Kordillerák között
elterülő, tengeri üledékekkel borított tágas
síkságok. Amerika legfiatalabb területei.
Öt tó-vidék: Az óidei üledékek vízszintes vagy
kissé dőlt rétegeket alkotnak, amelyekben réteglépcsők találhatók (pl.: a Niagara lépcsője). Az óidei
üledékeken jégkorszaki üledékekből álló vonulatok húzódnak (pl.: Oak Ridge – ejtsd: ókridzs).
Mississippi-medence: Észak-Amerika legnagyobb rónasága. Északi részén jég által lera-

• Kordillerák: a Pacifi kus-hegységrendszer
tagja. Két fő vonulatból (Keleti- és NyugatiKordillerák), valamint a közöttük húzódó
belső medencékből és fennsíkokból áll.
Keleti-Kordillerák: Lényegében a Sziklás-hegy-ség, amely a Kordillerák láncainak legidősebb
tagja. Gyűrődése már a középidő végén megkezdődött, később a harmadidőszaki kéregmozgások feldarabolták, és sok helyen tűzhányók is
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a Sziklás-hegység

Alaszka

kialakultak. A magasabb hegyek kristályos
kőzetekből, az alacsonyabb vonulatok üledékes
kőzetekből állnak.

bevágódása tárta fel (kanyonok). Az ősidőtől a
kréta időszakig kialakult rétegsor a Grand Canyonban tanulmányozható.

Belső medencék és fennsíkok: A Columbia-medence területén hatalmas kiterjedésű
harmadidőszaki bazalttakaró terül el. A Nagymedence száraz, belső területein a Nagy-sóstó
és sós sivatagok találhatók. A Colorado-fennsík
vízszintesen fekvő rétegsorait a Colorado folyó

Nyugati-Kordillerák: A belső vonulathoz a
vulkáni kúpokkal tarkított Cascade-hegység
és az elsősorban kristályos kőzetekből álló Sierra Nevada tartozik. A külső vonulatot a Partihegység alkotja. Közöttük hosszanti süllyedékek (pl.: Kaliforniai-árok) húzódnak.

a Grand Canyon

1. Az Amerikai Egyesült Államok felszíne, éghajlata és vízrajza
1. táblázat Az Amerikai Egyesült Államok földtörténeti táblázata
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eljegesedés: a kontinens északi részét
és a hegyvidékeket jégtakaró borította; jégvájta tavak (pl. Nagy-tavak)
kialakulása; a jégtakaró előterében
moréna (jég által szállított hordalék),
a síkságok területén lösz lerakódása

harmadidőszak

a Pacifikus-hegységrendszer kialakulásának fő időszaka (Kordillerák)

kréta

a Pacifikus-hegységrendszer
kialakulásának kezdete, tengeri
üledékek lerakódása a Préri-fennsík
területén
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2. Éghajlat

Az ország legnagyobb része a valódi mérsékelt
övben fekszik, déli területei (Florida, illetve
Kalifornia) nyúlnak át a szubtrópusi övbe.
Éghajlatának kialakításában a földrajzi szélességen kívül három tényező játszik fontos szerepet:
• Tengerpartokkal párhuzamosan futó hegyláncok korlátozzák az óceánok éghajlatmérséklő hatását, így az óceáni éghajlat
csak keskeny sávot foglal el az északnyugati partvidéken. A zárt medencék
és fennsíkok éghajlata már jórészt kontinentális, néhol félsivatagi, sivatagi.
• A z ország középső területe észak-déli
irányban nyitott, így akadálytalanul
áramolhatnak dél felé a hideg, sarkvidéki
légtömegek, gyakran még Floridában is
jelentős károkat okozva (blizzard). A délről
érkező meleg, szubtrópusi hőmérsékleti
frontok hatására erős lehet a felmelegedés.
A nyitottság miatt az ország középső
területein gyakran tornádók (forgószelek)
is kialakulnak.
• Tengeráramlatok módosítják a partvidék
éghajlatát. A víztömeget az állandóan egy
irányban fújó szelek tartják mozgásban.
A Labrador-áramlás például New Yorkig
szállíthatja a Grönland partvidékén
„születő” jéghegyeket, és erősen lehűti a
keleti partvidéket. Ugyanakkor a nyugati
partvidék éghajlatát a Kuro-shio áramlás
enyhíti.
A nagy kiterjedésű ország területén változatos
képet mutat az éghajlat:
• A z egyenletes csapadékeloszlású, enyhe
telű, hűvös nyarú óceáni éghajlat a domborzat hatása miatt csak viszonylag kis területet
foglal el az északnyugati partvidéken. Természetes növényzete alacsonyabb területen
lombhullató erdő, magasabb területeken, illetve északon fenyőerdő.

• A trópusi és a mérsékelt övezet határán
alakult ki a szubtrópusi öv. A nyugati
partvidéken mediterrán éghajlatot találunk,
amelyet csapadékos, enyhe tél és száraz,
meleg nyár jellemez. Európához hasonlóan itt is keménylombú erdő a természetes
növényzet, az ember pedig zöldség- és
gyümölcstermesztésre használja öntözhető
területeit.
• A keleti parton ugyanebben az övben jön
létre a szubtrópusi monszun éghajlat, ami
nyáron csapadékos, télen pedig száraz az
évszakosan váltakozó (északkelet, illetve
délnyugat) irányú szélrendszer miatt. Az
éghajlatnak leginkább megfelelő növényzet
a babérlombú erdő.
• A középső területeken a száraz kontinentális éghajlat az uralkodó. Természetes
növényzetén, a füves pusztán (itteni nevén: a
prérin) régebben hatalmas számban legeltek
bölények. Jelenleg inkább szántóföldeket és
legelőket találunk e területen.
• A z ország délnyugati területein (Arizona,
Texas, Új-Mexikó) és a zárt medencékben
félsivatagi, sivatagi éghajlat alakult ki. Az
éghajlat legfontosabb jellemzője a szárazság.
Nagy a napi és évi hőingás. Természetes
növényzete szárazságtűrő növényekből áll,
nem borítja egyenletesen a felszínt, gyér.
Nagyon jellegzetesek a különböző kaktuszfajok.
• A Nagy-tavaktól délre az éghajlat nedves
kontinentális, természetes növényzetét, a
lombhullató erdőt nagy területen kiirtották a városok és a mezőgazdasági termelés
területigényének kielégítésére.

1. Az Amerikai Egyesült Államok felszíne, éghajlata és vízrajza
2. táblázat

Különböző éghajlati területek csapadékeloszlása
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3. VÍZRAjZ

Az Egyesült Államok területén három nagy
vízgyűjtő terület osztozik. Az Atlanti- és a Csendes-óceánba, valamint a Mexikói-öbölbe ömlenek az ország kisebb-nagyobb folyói. A partvidékkel párhuzamosan futó hegyláncok miatt
legnagyobb vízgyűjtője a Mexikói-öbölnek van,
ide ömlik deltatorkolattal a leghosszabb, legbővizűbb folyam, a Mississippi, mely a Missourival
együtt – méreteit tekintve – a kontinensen a második az Amazonas után.

a Nagy-tavak vizét levezető Szent Lőrinc folyó
és különösen a mellette kialakított hasonló nevű
csatorna a nehézipar nyersanyagainak szállításában kimagasló jelentőségű.
A kontinens fő vízválasztója a Sziklás-hegységben húzódik. A Csendes-óceánba ömlő
folyók hosszabbak, mint atlanti társaik, de még
így is messze elmaradnak a Mississippi mögött.
Jelentős vízenergiát képviselnek, ezért a legnagyobb folyókon, a Grand Canyont kimélyítő
Coloradón és az északon folyó Columbián hatalmas erőművek sorakoznak.
Az ország tavai közül messze kiemelkednek
a Nagy-tavak (Felső-tó, Huron- (ejtsd: juron),
Ontario-, Erie- (ejtsd: íri) és Michigan- (ejtsd: micsigen) tó).

a Mississippi deltatorkolata
a Niagara-vízesés

Az Atlanti-óceánba ömlő folyók rövidek az Appalache hegyláncai miatt, de jelentős vízenergiát
képviselnek, mert a hegység keleti előterében
zuhatagosak. Ez az energia jelentős szerepet játszott, különösen a korai gyarmati időkben, mint
energiaforrás. Legjelentősebb folyók a területen
a Hudson (ejtsd: hödzn) és a Delaware (ejtsd:
delöver). Az Appalache folyói esésük és hosszuk
miatt a vízi szállításban kisebb jelentőségűek, de

Összterületük két és félszer nagyobb hazánkénál, legnagyobb tagjuk, a Felső-tó Földünk
legnagyobb kiterjedésű édesvizű tava. Az Erieés az Ontario-tavat köti össze a híres Niagara-vízesés. Csatornák kapcsolják össze őket a Mississippivel és a Huron-tóval is, mivel igen fontos a
szállításban betöltött szerepük.

1. Az Amerikai Egyesült Államok felszíne, éghajlata és vízrajza
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MUNKALAP
1. Térképhasználat
Keresd meg az 1. szövegegységben (A hegységek, síkságok kialakulása és elhelyezkedése) vastag
betűvel kiemelt hegységeket a térképen! Írd le a nevüket elhelyezkedésük sorrendjében, keletnyugati irányban!

2. Ismétlés – fogalmak
Magyarázd meg, mit jelentenek az alábbi, már tanult fogalmak!
lagúna

–     

turzás
		

–     

moréna –     
3. Földtörténet
Keresd ki a földtörténeti táblázatból és a szövegből az alábbi területek kialakulására vonatkozó
információkat, és töltsd ki értelemszerűen az alábbi táblázatot!
ESEMÉNY

az Appalache-hegység keletkezése
az Öt tó-vidék réteglépcsőjének
kialakulása
a Préri-tábla üledéke

a Sziklás-hegység keletkezése

a Grand Canyon kialakulása

a Part menti síkságok üledéke

IDŐ

IDŐSZAK

KOR
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4. Vázlat
Készítsd el az első szövegegység (hegységek és síkságok) vázlatát, a megadott szempontok
szerint!
a) Az Amerikai Egyesült Államok hegységei:

,

A)
(a

és a

hegységrendszer tagja)
,

B)
(

hegységrendszer tagja)

b) Az Amerikai Egyesült Államok síkságai:

,

A)
(

,

,
,

B)
(

és

partvidéken)
,

C)
(

)

-medence,

-fennsík)

5. Válaszolj a kérdésekre a 2. szövegegység alapján!
Hogyan befolyásolják a tengerpartokkal párhuzamosan futó hegyláncok az éghajlatot a
szárazföldön?

Mi a következménye annak, hogy a hegyek észak-déli irányban nyitottan hagyják az ország
középső területét?

Hogyan befolyásolják a tengeráramlatok a partvidék éghajlatát?

Mi a préri?

1. Az Amerikai Egyesült Államok felszíne, éghajlata és vízrajza
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Milyen állat legelt régebben nagy számban rajta?

6. Melyik területre milyen éghajlat, csapadék, növényzet jellemző? Töltsd ki a táblázatot a példa
alapján! Használd a szöveget és az ábrákat!
HELY

ÉGHAJLAT

LEGTÖBB CSAPADÉK
(ÉVSZAK)

TERMÉSZETES
NÖVÉNYZETE

Pl.: északnyugati
partvidék
nyugati partvidék

középső területek

Nagy-tavaktól délre

keleti part

7. Miben hasonlít a száraz kontinentális éghajlat a sivatagira? Miért?
Magyarázd meg saját szavaiddal! Használd a diagramokat!

8. Térképhasználat
Keresd meg a 3. szövegegységben vastag betűvel kiemelt területeket a térképen, és írd le a
nevüket elhelyezkedésük sorrendjében, kelet-nyugati irányban!

14
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9. Gyűjtsd össze a 3. szövegegység vastag betűvel kiemelt szavai közül, milyen vízrajzi kifejezéshez milyen földrajzi név tartozik! Töltsd ki a táblázatot!
ÓCEÁN

ÖBÖL

FOLYAM

FOLYÓ

TÓ

10. Alkoss szöveget! Válassz a két címből egyet!
1. Naplemente a Grand Canyonban
2. Láttam, amint a tornádó…
11. Írd a fogalom mellé a hozzá tartozó kép számát! (Figyelem: az egyik fogalomhoz két kép is
tartozik!)

vízi szállítás (Szent Lőrinc folyó)
lagúna
tornádó
moréna
jéghegy

1

2

1. Az Amerikai Egyesült Államok felszíne, éghajlata és vízrajza

3

5

15

4

6

12. Mondd el, mit látsz az 5. képen! Használd az olvasmány megfelelő szövegrészét a magyarázathoz!

13. Melyik szövegegységhez melyik kép lehetne még a fentiek közül illusztráció? Miért?
Fogalmazz saját szavaiddal!

1. szövegegységhez (hegységek-síkságok):

kép

2. szövegegységhez (éghajlat):

kép

3. szövegegységhez (vízrajz):

kép

16
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14. Döntsd el, igazak vagy hamisak-e az alábbi állítások! Tegyél X-et a megfelelő négyszögbe!
Igaz
1.

Az Appalache-hegység a földtörténeti óidőben keletkezett.

2.

Az Appalache-hegység gazdag kőszén- és vasérclelőhelyekben.

3.

A Sziklás-hegység a Nyugati-Kordillerák tagja.

4.

A Keleti-Kordillerák magasabb hegyei kristályos kőzetekből állnak.

5.

A Sierra Nevada elsősorban kristályos kőzetekből áll.

6.

A préri jelentése: füves puszta.

7.

Az ország legnagyobb része a valódi mérsékelt övben fekszik.

8.

Florida a szubtrópusi övben található.

9.

A tengeráramlatok hatása miatt alakul ki gyakran tornádó az ország
középső területein.

10.

A Labrador-áramlás erősen lehűti a keleti partvidéket.

11.

A nedves kontinentális éghajlat természetes növényzete a lombhullató
erdő.

12.

A mediterrán éghajlatot a csapadékos, meleg nyár jellemzi.

13.

A szubtrópusi monszun éghajlat télen száraz.

14.

A Mexikói-öbölbe ömlik deltatorkolattal a Mississippi.

15.

A kontinensen a leghosszabb folyam az Amazonas.

16.

Az Atlanti-óceánba ömlő folyók jelentős vízenergiát képviselnek.

17.

Az Appalache folyói esésük és hosszuk miatt a vízi szállításban nagy
jelentőségűek.

18.

A Szent Lőrinc folyó és a hasonló nevű csatorna a nehézipar nyersanyagainak szállításában kimagasló jelentőségű.

19.

A Csendes-óceánba ömlő folyók hosszabbak, mint atlanti társaik.

20.

A Michigan-tó Földünk legnagyobb kiterjedésű édesvizű tava.

15. Érvelj!
Mentsük meg a természetes növényzetet, ültessünk fákat a kiirtott területek helyén!
vagy
Alakítsuk hasznossá környezetünket, tegyük megművelhetővé a földeket!

Hamis

2. Az Amerikai Egyesült Államok kialakulása …
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AZ AMERIKA EgYESÜlt ÁllAMOK KIAlAKUlÁSA
ÉS GAZDASÁGI FEJLŐDÉSE
Az első emberek kb. 30 ezer éve keltek át a
bering-földszoroson és léptek Észak-Amerika
területére, majd fokozatosan dél felé vándoroltak. Vadászattal, halászattal és gyűjtögetéssel
foglalkoztak, kezdetben kő- és csonteszközöket,
később rézből készült szerszámokat is használtak. A földművelés Mexikó területén alakult ki
először, és innen terjedt észak felé, a Mississippialföld területére. Itt alakultak ki az első városok
is Kr. e. 1000 körül. Az Észak-Amerikában élő
indián őslakosság zöme azonban továbbra is
vadászó-halászó életmódot folytatott.

Észak-amerikai indiánok

Amerika felfedezése Kolumbusz Kristóf nevéhez fűződik, aki 1492. október 12-én lépett
először Guanahani szigetére (bahama-szigetek).
bár még háromszor hajózott át az óceánon,
egyszer sem lépett Észak-Amerika földjére. Az
újvilágot később nem róla, hanem Amerigo
Vespucciról (ejtsd: veszpuccsi) nevezték el, akinek
beszámolóiból Európa megismerte az új földrészt.
A hódítások és a lakosság „civilizálása”
következtében a két
Amerika 70-80 milliós lakossága a XVI.
sz. végére 10 millióra csökkent. A pénzszegény Európába
megindult a nemesfémek áradata. Hamarosan elterjedtek Európában
az
eddig
ismeretlen növények
Kolumbusz Kristóf

is. Az indiánokat a bányákban és az ültetvényeken
dolgoztatták.
Az első telepeket a spanyolok hozták létre Florida területén, majd a franciák, hollandok és angolok északabbra telepedtek le. A legszervezettebbek az angolok voltak, a XVIII.
századra már 13 angol gyarmat létezett a kontinensen. Az északról dél felé terjeszkedő franciákkal kialakuló konfl iktusok vezettek a 7 éves
gyarmati háborúhoz (1756–1763), amelyből az
angolok kerültek ki győztesen.
Az intenzíven fejlődő északi gyarmatok gazdasági érdeke egyre inkább összeütközésbe
került az anyaországgal. Anglia Észak-Amerikát
nyersanyagtermelő és árufelvevő piacnak
tekintette, meg akarta akadályozni, hogy gazdasága a saját lábára álljon. Vámokkal sújtották az Amerikába irányuló kereskedelmet, s
törvénytelennek nyilvánították a papírpénz kibocsátását. bevezették a bélyegtörvényt, amely
minden okmányra, hirdetésre, újságra illetéket
vetett ki. Amerika az angol parlament által
megszavazott adókat és vámokat törvénytelennek ítélte, mert nem volt a parlamentben
képviselőjük. Nem vásárolták az angol árukat, az
adók és illetékek fizetését megtagadták. Az angolok visszavonták a vámokat, de fönntartották
az adókivetési jogot. Egyetlen árura maradt meg
a vám, a teára. Válaszul az amerikaiak 1773-ban
a tengerbe szórták három hajó rakományát (indiánnak öltözve: rájuk ugyanis nem vonatkoztak
a brit törvények). Ez az esemény “bostoni teadélután” néven vált ismertté a történelembe. Állandósultak a fegyveres összecsapások. 1774
szeptemberében Philadelphiában összeült az
amerikai gyarmatok kongresszusa. Kezdetét
vette a függetlenségi háború.
1776. július 4-én a kongresszus elfogadta
a Függetlenségi Nyilatkozatot, ezzel létrejött
az Amerikai Egyesült Államok (angolul: USA
– United States of America). A Függetlenségi
Nyilatkozat első fogalmazványa elvetette a rabszolgaságot, a déli ültetvényesek követelésére
azonban törölték ezt, mert csak így biztosíthatták
a déliek részvételét a függetlenségi háborúban.
Az angolok elleni sorozatos győzelem eredmé-
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George Washington

nyeként egyre több európai állam kötött szövetséget Amerikával, amely az 1783-as versailles-i
békeszerződés értelmében elnyerte függetlenségét. 1787-ben született meg az USA alkotmánya, amely a világon legrégebben érvényben lévő
alkotmány. 1789-ben választották meg az első
elnököt, a függetlenségi háborúban nagy érdemeket szerzett George Washingtont.
Az északi és a déli államok eltérő fejlődése
vezetett az 1861–1865-ös polgárháborúhoz. Ebben
az északi gyarmatok küzdöttek a déli államokkal.
Az északiak erősebb államhatalmat, fejlettebb
gazdaságot, védővámokat kívántak, a déliek az
ültetvényes gazdálkodást, az exportra termelő,
szabad kereskedelmet és a rabszolgatartást támogatták. A háborúban az északiak győztek, a
rabszolgaság megszűnt, és kialakult az egységes
nemzeti piac, ami lehetőséget teremtett a hazai
ipar megerősödésére és további fejlődésére.
Az Amerikai Egyesült Államok 1917. április
6-án az antant oldalán belépett az I. világháborúba. Fellépése döntően hatott a háború kimenetelére és az ország további fejlődésére.
A gazdaság fejlődését az 1929–33-as világgazdasági válság törte meg rövid időre, amelyből
Franklin D. Roosevelt politikája vezette ki az
országot.

„b” FÖLDRAJZ 7.

Pearl Harbor 1941. december 7.

Az Amerikai Egyesült Államok a II.
világháborúba 1941-ben lépett be egy japán támadást követően. Elsősorban a csendes-óceáni
csatákban vett részt. Az ország területén nem
folytak harcok, így az USA a világháborúból a
győztesek oldalán, gazdaságilag megerősödve
került ki.
1946-tól egyre jobban kiéleződött az ellentét
a két világrendszer vezető államai, az Amerikai
Egyesült Államok és a Szovjetunió között, ami az
úgynevezett hidegháborúhoz vezetett. A Szovjetunióval folytatott fegyverkezési verseny a 80-as
évek második felétől alábbhagyott, leszerelési
tárgyalások kezdődtek, amelyek főleg az atomfegyverek megsemmisítésére irányultak.
Jelenleg az Amerikai Egyesült Államok a világ
vezető gazdasági hatalma, a világtermelésből
25%-kal részesedik. Államformája szövetségi
köztársaság, amely 50 szövetségi államból (köztük van Alaszka és Hawaii is) és egy szövetségi
kerületből (District of Columbia – D. C., székhelye:
washington) áll.

2. Az Amerikai Egyesült Államok kialakulása …
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1. Válaszolj röviden az alábbi kérdésekre az olvasmány alapján!

Mivel foglalkoztak Amerika első lakói?
Kiről nevezték el az Újvilágot?
Mennyire csökkent le a XVI. század végére Észak- és Dél-Amerika lakossága 70-80 millió főről?  

Kik voltak az első telepesek Florida területén?  
Kik között és miért tört ki a 7 éves háború?  
Melyik évszázad volt a legmeghatározóbb a mai Amerikai Egyesült Államok kialakulásában?   

Mi volt a „bostoni teadélután” néven emlegetett esemény oka?

Miért tört ki a Függetlenségi háború?   

Milyen változtatást kellett tenni a Függetlenségi Nyilatkozat első fogalmazványában a déli államok segítségének elnyerése érdekében?

Ki volt az első amerikai elnök?   
Miből vezette ki az országot Franklin D. Roosevelt politikája?

Hogyan ért véget Amerika számára a II. világháború?

Mi történt Amerika és a Szovjetunió között a ’80-as évek második felétől?

Mi az Amerikai Egyesült Államok államformája?
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2. Párosítsd az évszámokat az eseményekkel! Írd a számok alá a hozzájuk tartozó betűjelet!
A példát „0”-val jelöltük.
0.

Kr. e. 1000 körül

A

A Mississippi-alföldön kialakultak az első városok.

1.

1492. október 12.

B

világgazdasági válság

2.

1756–1763

C

A kongresszus elfogadta a Függetlenségi Nyilatkozatot.

3.

1773

D

Megszületett az USA alkotmánya.

4.

1774

E

7 éves gyarmati háború

5.

1776. július 4.

F

Észak-Dél háborúja

6.

1783

G

Amerika felfedezése

7.

1787

H

Az Amerikai Egyesült Államok belépett a II. világháborúba.

8.

1789

J

Kitört a függetlenségi háború.

9.

1861–1865

K

a versailles-i békeszerződés

10.

1929–33

L

bostoni teadélután

11.

1941

M

Megválasztották az első elnököt.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

A
3. Egészítsd ki az alábbi szöveget az olvasmány alapján!
Az első emberek Észak-Amerika területén vadászattal, halászattal és
foglalkoztak. A

Mexikó területén alakult ki először, és innen terjedt észak

felé, a Mississippi-alföld területére. Itt alakultak ki az első

is.

Amerika felfedezése után a XVI. sz. végétől a pénzszegény Európába megindult a
áradata, elterjedtek az Európában eddig ismeretlen
Az első telepeket a  
és

is.

hozták létre Florida területén, majd a franciák, hollandok
északabbra telepedtek le.

Az északi gyarmatok gazdasági érdeke egyre inkább összeütközésbe került az

.

Az angolok visszavonták a vámokat, de a teára megmaradt a vám. Az amerikaiak 1773-ban a
tengerbe szórták három hajó rakományát, ez az esemény  
történelembe. 1774-ben kitört a
1776. július 4-én létrejött az  

néven vonult be a
.
, amely az 1783-as
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békeszerződés értelmében elnyerte függetlenségét. Megszületett az
USA alkotmánya, amely a világon

érvényben lévő alkotmány. 1789-ben válasz-

tották meg az első  

.

Az északi és a déli államok eltérő fejlődése vezetett az 1861–1865-ös polgárháborúhoz. A háborúban
az

győztek.
A gazdaság fejlődését az 1929-33-as  

törte meg rövid időre.

Az Amerikai Egyesült Államok a II. világháborúból a győztesek oldalán, gazdaságilag  
került ki.
Az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió között a  
a ‘80-as évek második felétől alábbhagyott.

verseny

Jelenleg az Amerikai Egyesült Államok a világ
világtermelésből 25 %-kal részesedik. Államformája  

hatalma, a
.

4. Foglald össze röviden az olvasmány tartalmát az alábbi vázlatpontok alapján!
kb. 30 ezer éve

–  

Kr. e. 1000 körül

–

1492. október 12.

–

XVI. sz. vége

– 

XVIII. századra

–

1763–1763

–

1773

–

1774 szeptembere

– 

1776. július 4.

– 

1783

–

1787

–

1789

–
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1861–1865

–

1929–33

–

1941

–

1946

– 

’80-as évek

– 

napjainkban

–

„B” Földrajz 7.

5. Keress képeket (legalább hármat) a fenti események illusztrálásához!
Mondd el, mit ábrázolnak a képek, hogyan kapcsolódnak az olvasmány tartalmához! Nevezd
meg azokat a forrásokat, ahol az illusztrációkat találtad! (Használhatsz könyveket vagy az Internetet.)
6. Tegyünk egy képzeletbeli időutazást Amerika történelmi korszakaiban!
Készíts prospektust (reklámszerű programismertetőt) az utasoknak! Írd le, milyen programokon vehetnek részt az időutazás során, milyen körülmények között utazhatnak, hol és
kivel találkozhatnak, miért jó, ha ezt a programot választják stb.!
Adj nevet is az utazási irodának (használd a fantáziádat)!  

3. Az iszlám
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Az iszlám a legkésőbb létrejött világvallás. Az
iszlám zömmel Délnyugat-Ázsia országainak vallása (kivéve Izraelt, ahol a lakosság többsége zsidó
vallású). Az iszlám jelentése: Isten iránti odaadás,
belenyugvás Isten akaratába. A muszlimok vagy
muzulmánok (az iszlám vallás követői) szerint
Mohamed nem új vallást alkotott, hanem egy
tökéletes, végleges formát adott az Ádám kora
óta létező „ősvallásnak”. Meggyőződésük szerint
az iszlám az egyetlen „igaz hit”, s erre a hitre kell
téríteni az egész világot.

ha megtérnek az egyetlen, mindenható, teremtő
Istenhez, Allahhoz. Eleinte csupán szűk családi és
baráti körben talált követőkre, és mivel a mekkaiak (főleg a gazdagok) egy része ellene fordult, a
közösség követőivel együtt elhagyta Mekkát. Ez az
ún. hidzsra dátuma lett az iszlám időszámítás kezdete (622. július 16.). Az új várost, Jatribot, a hívők a
„Próféta városának”, Medinának nevezték el.
Mohamed medinai tartózkodása alatt alakult
ki végleges formájában az iszlám, vagyis a mohamedán vallás, és innen indult el hódító
útjára. A Mohamednek adott isteni tanítások
gyűjteménye, az iszlám szent könyve a Korán. A
muzulmán felfogás szerint a Korán zárja le Isten
üzeneteinek sorát. Szövegét a Próféta életében
és halála után tanítványai jegyezték le. A Korán
mellett rendkívül fontos szerepük van a hagyományoknak, amelyek elsősorban Mohamed
életére, személyére és tanításaira vonatkoznak.

Mohamed próféta ábrázolása
egy vallástörténeti kiadványban
(Párizs, 1625)

Az iszlám vallás alapítója, Mohamed, i. sz.
571-ben született Mekkában (amely a mai SzaúdArábia területén található), szegény családban.
Negyvenéves korától kezdve egyre gyakrabban
kereste a magányt, hogy Istenről, a világban
tapasztalható igazságtalanságról és az igazság
lehetséges útjairól elmélkedjen. Eközben több
látomása volt. Egyik ilyen látomásakor Gábriel
angyal jelent meg számára. Az angyal Mohamedet Isten küldöttének nevezte, és elmondta, hogy
neki kell hírül adnia Isten akaratát az emberek
között.
Mohamed elkezdte hirdetni Isten üzenetét.
Figyelmeztette Mekka lakóit, elsősorban a
szegényeket, hogy közeleg az isteni ítélet napja, és
az emberek csak úgy kerülhetik el a büntetéseket,

A Korán tanulmányozása minden hívőnek kötelessége

Az iszlám elutasít minden élő vagy túlvilági
közvetítőt Isten és az emberek között, így nincs
szüksége egyházra és papságra sem. Vallási
tanításának központjában az egyistenhit és az
utolsó ítéletben való hit áll. Allah örökkévaló,
mindent tudó és mindenható szellemi lény. Ő teremtette meg a semmiből a világot, az angyalokat
és az embereket. Az angyalok közül néhányan
fellázadtak Allah ellen, ezek a gonosz szellemek
vagy dzsinnek. Az emberek a bűn miatt eltávolodtak Allahtól, ezért Ő prófétákat küldött hozzájuk, hogy figyelmeztesse hibáikra, és a helyes
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útra vezesse őket. E próféták közül utolsóként
jött el Mohamed, a „próféták pecsétje”.
Az iszlám öt fő kötelezettséget ír elő a hívő
számára, amelyet az „iszlám öt tartóoszlopának”
vagy „pillérének” is neveznek. Ezek képezik Mohamed tanításának lényegét.
1. Hiteskü. A muzulmán hívőnek naponta
el kell mondania az iszlám szent könyvéből, a
Koránból származó idézetet: „Nincs más Isten
Allahon kívül, és Mohamed az Ő prófétája.” A
hitvallás szavai világszerte Allah szolgálatára
szólítják fel a muzulmánokat, rámutatnak imáik
és elmélkedéseik legmélyebb lényegére.

„b” FÖLDRAJZ 7.
A böjtölésen kívül számos étkezési előírást is
be kell tartania a hívőnek (pl. tilos a sertéshús
és a szeszes italok fogyasztása). Ezek a tilalmak
egyben egészségügyi célokat is szolgálnak.
4. Alamizsna. Olyan adót jelent, amelyet vallási-jótékonysági célra szednek be. Célja, hogy
a gazdag hívő mentesüljön a vagyon káros
hatásától, és segítse a rászorultakat. Az ember
anyagi javai ugyanis (minden mással együtt)
egyedül Allahot illetik meg.

2. Imádság. Naponta ötször (hajnalban, délben,
délután, naplementekor és este) Mekka felé fordulva, előírt testhelyzetben kell imádkozni, pénteken
délben közösen az imám (előimádkozó) vezetésével. Az imádság meghatározott formulákból,
a Koránból származó idézetekből áll, minden esetben rituális mosakodás előzi meg.

Zarándokok Mekkában a Kába-kőnél

Közös ima Mekka felé fordulva

3. Böjtölés. A harmadik fő kötelesség a böjt,
amelyet ramadán hónapjában (a muszlim holdév
9. hónapjában) mindennap napfelkeltétől napnyugtáig kell megtartani. A hívőnek ekkor tartózkodnia kell minden élvezettől (ételtől, italtól, dohányzástól stb.). E hónap azért számít szentnek,
mert a muzulmánok szerint ekkor érkezett az
égből a Korán.

5. Zarándoklat. Minden muszlim hívőnek
életében – ha módja van rá – legalább egyszer
el kell zarándokolnia Mekkába, a Szent Mecsetben őrzött Kába-kőhöz. (A Kába-követ már Mohamed próféta előtt is tisztelték Mekkában. A kő
maga egy égből hullott meteorit, egy 18x20 cm-es
fekete kő, melyet Allah ajándékaként tisztelnek a
mohamedánok.)
Mindezekhez a törvényekhez szorosan kapcsolódik a dzsihád (törekvés), amelyet gyakran az
iszlám hit hatodik pilléreként tartanak számon.
Ez háborús időkben a hitetlenek ellen folytatott
„szent háborút”, békeidőben pedig a hívő saját
maga feletti, Allah törvényeinek betartására
irányuló szellemi törekvését jelenti.

3. Az iszlám
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1. Keresd ki az Idegen szavak és kifejezések szótárából az alábbi szavak magyarázatát, és írd le!
muzulmán

–

próféta

–

hidzsra (hedzsra)

–

imám

–

ramadán

– 

rituális

– 

dzsihad

–

2. Válaszolj az alábbi kérdésekre röviden az olvasmány szövege alapján!

Ki volt Mohamed?
Hogyan lett Allah prófétája?
Mi az iszlám időszámítás kezdete?
Mi az iszlám szent könyve?
Mit tartalmaz?
Miért nincs szüksége egyházra és papságra sem az iszlámnak?

Mi az öt fő kötelezettsége a muzulmán hívőnek?

3. Keresd meg a térképen, hol van Mekka és Medina! Válaszolj a térkép alapján az alábbi
kérdésekre!

a) Melyik földrészen és melyik országban találhatók?
b) Melyik hegység és melyik tenger közelében vannak?
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4. Döntsd el az olvasmány szövege alapján, melyik állítás igaz, melyik hamis! Tegyél egy X-et a
megfelelő négyzetbe!
Igaz

1.

Szaúd-Arábia iszlám vallású ország.

2

A muzulmánok az iszlám vallás követői.

3.

Izrael lakosai szerint az iszlám az egyetlen igaz hit.

4.

Mohamednek már gyermekkorában több látomása volt.

5.

Mohamed első követői családjából és baráti köréből kerültek ki.

6.

A hidzsra Mohamed Mekkából Medinába való menekülése.

7.

Az iszlám időszámítás kezdete Mohamed meneküléséhez köthető.

8.

A Korán szövegét Mohamed próféta jegyezte le.

9.

A muzulmánok Allahban, az egyetlen istenben hisznek.

10.

A próféták isten küldöttei.

11.

A muzulmán hívő naponta kétszer imádkozik.

12.

Mindenkinek Mekkába kell mennie, ha imádkozni akar Allahhoz.

13.

A muzulmánok egyik fő kötelessége böjtöt tartani.

14.

A böjti időszak alatt csak italt vehet magához a hívő.

15.

A hívő muzulmán köteles alamizsnát adni.

16.

A muszlim hívő zarándoklatának célállomása Mekka.

17.

A muzulmánok szerint az iszlám az egyetlen igaz hit”.
“
A muzulmánok szerint erre a hitre kell téríteni az egész világot.

18.

Hamis

5. Egészítsd ki az alábbi rövid összefoglalást az olvasmány alapján!

Az iszlám

országainak vallása.

Az iszlám vallás követői a

vagy

Vallási tanításának központjában az
áll.
Istene:

.
és az utolsó ítéletben való hit

, aki örökkévaló, mindent tudó és mindenható szellemi lény.

Az iszlám vallás alapítója:

.

Gábriel angyal Mohamedet

(prófétának) nevezte, akinek hírül kell

adnia Isten akaratát az emberek között. Mohamed,
a próféták közül

jött el.

Mivel a mekkaiak egy része ellene fordult, ezért követőivel együtt elhagyta Mekkát.

3. Az iszlám

Ennek a
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(hidzsra) a dátuma lett az iszlám időszámítás kezdete
. Az új várost a „Próféta városának”,

Az iszlám szent könyve a
zárja le Isten
Az iszlám hívő öt fő

nevezték el.
. A muzulmán felfogás szerint ez a könyv

sorát.
(ezek képezik Mohamed tanításának lényegét):

1.
2.
3.
4.
5.
6. Fogalmazd meg saját szavaiddal is (a fenti vázlat segítségével), mi az iszlám, hogyan alakult ki,
és mi az iszlám hívő öt fő kötelezettsége!
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jAPÁN gAZDASÁgA

Az ipar

vagy elavultabb termékek gyártását fokozatosan
megszüntetik, illetve külföldre telepítik.

Japán Ázsia keleti partvidéke előtt, a hosszan elnyúló Japán-szigeteken fekszik. Államformája
alkotmányos monarchia. A Föld második legfejlettebb gazdaságú országa, Ázsiában az első.
A szigetek kialakulásával magyarázható az,
hogy az ország energiahordozókban és nyersanyagokban szegény, így ipara a külföldről
behozott nyersanyagokra épül. Ez a tény és a
szigetországjelleg ad magyarázatot a gazdaság
jellemző vonásaira.
• A nyersanyaghiány
miatt az ipari termelésben jelentősek
a kevés nyersanyagot, de sok szaktudást és képzett
munkaerőt igénylő
ágazatok (elektronika, mikroelektronika,
gyógyszerbonsai (mini fa)
gyártás, műszeripar,
optika stb.).
• A japán mérnökök
és kutatók figyelme hamar
a miniatürizálás felé fordult,
sok tekintetben megelőzték
versenytársaikat.
• Japán számára a külkereskedelem létfontosságú, hiszen
az elektronika
csodája
a föld második – több termék
(acél, személygépkocsi) esetén első – ipari termelése
összeomlana nyersanyagok nélkül. A nagy tömegben, jó minőségben, viszonylag olcsón előállított termékeket pedig el kell juttatni a világ
minden pontján megtalálható vásárlókhoz.
Mivel az ország szigetország, ezt a forgalmat legnagyobb részben a kereskedelmi ﬂotta bonyolítja le (a hatodik legnagyobb a Földön), a Föld tíz
legnagyobb forgalmú kikötője közül öt japán.
Hajógyártása első a világon.

Japán gazdasága viszonylag rövid idő alatt
érte el az előkelő második helyet a világ legfejlettebb gazdaságú országai között. A 19. század közepéig az országot az elzárkózás és a
merev feudális rend jellemezte. Külföldi nem
tehette lábát a szigetekre, a japánok pedig
nem utazhattak külföldre. A hatalmat a katonai főparancsnokok, a sógunok és a katonai

A japán ipar mindig törekedett a legmodernebb
termékek gyártására, sőt több termék (pl. CD)
kifejlesztésében vett részt. A kevésbé keresett

japán autó

nemesség, a szamurájok gyakorolták. Ekkor
az Amerikai Egyesült Államok hadiflottája
a kikötők megnyitására és az elzárkózás feladására kényszerítette az ország vezetését.
Ez döntően megváltoztatta az ország életét.
Az elmaradott mezőgazdasági ország alig egy
évszázad alatt a Föld egyik vezető hatalma lett.
Ezt a folyamatot szokták „japán csoda” néven
emlegetni.
A „csodának” több összetevője volt:
• Az első néhány évtizedben az állami bevételek jelentős részét gyárak, üzemek
lé t e s í t é s é r e
költötték,
ezek később
magán kézbe
kerültek.
• Sokat áldoztak az oktatás
fejlesztésére,
a
szakképzés kiterjeszszamuráj
tésére.

4. Japán gazdasága
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• A legkorszerűbb berendezéseket, gyártási
módszereket vásárolták meg, ezeket még
tovább is fejlesztették.
• Fontos tényező volt a japán nép hagyományos szorgalma, fegyelmezettsége és
szinte hihetetlen munkabírása.

japán lakossága
A szigetek átlagos népsűrűsége nagy. A domborzati viszonyok miatt a lakosság legnagyobb része
a tengerpartokon, főleg a fősziget, Honshu (ejtsd:
honsu) déli részén él. Itt a fővárostól, Tokiótól
kezdve Oszakán át Kitakjúsúig szinte egymást
érik az ipari üzemek és nagyvárosok. A helyhiány
miatt a tengertől elhódított, feltöltött „új földek”en létesülnek az új üzemek és a lakóterületek egy
része.

rizsföld

A kevés területet nagy szaktudással és fejlett,
termelékeny mezőgazdasággal ellensúlyozzák.
A földek jelentős részét öntözik, gépeket, vegyszereket és nemesített növényfajtákat alkalmaznak. így a termésátlagok magasak, a melegebb
déli tájakon pedig évente két vagy akár három
termést is betakaríthatnak a kis területen dolgozó gazdaságok tulajdonosai.
A szántók legjelentősebb növénye a rizs, de
igen sok zöldségfélét is termesztenek. Jelentős
még a búza-, szója-, teacserje- és gyümölcstermesztés is.

Tokió

A mezőgazdaság
Japán a mérsékelt övben helyezkedik el. A nagy
észak-déli kiterjedés és a tengeráramlatok éghajlatmódosító hatása miatt jelentős különbségek
alakultak ki különböző területein (északon hideg
mérsékelt, délen szubtrópusi monszun éghajlat).
A Kelet-Ázsiára jellemző monszun szélrendszer
miatt egész évben bőséges a csapadék, de nyáron
a Csendes-óceán, télen a Japán-tenger felőli oldal
kap több csapadékot.
A domborzat miatt a szigetek legnagyobb
része (2/3-a) erdővel borított hegyvidék, és a
városok, üzemek is sok területet foglalnak el
a szűkös mennyiségű termőföldből. így Japán
földjének csak igen kis része áll mezőgazdasági
művelés alatt, pedig minden lehetőséget kihasználnak, ahol lehetséges, még a hegyoldalakat
is megművelik teraszok építésével.

halpiac

Az állattenyésztés szerepe kevésbé jelentős,
de a táplálkozási szokások megváltozása miatt az
utóbbi évtizedekben fejlődik. Egyre több baromﬁt és szarvasmarhát tartanak.
A japánok fehérjeszükségletének legnagyobb részét évszázadok óta a halászat biztosítja. A japán halászflotta jelenleg az évi
zsákmány mennyisége alapján második helyen
áll (az első Kína). A halon kívül sok rákot,
kagylót és egyéb tengeri állatot is fogyasztanak.
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1. ábra

A

2. ábra

4. Japán gazdasága
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MUNKALAP – MEGOLDÁSOKKAL
1. Az Idegen szavak szótárából keresd ki az alábbi (a szövegben aláhúzott) szavak jelentését!

1. alkotmányos monarchia

–

2. elektronika

–

3. mikroelektronika

–

4. miniatürizálás

– 

5. flotta

– 

6. sogun

– 

7. szamuráj

–

8. monszun

–

2. Használd a térképet!

Írd le a szövegben található, Japánnal kapcsolatos földrajzi neveket K-Ny irányban a térképről!

Keresd meg Honshu szigetét! Hol található a főváros, Tokió?
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Mi a neve a többi szigetnek, amelyek Japánhoz tartoznak?

Melyik ország van legközelebb Japánhoz?

Milyen irányban található Japánhoz képest?

Melyik hosszúsági fokok között helyezkedik el Japán?

Melyik szigeten található Hiroshima, és melyiken Nagasaki?

3. Melyek azok az ipari termékek, amelyeket egyre kevésbé gyártanak Japánban? Vajon miért?
A szöveg és az 1. ábra felhasználásával fejtsd ki a véleményedet!
4. Világviszonylatban milyen helyen áll a japán autógyártás? Használd a 2. ábrát a válaszhoz!

5. Válaszolj röviden a kérdésekre a tankönyv szövege alapján!
Miben első a világon Japán ipara?

Mi a „japán csoda”?

4. Japán gazdasága
Mely területeken él a japán lakosság nagy része?

Mi ennek a következménye?

Melyek Japán legfontosabb mezőgazdasági termékei?

Az évi zsákmány mennyisége alapján hányadik helyen áll Japán halászata?

6. Mi alapján tartoznak az alábbi képek az olvasmány témájához? Szerinted mit ábrázolnak?

1.

3.

2.

4.

5.
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1.
2.
3.
4.
5.
7. Válassz ki egyet a fenti képek közül, és adj címet neki, mintha az olvasmány egy részletét illusztrálnád! Használd a fantáziádat (adhatsz több címet is a kiválasztott képnek)!
8. Használd az internetet!
a) Keress olyan honlapokat, amelyek a japán konyha jellegzetességeivel foglalkoznak!
Írd le néhány ilyen honlap címét, és a segítségükkel töltsd ki az alábbi táblázatot!

az étel japán
neve

meghatározása

pl.: tempura

falatkák tésztában, olajban
kisütve

szusi

szasimi

alapanyagai:
gabonaféle

alapanyagai:
zöldségféle

alapanyagai:
hús

egyéb
(pl.: tej, tojás,
liszt)

gomba, zöldség

rák, hal, hús

tésztába: liszt,
tojás, víz, olaj

4. Japán gazdasága

az étel japán
neve

meghatározása

alapanyagai:
gabonaféle

alapanyagai:
zöldségféle

alapanyagai:
hús

ramen

jakitori

tofu

góhan

b) Keress olyan honlapokat, amelyek a japán autógyártással foglalkoznak!
Írd le néhány ilyen honlap címét, és sorold fel a japán autómárkákat!

9. Érvelj!
Étkezzünk egészségesen, fogyasszunk sok halat és gabonát!
vagy
Tanuljunk, így fejlődik a tudomány és ezáltal az ország gazdasága is!

egyéb
(pl.: tej, tojás,
liszt)
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