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Szőlőtermesztés és bortermelés
Magyarországon

Vizuális és verbális
információhordozók által közvetített
tudásegyüttes értelmezésére irányuló
képességfejlesztés

4 szövegértés–szövegalkotás 

Földrajz 8.

MODULLEÍRÁS
A modul célja

A vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás
együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés; a 8. évfolyamos földrajz tantárgy egyik témakörének kibővítése érdekességekkel; térképhasználat, a kiválasztott szöveg elemeinek összekapcsolása képekkel, szövegértés ellenőrzése kérdésekkel

Időkeret

90 perc (2 tanórára való feladatsor)

Ajánlott korosztály

13–14 évesek (8. évfolyam)

Ajánlott megelőző és 
követő tananyag (előzetes és követő készségfejlesztő tevékenység vagy ismeret)

Megelőző és követő tananyag
•• Magyarország tájegységei, mezőgazdaságuk anyagrészben az egyik nagyobb egység

Modulkapcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben

•• Tantervi kapcsolódások:
Biológia 5. évfolyam (szőlő), 7. évfolyam (A növények
felépítése), 8. évfolyam (Az állatok rendszere: filoxéra);
Földrajz 7. évfolyam (Regionális földrajz, kőzetek, a nap
beesési szöge);
Történelem 5–8. évfolyam (történelmi korszakok, ese
mények, helyszínek)
•• Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra – vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes
értelmezése;
Anyanyelvi képességek fejlesztése – mondat- és szövegalkotás, szómagyarázat;
Környezeti nevelés – étkezési szokások és kultúra kapcsolatának megismerése;
Egészségtan – a bor- és alkoholfogyasztás előnyeire és ártalmaira való figyelemfelhívás;
Tanulás – tankönyvi szövegek önálló feldolgozása, megértése és felhasználása.
Szűkebb környezetben

•• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a földrajz tantárgy
ban;
•• A szociális kompetencia: a mezőgazdasági termelés kulturális, társadalmi jelentősége;
•• Földünk-környezetünk: Magyarország földrajza;
•• Ember és társadalom: a bortermelés kultúrája, történelmi
összefüggések;
•• Magyar nyelv és irodalom: földrajzi nevek írása és olvasása

Szőlőtermesztés és bortermelés... 5

Tanári útmutató

A képességfejlesztés 
fókuszai

Az egyéni és a csoportos munkavégzés módszereinek elsajátítása, adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerinti információ gyűjtése, rendszerezése, alkalmazása, vizuális segédanyagok és szöveg összekapcsolása;
A földünk-környezetünk műveltségterület keretében a mező
gazdaságról tanultak alkalmazása; a szakkifejezések megismerése, az információk csoportosítása és rendszerezése különböző
szempontok szerint, lényeg kiemelése szövegből, térképhasználat; A hétköznapi nyelvhasználat során használt földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése, alkalmazása;
Más műveltségterületek (történelem, biológia) szakkifejezéseinek, ismeretanyagának megfelelő értelemben való használata, a
kapcsolódási pontok tudatos felismerése és értelmezése.

Módszertani ajánlás
A földrajzkönyv szövegeinek olvasása a 8. évfolyamon olyan nehézségek elé állítja a tanulókat,
amelyekre fel kell készíteni az egyébként jól olvasókat is. Az óra célja, hogy a tanulók képesek
legyenek a szöveg tartalmát értelmezni, annak alapján a térképet megfelelően használni.
A felkínált feladatok közül a szövegértési képesség alacsonyabb vagy magasabb szintje szerint válasszunk feladatot a tanulóknak! Olvasni önállóan kell, a szövegmegértés, a fogalmak
tisztázása, a térképhasználat más-más munkaformában történik. Akik a vizuális információhordozók értelmezésének valamelyikében már gyakorlottabbak, azoknál kevesebb időt szánhatunk az adott feladat megoldására. Nem kötelező megoldani a feladatok mindegyikét, a tanár
választhat a képességszint és a felhasználható idő szerint.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladás az egyik fontos szempont, de természetesen szocializációs szempontból kedvezőbb a heterogén csoportok vagy párok szervezése.
Ennek az órának tudásközvetítő célja összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal.
A szaktanári gondolkodás nem kerül háttérbe, csak ezen az órán a szöveg- és képalapú tudásközvetítő eszköz használatával más megközelítési módokra van lehetőség.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Ajánlott internetes honlapok pl.:
www.sulinet.hu
www.jegyzetek.hu
www.bormustra.hu
www.tokaj.hu

Célcsoport,
A differenciálás lehetőségei
Munkaformák
Módszerek

Tanulásszervezés

Eszköz,
(mellékletben)

A munkaforma meg- Frontális, csopor- Beszámoló vagy
Szavak értelmezése;
közös megbeszélés
Cím és szövegstruktúra választásában diffe- tos vagy önálló
Mi várható a cím alapján?
viszonyára
vonatkozó renciálhatunk.
Szőlőtermesztés és bortermelés Ma- előfeltevések
megfogyarországon
galmazása (kifejezések
keresése a szövegben a
címben megfogalmazott
témához)

A szöveg kiemelt szavai

Tájékozódás a szöveg- A munkaforma meg- Csoportos
ben; Információkeresés a választásában diffe- önálló
A kiemelések alapján milyen kiemelt szavak alapján;
renciálhatunk.
tartalmú szöveg várható?
A szövegstruktúra felismerése

Kialakul az olvasási stratégia.
Lényegkiemelés;
•• Szóbeli megfo Közös vagy
Várható előfeltevés:
Szövegolvasási stratégia
galmazás seg ít egyéni
a magyarországi szőlőfajták, kialakulása
séggel
borvidékek és a bortermelés be•• Írásbeli megfogalmutatásával foglalkozik majd a
mazás önállóan
szöveg.

3.

4.

Beszámoló

Szöveg (1)

Szöveg (1)

A cím értelmezése

2.

vagy Megbeszélés

Fényképek

Szöveg-kép látványának
tudatosítása
•• A vizuális közvetítők sze
repének felismerése;
•• Képaláírás és tartalom

Áttekintő olvasás;
•• Szóbeli
szöveg Frontális, csoport Közös megbeszélés, Szöveg (1)
A vizuális információalkotása képről
vagy egyéni
beszámoló
közvetítők
szerepének
felismerése

Kiemelt készségek,
képességek

1.

1. A teljes szöveg áttekintése

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben 
részletesen kifejtve)

MODULVÁZLAT
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Kiemelt készségek,
képességek

•• A keresés a munka- Önálló vagy cso- Megbeszélés;
Szöveg (1),
lapon megfogalma- portos
munkalap (2/2.)
zott kérdések alapSzempontok szerinti
ján történik.
csoportosítás

Földrajzi helyek megnevezése Térképhasználat, térkép- ••
(3. részből: A Tokaj-hegyaljai olvasás
borvidék) a megadott szempont
szerint, térkép segítségével
••

2.

Információkeresés.
Lényegkiemelés

A feladat egyéni Önálló, csoportos Információk váloga- Munkalap (2/3;
vagy
csoportban
tása szempontok sze- 4.), iskolai atlasz
történő megoldása;
rint
Órai munka vagy
házi feladat

Szöveg (1)

A borvidékek kialakulásának
és a bortermelés jellemzői a
szöveg, a kulcsszavak alapján

Néma

1.

Önálló

Idő szerint

Információk váloga- Munkalap (2/1)
tása szempontok szerint;.
Lehet előzetes házi
feladat, gyűjtőmunka.

Módszerek

Eszköz,
(mellékletben)

A teljes szöveg olvasása
Globális megértés
Szempont: A szöveg tagolódása
(3 rész, bekezdések, kulcsszavak), figyelem felhívása újból a
vizuális anyagokra

Munkaformák

Tanulásszervezés

•• A feladat önálló Egyéni, csoporvagy csoportos meg tos vagy közös
oldása otthoni vagy munka
órai keretben
•• A megoldás közös
megbeszéléssel
történik.

Célcsoport,
A differenciálás 
lehetőségei

A szöveg teljes megértéséhez Fogalommagyarázat
és az előző években tanultak
ismétléséhez a teljes szöveg olvasása előtt az idegen szavak
magyarázata

2. A szöveg olvasása, megértése
   (A fentiek alapján a szövegolvasási stratégia kialakult)

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben 
részletesen kifejtve)

Tanári útmutató
Szőlőtermesztés és bortermelés... 7

Munkalap (2/8.),
szöveg (1)

Szöveg és kép kapcsolatá- Vizuális és verbális infor- •• Önálló feladatme- Önálló vagy fron- Megbeszélés
nak értelmezése címadással; mációk összekapcsolása
goldás;
tális
Az egyes részek tartalmának át•• Megoldás közös
tekintése
megbeszéléssel

A megértés ellenőrzése
A teljes szöveg áttekintése újra

4.

5.

Logikai képességek;
Önálló szóbeli szöveg
alkotás – a vázlat
bővebb kifejtése;
Vizuális és verbális
információk összekap
csolása

Az önállóság mértéke Egyéni, csoportos Előadás, megbeszélés Szöveg (1), munszerint
vagy közös
vagy házi feladat
kalap (2/9.)

Munkalap (2/7.),
szöveg (1)

Szöveg értelmezése egy szem- A szöveg implicit tartal- •• A feladat önálló me- Önálló vagy fron- Megbeszélés
goldása
pont alapján, információkeresés mainak felfedeztetése
tális
(borvidékek talaja)
•• A megoldás közös
megbeszéléssel
történik

Munkalap (2/5.),
képek,
iskolai atlasz

3.

A térképen talált információk Logikai képességek fej
rendszerezése megadott szem- lesztése; Csoportosítási
pont alapján
szempontok értelmezése

2.

Szövegértés alapján 
a térképek használata,
technikák alkalmazása,
képek és szöveges információk összekapcsolása

Térképhasználat kétféle módon
(feladatlaphoz tartozó térkép és
iskolai atlasz alkalmazása);
A feladat értelmeztetése

1.

Szöveg (1),
munkalap (2/6.)

Módszerek

Eszköz,
(mellékletben)

Előadás,
megbeszélés

Munkaformák

Tanulásszervezés

•• Csoportonként
Heterogén
részfeladatok mecsoportok
goldása
•• Előadó megválasztása

Célcsoport,
A differenciálás 
lehetőségei

Megbeszélés

Kiemelt készségek,
képességek

•• A feladat önálló me- Egyéni
goldása vagy segítséggel
•• Csak az egyik térkép
felhasználása

3. A megértettek alkalmazása

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben 
részletesen kifejtve)

8 szövegértés–szövegalkotás 
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Célcsoport,
A differenciálás 
lehetőségei

A szöveget kiegészítő témák, információk keresése
A megtanult anyagrész gyakorlati hasznosítása a mindennapi
életben

A szöveg témája a tapasztalatok, Önálló szóbeli vagy írás- •• Órai munka;
beli szövegalkotás az •• Házi feladat
vélemények tükrében
Az adott témán túlmutató le- adott téma kapcsán
hetséges témakörök felvetése,
megbeszélése, feldolgozása

7.

Szövegek alkalmazása •• Órai munka;
– szempontok szerinti •• Házi feladat
rendezése;
Internethasználat

Kiemelt készségek,
képességek

6.

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben 
részletesen kifejtve)
Módszerek

Eszköz,
(mellékletben)

Egyéni

Előadás, megbeszé- Munkalap
lés, vita
(2/11.)
vagy házi feladat

Egyéni vagy cso- Kutatás, házi feladat, Szöveg (1), munportos
megbeszélés, vita
kalap (2/10.)

Munkaformák

Tanulásszervezés

Tanári útmutató
Szőlőtermesztés és bortermelés... 9

10 szövegértés–szövegalkotás 

Földrajz 8.

Értékelés
A tanórán a részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
•• Szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (formatív és
szummatív; helyeslő-helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
•• Önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd munkalap!);
•• A hibátlan munka értékelése érdemjeggyel, rangsorolással;
•• A csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása;
•• Házi feladat összehasonlító vagy egyéni értékelése

Tanári útmutató
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A feldolgozás menete

1. A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása
A magyarországi borvidékekkel és a bortermeléssel a tankönyvi szöveg alapján ismerkedünk.
Feladat
•• Szöveg és kép látványának tudatosítása, a vizuális •• Vizuális közvetítők szereközvetítők szerepének meghatározásához szempont;
pének meghatározása:
Képaláírás és kiemelt szavak kapcsolata
képzelet segítése, tartalom
megerősítése, kiemelt szavak
képi ismétlése, hangulat, érzelem felkeltése stb.
Feladat
A cím értelmezése
•• Mi várható a cím alapján? (Szőlőtermesztés és bortermelés Ma •• A magyarországi szőlőgyarországon)
termesztés és az ehhez kap
csolódó bortermelés lesz a
téma.
•• Cím és szövegstruktúra viszonya
•• Szavak értelmezése (termesz
tés, termelés);
•• Cím és szövegstruktúra
viszonyára vonatkozó elő
feltevések
megfogalmazása (kifejezések keresése a
címben
megfogalmazott
témához); Pl.: a 3 rész alcíme
szerint – történelmi áttekintés,
a szőlőtermesztés feltételei és a
leghíresebb magyar borvidék bemutatása

12 szövegértés–szövegalkotás 

Földrajz 8.

Feladatok
•• Tájékozódás a szövegben
•• A nagyobb (számozott) ré
A szövegstruktúra felismerése: nagyobb részek és alcímeik, kiszeket, bekezdéseket, kiemelt
emelt szavak
szavakat észreveszik. – A
tagolás szerepét megfogalmazzák;
•• A szöveg kiemelt szavai
•• A szöveg vastag betűs szavai
A kiemelések alapján milyen tartalmú szöveg várható?
közül néhányat kiválaszta
Információkeresés a kiemelt szavak alapján
nak, értelmezik az összefüggést: szőlővel, borászattal kap
Nyelvi megformáltság és tartalom összefüggése: szószerkezecsolatos fogalmak.
tek keresése
Pl.: borvidékek, szőlőfajták, szőlőtermesztés, filoxéra, pincészetek stb.
•• Szószerkezetek felismerése a
kiemelt kifejezésekben;
Pl.: borvidékek csírái, a szőlőtermesztés megújult, tokaji
aszú, az Amerikából behurcolt filoxéra, szövetkezeti tulajdonú gazdaságok stb.
Feladat
– A fentiek alapján a szövegolvasási stratégia kialakult. Várható •• Várható előfeltevés:
előfeltevés megfogalmaztatása: a magyarországi borvidékek
a magyarországi borvidékek
és a bortermelés bemutatásával foglalkozik majd a szöveg.
és a bortermelés bemuta
tásával foglalkozik majd a
szöveg.

2. A szövegegységek olvasása, megértése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
•• A szöveg teljes megértéséhez és az eddig tanult fogalmak •• Írásbeli feladatot oldanak
ismétléséhez a teljes szöveg elolvasása előtt a munkalapon
meg a munkalapon (1.).
megadott idegen szavak magyarázata
Differenciálási lehetőség
•• Egyéni vagy csoportos munka (az idegen szavak szótára
példányszámától függően);
•• Az első szót a tanárral közösen kikeresik, megállapítják, hogyan jegyzeteljenek;
•• Házi feladatként vagy gyűjtőmunkaként előzetesen fel- •• Összehasonlítják a megol
dolgozott feladat
dásukat az elhangzott vagy a
tanár által bemutatott helyes
Az önálló munka értékelése
megoldásokkal, ahol szükEgy tanuló megoldásait hallgatva vagy a kivetített tanári pélséges, javítanak, kérdeznek.
dány (fólia vagy projektor) alapján ellenőrizhető.
Irányító kérdések, pótlás.

Tanári útmutató
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Feladat
•• A teljes szöveg olvasása
•• Elolvassák a szöveget.
Ehhez szempont: a szöveg tagolódása (3 rész, bekezdések, •• Megjelölik a részek főbb tarkulcsszavak), figyelem felhívása újból a vizuális segéd
talmát: a magyarországi boranyagokra.
termelés kialakulása, rövid
története; a szőlőtermesztés
feltételei, körülményei, borvidékeink talaja, szőlőfajták;
a Tokaj-hegyaljai borvidék
bemutatása
(történelme,
földrajzi elhelyezkedése, talaja, klímája, szőlő- és borfajtái).
Feladat
•• A borvidékek kialakulásának és a bortermelés jellemzői •• Önállóan olvasnak.
a szöveg, a kulcsszavak alapján
Felfedezik a borvidékek
jellemzőit a szöveg és a kulcs
szavak alapján.
A munkalapon megadott kérdések szerint válaszkeresés
Differenciálási lehetőség
•• Egyéni vagy csoportos munka;
•• Az első kérdésre a tanárral közösen válaszolnak.

•• Írásbeli feladatot oldanak
meg a munkalapon (2.).

Az önálló munka értékelése
•• Összehasonlítják a meg
Egy tanuló megoldásait hallgatva vagy a kivetített tanári péloldásukat az elhangzott vagy
dány (fólia vagy projektor) alapján ellenőrizhető.
a tanár által bemutatott he
Irányító kérdések, pótlás
lyes megoldásokkal, ahol
szükséges, javítanak.
Feladat
•• Földrajzi helyek megnevezése a megadott szempont szerint •• A munkalap (3, 4.) fel
térkép segítségével.
adatának megoldása írásban
a megjelölt szempont szerint
iskolai atlasz segítségével;
•• A feladat megoldása önállóan
Differenciálási lehetőség
vagy csoportban történik.
•• Egyéni vagy csoportos munka;
•• Házi feladat megoldása;
•• Órai vagy házi feladat (ha egyéni munka)
•• Összehasonlítják a megol
dásukat az elhangzott helyes
megoldásokkal, ahol szükAz önálló munka értékelése
séges, javítanak.
Egy tanuló megoldásait hallgatva (tanári segítséggel) és a térképet nézve ellenőrizhető és értékelhető.
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3. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
•• Térképhasználat kétféle módon (a tanulói feladatlaphoz tar- •• A munkalap (5.) feladatának
tozó térkép és iskolai atlasz alkalmazása); A feladat értelmezmegoldása írásban a megtetése
jelölt szempont szerint;
•• A feladat megoldása önállóan
Differenciálási lehetőség: csak egyfajta térkép használata
történik.
•• Összehasonlítják a megol
Az önálló munka értékelése
dásukat az elhangzott vagy a
Egy tanuló megoldásait hallgatva, a munkalapot nézve vagy
tanár által bemutatott helyes
a kivetített tanári példány (fólia vagy projektor) alapján ellenmegoldásokkal, ahol szükőrizhető.
séges, javítanak.
Irányító kérdések, térképhasználati technikák bemutatása
Feladat
A térképen talált információk rendszerezése megadott szempont •• A munkalap (6.) feladatának
alapján.
megoldása írásban majd szó
ban a megjelölt szempont
szerint;
Csoportok alakítása
•• Heterogén csoportokban dol
A csoport egy tagja adja elő a közösen kitöltött táblázat megol
goznak.
dását.
•• A csoport egy tagja adja elő
Differenciálási lehetőségek
a közösen kitöltött táblázat
Az egyes csoportoknak adott feladatokkal (részfeladatok csomegoldását.
portonként), az előadó megválasztása:

•• A csoport választja ki az előadót.
•• Az osztály választja ki az előadót.
•• A tanár választja ki az előadót.

A munka értékelése
•• Összehasonlítják a megol
Az előadó megoldását meghallgatva, a munkalapot nézve vagy
dásukat az elhangzott vagy a
a kivetített tanári példány (fólia vagy projektor) alapján ellentanár által bemutatott helyes
őrizhető.
megoldásokkal, ahol szükIrányító kérdések, visszakeresés a térképen.
séges, javítanak.

Tanári útmutató

Tanári tevékenység
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Tanulói tevékenység

Feladat
Szöveg értelmezése egy szempont (borvidékek talaja) alapján, •• A munkalap (7.) feladatának
információkeresés.
megoldása a megadott szempont (táblázat) szerint.
Differenciálási lehetőségek
•• Önálló feladatmegoldás;
•• A megoldás közös megbeszéléssel történik.
A munka értékelése
•• Összehasonlítják a megol
Egy tanuló megoldásait hallgatva, a szöveget nézve vagy 
dásukat az elhangzott vagy a
a tanári magyarázat alapján ellenőrizhető.
tanár által elmondott helyes
megoldásokkal, ahol szükséges, javítanak.

Feladat
Szöveg és kép kapcsolatának értelmezése címadással

•• A munkalap (8.) feladatának
megoldása a megadott képek
és az olvasmány szövege
alapján.

Differenciálási lehetőségek
•• Önálló feladatmegoldás;
•• A megoldás közös megbeszéléssel történik.
A munka értékelése
•• Összehasonlítják a meg
Egy tanuló megoldásait hallgatva, a szöveget nézve vagy a taoldásukat az elhangzottak
nári magyarázat alapján összevethető, magyarázható.
kal, magyarázhatnak, vé
leményt fűzhetnek a többi
megoldáshoz (egyetért a
címválasztással vagy nem,
miért?) tanári irányítással.
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Feladat
A megértés ellenőrzése; A teljes szöveg áttekintése újra;
•• A munkalap (9.) feladatának
Szövegalkotás – vázlat bővebb kifejtése szóban a szöveg és
megoldása a megadott szema képek alapján
pontok szerint;
Differenciálási lehetőségek
•• Önálló feladatmegoldás (órán vagy házi feladatként);
•• Csoportos munka;
•• A megoldás közös megbeszéléssel történik.
A munka értékelése
•• Meghallgatják egymás meg
A munkaforma szerint egyenként vagy egy-egy csoport képoldását, ahol szükséges, hozviselőjét meghallgatva, esetleg a tanár irányításával a munka
zászólnak.
közös megbeszélés alapján ellenőrizhető.
Irányító kérdések, visszakeresés a szövegben
Szempontok a szövegalkotáshoz: tématartás, vázlat, arányok,
pontos információk, érdekes előadás, nyelvileg helyes megfogalmazás, időkerethez való alkalmazkodás
Feladat
Szöveget kiegészítő információk keresése; Egyes szempontok •• A munkalap (10.) feladatának
(táblázat oszlopaiban található címszavak) szerint a megtalált
megoldása a táblázat rendinformációk rendezése
szerezése alapján (borfajták
megnevezése,
típusának
meghatározása, ételtípusok
felsorolása)
Differenciálási lehetőségek
•• Órai feladatmegoldás (számítógép mellett);
•• Házi feladat
A munka értékelése
•• Meghallgatják egymás meg
Egy tanuló megoldásait hallgatva vagy a számítógépet nézve
oldását, ahol szükséges, hozösszevethetőek a megoldások, tanári irányítással közös inforzászólnak.
mációk lejegyzése, meglévő megoldások kiegészítése.
Feladat
A szöveg témája a tapasztalatok, vélemények tükrében.
•• A munkalap (11.) feladatának
Az adott témán túlmutató lehetséges témakörök: pl. egészségmegoldása a megadott szemvédelem, napjaink problémái – veszélyek, megoldások. Szóbeli
pontok, a) vagy b) alapján
vagy írásbeli szövegalkotás.
Differenciálási lehetőségek
• Önálló feladatmegoldás,
• Csoportos feladatmegoldás,
• A megoldás közös megbeszéléssel történik,
• Írásbeli vagy szóbeli szövegalkotás.
A munka értékelése
Egy tanuló megoldásait hallgatva vagy tanári irányítással közös
megbeszéléssel a vélemények, tapasztalatok összevethetők.

•• Meghallgatják egymás meg
oldását, ahol szükséges, hozzászólnak.
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SzőlőtermeSztéS éS bortermeléS
magyarorSzágon
1. történelmi áttekintés
A szőlő az emberiség egyik legrégebben termesztett növénye, több mint ötezer éve termesztik, már a Bibliában is olvashatunk róla.
Hazánk területén bizonyíthatóan (az urnasírok leletei alapján) a kelták honosították meg a
szőlőt i.e. 800 táján. Az időszámításunk kezdete
előtti években Pannónia néven a Római Birodalom része lett a Kárpát-medence nyugati fele.
A hódítók folytatták a szőlőtermesztést.
Honfoglaló őseink valószínűleg még vándorlásaik időszakában megismerkedtek a szőlő és a bor élvezetével, erre utalhat az, hogy
bor szavunk eltér az Európában szokásos latin eredetű „vinum” szó származékaitól, és a
szőlőműveléssel kapcsolatos szavaink is főleg
török eredetűek. A kereszténység felvételét
követően a megtelepülő szerzetesrendek terjesztették a szőlőtermesztés és borkészítés tudományát, kialakultak a mai borvidékek csírái
és a törvényi szabályozás. Innen a fejlődés az
általános európai úton ment tovább, az újítások hazánkban is viszonylag hamar megjelentek. Nagyobb változásokra általában az „idegenek” hazánkba érkezésével került sor. IV.
Béla a tatárjárást követően néptelenné váló
vidékekre olasz, vallon és német telepeseket
telepített, akik magukkal hozták hazájukból a
technológiát és a szőlőfajtákat. A törökök elől
menekülő rácok a vörösbor készítésének módszerével, eszközeivel érkeztek hazánkba.
A hódoltság idején sok, korábban kialakult borvidékünk elnéptelenedett, az ültetvények jelentős része elpusztult, de az ország
újbóli benépesülésével együtt a szőlőtermesztés is megújult. Az első tokaji aszú a XVII.
században készült el, ezután a
tokaji borok fontos exportcikké
váltak. A szőlészet és borászat ekkortól ismét fejlődésnek
indult,
amíg
Kifejlett filoxéra
1875-ben Ma-

gyarországon is felütötte fejét az A merikából
behurcolt fi loxéra. Ez az ízeltlábú Európán keresztül érkezett el hozzánk, itt pedig 120 000
hektárnyi ültetvényt tett tönkre a szőlő gyökereit elpusztítva. Ez a pusztítás a későbbi
megújulás alapja lett, a korábbi ültetvényeket
kemény, majd húszévi munka révén újratelepítették.
A következő nagy változás a második világháború után következett be, amikor a politikai rendszernek megfelelően nagyméretű
állami vagy szövetkezeti tulajdonú gazdaságok és pincészetek jöttek létre, a megtermelt
bor nagy részét pedig keleti piacokon értékesítették, a hegyközségeket feloszlatták. A
hatvanas évek nagyméretű szőlőtelepítéseit
a viszonylag sík területeken végezték a gépi
művelés megkönnyítése miatt.
A rendszerváltás után keleti piacainkat
elvesztettük, és szőlőinknek, boraink nak az
egyre élesedő versenyben kell megállniuk a
helyüket. Ismét a magángazdaságok kerültek túlsúlyba, a hegyközségek újjáalakultak,
európai mintára valósult meg az eredet- és
minőséggarancia rendszere, a törvényi szabályozás.

2. a szőlő és termesztése
A szőlő eredetileg meleg mérsékelt övi növény, így a nemesített szőlőfajták érzékenyek a megfelelő hőmérsékletre és a napfény
mennyiségére. Hazánk az eredményes szőlőtermesztés északi határának közelében helyezkedik el (nálunk az évi középhőmérséklet
10–11 °C, a szőlő igénye pedig minimum 9 °C),
így ott termeszthető, ahol valamilyen ok miatt
több besugárzás éri a növényt. Így nálunk az
elsődleges termőhelyei a hegységek déli-délnyugati lejtői. Ott a domborzat miatt nagyobb
a napsugarak beesési szöge, és a hegységek
megvédik a növényt a nálunk gyakori északi
hideg betörések hatásaitól is.
Legtöbb borvidékünk ilyen tájakon alakult ki. A balatonfelvidéki és kunsági borvidéken ezt a hatást az úgynevezett másodlagos
sugárzás helyettesíti, illetve egészíti ki, amikor
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a víz- (balatonfelvidéki) vagy homokfelszínről
mek. A szemekből kisajtolt léből, a mustból
(kunsági) visszaverődő napsugarak növelik a
alkoholmentes szőlőlevet készítenek, vagy
besugárzás mértékét. Éghajlatunk kedvezőthordókban, újabban nagy tartályokban
len vonása a rendszeresen jelentkező május
erjesztik, így készül a bor. Erjedés közben a
végi és kora őszi fagyok előfordulása, amely
cukrot alkohollá alakítják az erjesztő gombák,
károsíthatja a friss hajtásokat vagy a még tőkén
közben szén-dioxid képződik.
levő termést. A többi éghajlati elem általában
3. a tokaj-hegyaljai borvidék
megfelelő, de a csapadékosabb évekMagyarország legnevezetesebb és leghíresebb
ben
előfordulhat
borvidéke. A jelenleg elfogadott álláspont
a gombás megbeszerint legelőször 1500 körül beszélhetünk
tegedések (lisztharaszúról a Hegyalja vidékén. Népszerűsége
mat, peronoszpóra)
a XVII. században nőtt meg, miután 1650elterjedése,
vagy
ben Szepsi Laczkó Máté protestáns lelkész,
szárazabb, aszályos
Lórántffy Zsuzsanna udvari papja a Tokajt
nyarakon a levelek
fenyegető harci események miatt novemberre
elfonnyadása.
halasztotta a szüretet, melynek következtében
A talaj is nagy
a szőlőkben nemes rothadás lépett fel, a szőhatással van a szőlő
lőszemek összeaszalódtak, megtöppedtek. Az
és a belőle előállított
ebből a szőlőből készített különleges bor volt
bor minőségére, hiaz aszú. Tokaj fejlődéséhez és hagyományaiszen a talajból veszi
hoz az ekkortájt dúló harcok is hozzájárultak.
fel minden növény a
A katonák rengeteg bort igényeltek, ezért a
vizet és a benne olszőlősgazdák nem tarthatták kényelmes pindott tápanyagokat.
A gohér nevű szőlőfajta
céikben boraikat, rejtegetniük kellett előlük.
töppedésre és aszúsodásra
A talaj befolyásolja
Ekkor alakultak ki azok a hegyoldalba vájt,
is hajlamos
a terület mikroklírejtekszerű pincék, úgynevezett „kőlyukak”,
máját is. A tapasztamelyek nemcsak a bor elrejtésére, hanem
lat azt mutatja, hogy legjobbak talán a vulkátárolására is megfeleltek. Ezek a kőlyukak –
ni, elsősorban tufa eredetű talajok (tokaji, egri
melyek a mai napig megtekinthetők – olyan
borvidék), de kiválóak a meszes talajon termelt
alacsonyak, hogy csak meghajolva lehetett beszőlők is (villányi, balatonfelvidéki). Löszön kijutni a hordócskákhoz. Innen terjedt el az a
alakult vagy lösszel keveredett talajaink is kedmondás, miszerint „a tokaji bor előtt meg kell
veznek a szőlőnek magas humusztartalmuk
hajolni”. A kis pincékbe csak kis hordók férmiatt (szekszárdi, villányi borvidék). A kunsági
tek be. Így alakult ki a 136 literes gönci hordó,
borvidék homoktalajában nem él meg a filoxémely nevét Göncz községről kapta, mivel az
ra, ezért is nőtt meg a szőlőültetvények területe
ott élő neves kádármesterek készítették.
a múlt század végén ezen a tájunkon.
A XVII. század végére már LengyelorA szőlő felhasználása igen sokrétű.
szágban és SvédországTermesztenek csemegeszőlőt,
ban is híresek lettek a
amely gyümölcsként fogyaszttokaji borok. 1703-ban II.
ható, vagy nálunk a melegebb
Rákóczi Ferenc aszúval
tájakon aszalással mazsolát leajándékozta meg XIV.
het készíteni belőle. A csemeLajos francia királyt – isgeszőlők általában nagyobb
mertebb nevén a Napkiszeműek, a fürtben a szemek
rályt –, aki a következő
ritkábban helyezkednek el,
szavakkal fejezte ki csomint a borszőlőkben.
dálatát a hegyaljai borok
A borszőlők fürtje töiránt: „Vinum regnum,
A tokaji bor hordókban
möttebb, kisebbek a szőlőszerex vinorum”, „A kirá(gönci, szerednyei) érlelődik
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lyok bora, a borok királya”. Így indult el a tokaji bor hódító útjára egész Európában, és vált
Nagy Péter, Katalin cárnő, II. Frigyes, Voltaire,
Goethe és Schubert kedvelt italává. Időközben
felfedezték az aszú gyógyító, regeneráló hatását is, így „Vinum tokajense passum” (tokaji
mazsolabor) néven felkerült a gyógyszertárak
polcára is. A XVIII. században Mária Terézia
különvámjai jelentősen visszavetették a magyar borok versenyképességét külföldön, kivéve a Tokaj-hegyaljai borokét mivel a királynő felettébb szerette az aszú borokat, és így a
térség bortermelőinek adókedvezményeket
nyújtott. A XIX. században a filoxéra pusztítása, következtében a tokaji szőlővidék szinte
teljesen megsemmisült. A tokaji szőlősgazdák
kemény munkával néhány éven belül újra felvirágoztatták a környéket. Azóta is töretlen a
fejlődés és minőség.

Klímája
Napfényben gazdag terület. Hazánkban itt
a legkedvezőbb a napfénytartalom eloszlása,
amely elősegíti a szőlőszemek magas cukortartalmának kialakulását. A nyár meleg, a tél igen
hideg, gyakran orkánszerű
északi szelekkel is számolni
kell. A hűvös őszi reggelek
hozzájárulnak a szőlőszemek
héjának elvékonyodásához,
a meleg napfényes nappalok
pedig elősegítik a szemek
töppedését. Az aszúsodást
az őszi esőzések is elősegítik,
melyek megindítják a szőlő
A furmint
nemesrothadását.

Legelterjedtebb szőlőfajtái
A három meghonosodott, a tokaji szőlősgazdák által „nagy bor”-nak nevezett, aszúsodásra kiválóan alkalmas fajta a furmint, a hárslevelű és a sárga muskotály, amelyek közül az
első kettő teszi ki a hegyaljai szőlő 99 %-át.
Vörösbort adó szőlőfajtákat nem termesztenek ezen a borvidéken.

Leghíresebb borfajtái
A Disznókő dűlő Tokaj mellett

Földrajzi elhelyezkedése
A Tokaj-hegyaljai szőlőültetvények az abaújszántói Sátor-hegy, a tokaji Kopasz-hegy és a
sátoraljaújhelyi Sátor-hegy által behatárolt területen találhatók. A borvidék főbb bortermelő
települései: Tarcal, Tállya, Rátka, Mád, Bodrogolaszi, Bodrogkeresztúr, Tolcsva, Sárospatak és
Tokaj. A borvidék területe: 5860 hektár.

Talaja
Talaja változatos. Vulkáni alapkőzeten és tufán kialakult, lösszel, humusszal keveredett,
kötött talaj borítja a felszínt. A talaj jó hőelnyelő képességének fontos szerepe van a tokaji bor jellegének kialakulásában. A meleg
talaj adja ugyanis a bor tüzét és zamatát.

A tokaji aszú, a szamorodni és a tokaji aszúeszencia.
A tokaji aszú esetében a pincék falát vastagon borító nemes pincepenész, a cladosporium
cellare tevékenysége révén alakult ki az aszúbor sajátos, a friss kenyérre
emlékeztető
íze, illata, zamata, sötét aranysárga színe
és viszonylag magas,
általában 14 térfogatszázalék körüli alkoholtartalma.
A
szamorodni
aranysárga színű, tükrös tisztaságú, harmonikus ízű és zamatú, legalább 13 térfogatszázalék alkoholtartamú borfajta.
Az aszúeszencia olyan aszúbor, amelyben
a kimagaslóan jó tulajdonságok együttesen
megtalálhatók.
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Munkalap

1. Keresd ki az Idegen szavak és kifejezések szótárából az alábbi szavak magyarázatát, és írd le!
vallon – Belgium déli és Franciaország északnyugati részén élő népcsoport; nyelvük a francia nyelvnek egyik eléggé elkülönült nyelvjárása
technológia – valamely termék gyártási eljárásainak összessége
export – kivitel, árukivitel (kereskedelem)
filoxéra – szőlőtetű, a levéltetvek közé tartozó, nálunk a szőlő gyökerén élősködő rovar
peronoszpóra – szőlőragya; a szőlőn, de más növényeken is fellépő, amerikai eredetű gom
babetegség
garancia – jótállás, szavatosság, kezesség, biztosíték
mikroklíma – egészen kicsi légtérnek sajátos, a környezettől eltérő éghajlata
tufa – megszilárdult vulkáni hamuból képződött kőzet
lösz – a széltől szállított porból keletkező, sárga színű, finom szemcsés, üledékes kőzet; kitűnő termőföld
humusz – televény; a talajnak az az alkotórésze, amely növényi és állati maradványok bomlása útján keletkezik
eszencia – tömény ízesítő oldat szeszesitalok készítéséhez, sűrített ételkivonat

2. Válaszolj az alábbi kérdésekre röviden az olvasmány szövege alapján!
Kik honosították meg Magyarországon a szőlőt?

a kelták, i.e. 800 körül

Miért nem hasonlít a „bor” szavunk az európai nyelvekben használatos latin eredetű „vinum” szóhoz? Honfoglaló őseink még a vándorlások időszakában megismerkedtek a szőlővel és a borral,
ezekkel összefüggő kifejezéseink nagy része török eredetű.
Milyen nemzetiségű telepeseket telepített IV. Béla a tatárjárást követően néptelenné váló
vidékekre?
olasz, vallon, német
Honnan került a filoxéra Magyarországra?

Amerikából

Melyik borvidéken nem pusztított a filoxéra? Miért? A kunsági borvidéken, mivel a homokos
talajban nem él meg a filoxéra.
Melyek a szőlő elsődleges termőhelyei Magyarországon? Miért? A hegységek déli lejtői, mert
itt nag yobb a napsugarak beesési szöge, és a hegységek megvédik a növényt a nálunk gyakori északi hideg
betörések hatásától is, ugyanis a szőlő igénye min. 9 °C.
Mit jelent a másodlagos sugárzás? Amikor a víz- vagy homokfelszínről visszaverődő napsugarak
növelik a besugárzás mértékét.
Mely borvidékeken van a másodlagos sugárzásra szükség? a balatonfelvidéki és a kunsági bor
vidéken
Milyen talaj a legjobb a szőlőnek? legjobbak talán a vulkáni, elsősorban tufa eredetű talajok (tokaji,
egri borvidék)
Mi a különbség a csemege- és a borszőlő között? A csemegeszőlők általában nagyobb szeműek, a
fürtben a szemek ritkábban helyezkednek el, mint a borszőlőkben.

Tanári útmutató
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Hogy alakult ki az aszú? A XVII. sz-ban Szepsi Laczkó Máté protestáns lelkész a Tokajt fenyegető
harci események miatt novemberre halasztotta a szüretet, melynek következtében a szőlőkben nemes rothadás lépett fel, a szőlőszemek összeaszalódtak, megtöppedtek.
Miért volt szükség kisebb hordókra a tokaji borvidéken a XVII. század végétől? Az állandó
harcokban a katonák rengeteg bort igényeltek, ezért a szőlősgazdáknak rejtegetniük kellett előlük boraikat.
Ekkor alakultak ki azok a hegyoldalba vájt, rejtekszerű pincék, melyek nemcsak a bor elrejtésére, hanem tárolására is igen megfeleltek. A kis pincékben csak kis hordók fértek be.

3.

Mit jelent: „Vinum regnum, rex vinorum”?

A királyok bora, a borok királya

Ki illette a fenti kifejezéssel a tokaji aszút?

XIV. Lajos francia király

Milyen magyarországi földrajzi neveket (városok, települések, hegyek) találsz az ol
vasmányban, amelyek Tokaj-hegyalja földrajzi elhelyezkedésével kapcsolatban fordulnak elő?

Gönc, Abaújszántó, Sátor-hegy, Tokaj, Kopasz-hegy, Sátoraljaújhely, Sátor-hegy, Tarcal, Tállya, Rátka,
Mád, Bodrogolaszi, Bodrogkeresztúr, Tolcsva, Sárospatak

4.

Keresd meg a földrajzi atlaszodban a 3. feladatban felsorolt helyeket! Melyik országrészt
bemutató térképen találtad meg őket?
Az Északi-középhegységet és az Észak-Alföldet bemutató térképen.

22 szövegértés–szövegalkotás

5.

FÖLDRAJZ 8.

Keresd meg a borvidékeket bemutató térképen, hol találhatók a képeken látható területek! Írd a kép alatti négyzetbe a hozzá tartozó borvidék számát!

A) IZSÁK

B) NEMESGULÁCS

3

5

E) LÁTKÉP A NESZMÉLYI
HEGYRŐL

C) TERASZOK A SOMLÓ-HEGY OLDALÁN

11

15

9

F) ETYEKI SZŐLŐÜLTETVÉNY

G) SOPRONI SZŐLŐ

8

12

4

H) SZEKSZÁRD

D) MÓR

I) A PÉCSI KUTATÓINTÉZET
KÖZPONTJA ÉS
HÍRES FAJTAGYűJTEMÉNYE

J) A BORVIDÉK LEGHÍRESEBB HEGYE
A SZÁRSOMLYÓ

14

16
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K) A RÁKÓCZI CSALÁD HÍRES VÁRA SÁROSPATAKON

L) MÁTRAALJAI PANORÁMA

20

6.

M) AZ „EGED-HEGY”
A BÜKKBEN,
A KŐLYUKTETŐ FELŐL

19

18

Az atlaszodban keresd meg a Magyarország mezőgazdaságát bemutató térképek között a
borvidékekre vonatkozó kistérképet!
Csoportosítsd az ott található jelzések alapján a borvidékeket az alábbi táblázatban!
TÖRTÉNELMI BORVIDÉKEK

EGYÉB JELENTŐS BORVIDÉKEK

1.

Ászár-Neszmélyi

Balatonmelléki

2.

Badacsonyi

Etyek-budai

3.

Balatonfüred-Csopaki

Pannonhalma-Sokorói

4.

Bükkaljai

Tolnai

5.

Csongrádi

Zalai

6.

Dél-Balatoni/ Balatonboglár

7.

Egri

8.

Hajós-Bajai

9.

Kunsági

10.

Mátraaljai

11.

Mecsekaljai

12.

Móri

13.

Somlói

14.

Soproni

15.

Szekszárdi

16.

Tokaj-hegyaljai

17.

Villány-siklósi
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7.

Írd be a táblázatba az olvasmány szövege alapján az egyes borvidékek talajának jellegzetességét!
Borvidékek

Talajuk jellemzője

tokaji

vulkáni tufa

egri

vulkáni tufa

villányi

meszes, löszös talaj

Balaton-felvidéki

meszes talaj

szekszárdi

löszös talaj

kunsági

homokos talaj

8.

Földrajz 8.

Adj címet az olvasmány ábráinak, mintha ezzel akarnád az olvasó figyelmét még jobban
felkelteni az adott téma iránt! Használd a fantáziádat!
Pl.: Filoxéra, a szőlő réme? Mit rejt a pince mélye? Stb.

9.

Az alábbi vázlat alapján fogalmazd meg szóban, mit tudtál meg a Tokaj-hegyaljai borvidékről! (lásd: szöveg)
– A borvidék története a XVII. századtól
– Földrajzi elhelyezkedése
– Talaja
– Klímája
– Leghíresebb borfajtái

10. Használd az internetet!
a)

Keress olyan internetes oldalakat, amelyek a borfogyasztással, ételek és borok párosításával foglalkoznak!

www.borut.hu/_hun/bor3.htm
www.receptbazar.hu/?content=cikk&tma=Borok%2520%25E9s%2520%25E9telek
http://borgyujtok.fw.hu/index.php?page_id=5
www.deluxe.hu/cikk.php?article=1274
b) Milyen borokat szokás bizonyos ételek mellé fogyasztani?

Töltsd ki a táblázatot a példa szerint!
Pl.: 1. http://www.borut.hu/_hun/bor3.htm
Kékoportó: szárnyas és marhasültekhez, borjúpaprikáshoz, halászléhez
kadarka: borjú- és bárányhúsokhoz, halászléhez, gulyáshoz, paprikásokhoz, makarónihoz, spagettihez

Tanári útmutató
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Kékfrankos: sült disznó- és marhahúsokhoz, paprikásokhoz, vadpecsenyékhez, márvány sajthoz
Cabernet franc: vadételek, belsőségekkel készült ételekhez, vadashoz, báránysülthöz,
füstölt sajtokhoz
Cabernet sauvignon: frissen sütött marhahúsokhoz, vadpörkölthöz, gombás ételekhez, kemény és kékpenészes sajthoz
Merlot: meleg sonkához, pácolt liba-kacsa ételekhez, füstölt nyelvhez, ementáli sajthoz
Rosék és sillerek: főtt-párolt sertéshúsokhoz, hideg sültekhez, felvágottakhoz, zöldség- és krémlevesekhez, kecskesajthoz
Chardonnay: szárnyassültekhez, malacsülthöz, sült- vagy rántott halakhoz, Pannon
sajthoz. Barrique bora jól illeszthető a füstölt sajtokhoz is.
Hárslevelű: tartalmas levesekhez, szárnyas vadak és borjúhúsokhoz, pástétomokhoz,
gyümölcsös desszertekhez
Olaszrizling: szendvicsekhez, hideg sültekhez, kocsonyához, halászléhez, borjúból készült ételekhez, camembert, Séd brie sajtokhoz
Rajnai rizling: kiváló aperitifnek, tartalmas levesekhez, töltött káposztához, pörköltekhez, hideg sültekhez, trappista, óvári, camembert sajthoz
Tramini: fehérhúsú szárnyasokhoz, libamájhoz, sült halakhoz, gyümölcsös körítésű sertés- és borjúételekhez, desszertekhez.
2. http://www.receptbazar.hu/?content=cikk&tma=Borok%2520%25E9s%2520%25E9telek

A levesekhez nem igazán szoktunk inni, de egy töményebb, zsírosabb leves esetén kortyolhatunk egy könnyű fehér bort, például hárslevelűt. A bor egyébként minél régebbi, annál
lágyabb. A szárnyasokhoz többnyire fehér bort javasolnak a gasztronómiában jártasak, de ihatunk hozzá rosét és vörös bort is. A csirkéhez és a pulykához leginkább a chardonnay, a tramini
vagy a zöldszilváni illik. A kacsához és a libához válasszunk kicsit savasabb fehérbort. A tejfölösen készített csirkét kísérje sauvignon vagy száraz furmint. A májakhoz a vörös és a fehér bor
egyaránt nagyszerű ital. Vadhúsok mellé kínáljunk pinot noirt, merlot-t vagy valamilyen fűszeres vörös bort. A nyúlhoz a hozzáértők az egri bikavért vagy a kékoportót tanácsolják. A halaknál alaposnak kell lennünk, ugyanis a rosszul kiválasztott bor szinte elrontja az ételt. A legtöbb
halhoz célszerű száraz fehérbort inni. A halászléhez inkább kadarkát, olaszrizlinget vagy valamilyen rosét kérjünk. A hagyományok szerint a vörös húsokhoz vörös bort kell inni, de ez függ
a hústól és a páclétől is. Ugyanis ha a pácléhez bort használunk, érdemes az ételhez ugyanezt a
bort felszolgálni. A tejfölös mártásos húsételekhez a könnyebb borokat, míg a nehezebb ragukhoz a testesebb borok illenek. A marhasült egy pohár burgundival vagy cabernet sauvignonnal
még ízletesebb, a bárány ízét szekszárdi kadarkával, vagy provence-i vörös borral fokozhatjuk.
A sertéshús nem válogat, a fehér és a vörös bor egyaránt jó választás, a fehér borok közül a chardonnay-t, az ezerjót, a tokajit és a pinot blanc-t emelnénk ki. A pörköltekhez a kadarka és a rosé
a legmegfelelőbb, valamint a sillerborok (világos vörös színű bor). A tejfölös ételekhez inkább a
fehér bort részesítsük előnyben, a nehezebb pörköltekhez pedig a fanyar vörös bor az igazi. Külön említést érdemel a sajtok és a borok párosítása. Ahogy a bort ízlelgetni, iszogatni kell, a sajtot
is kóstolgatjuk, komótosan élvezzük ízét. A sajt fajtájától függ a bor kiválasztása. Az ementáli,
azaz keményebb sajtok a száraz borokkal a legélvezetesebbek, legyen az furmint, kadarka vagy
merlot. A félkemény sajtok (trappista, gouda) könnyű fehér vagy vörösbor mellett nyújtanak
igazi gasztronómiai élvezetet, például egri leányka, vagy debrői hárslevelű. A lágyabb sajtok
elegáns kiegészítője a muskotályos és a szürkebarát. A rokforthoz és a camembert-hez pedig
a legjobb, ha tokaji aszút ízlelgetünk, de szintén jól döntünk, ha pinot noirt, burgundit vagy
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kékfrankost töltünk poharunkba. Édességekhez, felfújtakhoz, omlettekhez, pudingokhoz az
édeskés borok illenek, pl. balatoni rizling, tokaji szamorodni. Torták, krémek és más cukrász
sütemények természetes édességű borokat kívánnak: tokaji aszút, csemegeborokat, félszáraz
pezsgőket. A borokat helyesen csak alapos ismeretükre támaszkodva választhatjuk meg, ezáltal
jócskán fokozhatjuk az ételek élvezetét.
11. Veszélyek – megoldások
a)

Fogalmazd meg saját szavaiddal, milyen ártalmas következményei lehetnek a túlzott
borfog yasztásnak! (egészségvédelem – az alkoholizmus veszélyei; hogyan lehet megelőzni ezt?)

b) Írj egy cikket az iskolaújságba a kulturált borfogyasztásról (étkezés, élettani hatások) és
a túlzott borfogyasztás veszélyeiről!
pl. a 10. feladat internetes cikkei felhasználásával

Értékelés
A tanórán a részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
•

Szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (formatív és szummatív; helyeslő-helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);

•

Önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd
munkalap!);

•

A hibátlan munka értékelése érdemjeggyel, rangsorolással;

•

A csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása;

•

Házi feladat összehasonlító vagy egyéni értékelése

Az Északi-középhegység természetföldrajza

A Szövegértelmezés
és szövegalkotás képességének fejlesztése

vizuális és verbális információhordozók
együttes értelmezése
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

A vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás
együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés, szövegalkotás írásban és szóban; A 8. évfolyamos földrajz tantárgy egyik
témakörének teljes feldolgozása összefoglalás céljából; A kiválasztott szöveg elemeinek összekapcsolása képekkel, térképpel,
szövegértés ellenőrzése, szövegalkotási feladatok

Időkeret

90 perc (2 tanórára való feladatsor)

Ajánlott korosztály

13–14 évesek (8. évfolyam)

Ajánlott megelőző és 
követő tananyag (előzetes és követő készségfejlesztő tevékenység vagy ismeret)

Megelőző tananyag
•• Magyarország tájegységei: a Dunántúli-középhegység
Követő tananyag
•• Az Északi-középhegység társadalomföldrajza

Modulkapcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben

•• Tantervi kapcsolódások:
Földrajz 7. évfolyam (Földtörténeti korszakok, kőzetek); Biológia 8. évfolyam (Az állatok rendszere);
•• Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra – vizuális és verbális
információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése;
Anyanyelvi képességek fejlesztése – mondat- és szövegalkotás, szómagyarázat;
Környezeti nevelés – természetvédelem;
Tanulás – tankönyvi szövegek önálló feldolgozása, megértése
és felhasználása.
Szűkebb környezetben

•• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a földrajz tantárgy
ban;
•• Földünk-környezetünk: Magyarország földrajza: helyzete,
természetes határai, gazdasága;
•• Ember és társadalom: környezetünk védelme, gondozása;
•• Magyar nyelv és irodalom: földrajzi nevek írása és olvasása.
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A képességfejlesztés 
fókuszai

Az egyéni és a csoportos munkavégzés módszereinek elsajátítása, a környezettudatos magatartás fejlesztése, adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerinti információ gyűjtése,
rendszerezése, alkalmazása;
A földünk-környezetünk műveltségterület keretében a föld
történetről, földrajzi tájakról, az időjárásról tanultak alkalmazása;
A lényeg kiemelése szövegből, összehasonlítások, az információk
csoportosítása és rendszerezése különböző szempontok szerint,
a szakkifejezések megismerése, ezek köznyelvi magyarázata az
életkornak megfelelő szó- és kifejezéshasználattal; A földrajzi
környezetben és a gyakorlati életben való eligazodás képességének továbbfejlesztése; A hétköznapi nyelvhasználat során alkalmazott földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése, 
alkalmazása; Képek elemzése, információtartalmuk összehasonlítása a szöveggel;
Más műveltségterületek (ember és környezete, kommunikáció)
szakkifejezéseinek, ismeretanyagának megfelelő értelmezésben
való használata, a kapcsolódási pontok tudatos felismerése és értelmezése

Módszertani ajánlás
A földrajzkönyv szövegeinek olvasása a 8. évfolyamon olyan nehézségek elé állítja a tanulókat,
amelyekre fel kell készíteni az egyébként jól olvasókat is. Az óra célja, hogy a tanulók képesek
legyenek a szöveget és képeket együttesen értelmezni, a szöveg alapján a szakkifejezéseket megfelelően használni, egyéni véleményüket az adott témáról megfelelő nyelvhasználattal kifejezni.
A felkínált feladatok közül a szövegértési képesség alacsonyabb vagy magasabb szintje szerint
válasszunk feladatot a tanulóknak! Olvasni önállóan kell, a szövegmegértés, a fogalmak tisztázása, szövegalkotás más-más munkaformában történik. Akik a vizuális információhordozók értelmezésének valamelyikében már gyakorlottabbak, azoknál kevesebb időt szánhatunk az adott
feladat megoldására. Nem kötelező megoldani a feladatok mindegyikét, a tanár választhat a képességszint és a felhasználható idő szerint.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási az egyik fontos szempont, de természetesen szocializációs szempontból kedvezőbb a heterogén csoportok vagy párok szervezése.
Ha sikerül a kooperatív tanulási módszerek valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt
érhetünk el. Különösen indokolt ez a szervezési mód a szövegalkotási és az órán ellenőrizendő
írásbeli feladatok esetében.
Ennek az órának tudásközvetítő célja összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal. A
szaktanári gondolkodás nem kerül háttérbe, csak ezen az órán a szöveg és képalapú tudásközvetítő eszköz használatával más megközelítési módokra van lehetőség.
Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
						
Ajánlott internetes honlapok pl.:
www.sulinet.hu					
www.jegyzetek.hu
www.bukk.info					
www.dinpi.hu
www.bnpi.hu					
www.anpi.hu

vulkáni

Fogalmak értelmezése, tanult információk
alkalmazása

3.

A kiemelések alapján milyen
tartalmú szöveg várható?

A szöveg kiemelt szavai

Tájékozódás a szövegben. Információkeresés
a kiemelt szavak alapján;
A szövegstruktúra felis-

Szavak értelmezése;
Cím és szövegstruktúra
viszonyára vonatkozó
előfeltevések megfogalmazása (fő- és alcím
kapcsolata)

A cím értelmezése

2.

Mi várható a cím alapján?
Az Északi-középhegység

Áttekintő olvasás;
A vizuális információközvetítők szerepének
felismerése

Szöveg-kép látványának tudatosítása
•• A vizuális közvetítők
szerepének felismerése;
•• képaláírás és tartalom

2. A teljes szöveg áttekintése

Hegységrendszerek
tagjai, koruk

Kiemelt készségek,
képességek

1.

1.

1. Ismétlés

Lépések, tevékenységek 
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

modulVázlat

A munkaforma megválasztásában differenciálhatunk.

A munkaforma megválasztásában differenciálhatunk.

Szóbeli szöveg alkotása
képről

A munkaforma megválasztásában differenciálhatunk.

Célcsoport 
A differenciálás 
lehetőségei

Csoportos vagy
önálló

Frontális, csopor
tos vagy önálló

Frontális,
csoport vagy
egyéni

Frontális vagy
egyéni

Munkaformák

Megbeszélés

Beszámoló vagy
közös megbeszélés

Közös megbeszélés, beszámoló

Közös megbeszélés, beszámoló

Módszerek

Tanulásszervezés

Szöveg

Fényképek,
szöveg

Szöveg

Munkalap
feladat)

(1.

Eszköz
(mellékletben)
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Célcsoport 
A differenciálás 
lehetőségei

•• Szóbeli megfogalmazás segítséggel;
•• Írásbeli megfogalmazás önállóan

Kiemelt készségek,
képességek

Lényegkiemelés a szöveg
tagolása szerint;
Szövegolvasási stratégia
kialakulása

A nagytáj részeinek közös jellemzői a szöveg alapján

Ásványi nyersanyagok lelőhelye, bányászata, felhasználása
(a 2. részből) a megadott kérdések alapján

2.

Szempont: a szöveg tagolódása
(6 rész, bekezdések, kulcsszavak), figyelem felhívása újból a
vizuális anyagokra

A teljes szöveg olvasása

Önálló vagy csoportos

Önálló, csoportos

•• A feladat egyéni, vagy
csoportban
történő
megoldása;
•• Órai munka vagy házi
feladat

A szöveg értelmező olvasása;
Mondatalkotás

Önálló

•• A keresés a munkalap
táblázatának csoportosítása alapján
történik.

Idő szerint

Közös vagy
egyéni

Munkaformák

Beszámoló vagy
közös megbeszélés

Megbeszélés,
szempontok szerinti csoportosítás

Néma

Beszámoló

Módszerek

Tanulásszervezés

Információkeresés;
Adott szempontok szerinti kiemelés;
Térképhasználat

Globális megértés

3. A szöveg olvasása, megértése
(A fentiek alapján a szövegolvasási stratégia kialakult)

Várható előfeltevés:
az Északi-középhegység földrajzi elhelyezkedése, részei, ásványkincsei, éghajlata, vízrajza, talaja, élővilága lesz a téma.

Kialakul az olvasási stratégia

1.

4.

Lépések, tevékenységek 
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Szöveg,
munkalap (3.)

Szöveg,
munkalap (2.),
iskolai atlasz

Szöveg

Szöveg

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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L. fent

A fenti tevékenységek (1–5.)
egyidejű megoldása

6.

1.

Szöveg és kép kapcsolatának
értelmezése
Az egyes részek tartalmának
áttekintése

Vizuális és verbális információk összekapcsolása

Logikai, nyelvi képességek alkalmazása, új tudás aktivizálása

A nagytáj élővilágának (6.
rész) bemutatása, összefoglalása a szöveg hiányzó szavainak,
kifejezéseinek beillesztésével

5.

4. A megértettek alkalmazása

A szöveg implicit tartalmainak felfedeztetése;
Mondatok igazságtartalmának eldöntése

A vízrajz és a talaj (4., 5. rész)
jellemzőinek értelmező összefoglalása mondatok igazságtartalmának eldöntése alapján

4.

és

Mondatszövegalkotás

A nagytáj éghajlatának
(3. rész) összefoglalása, bemutatása vázlat segítségével

Kiemelt készségek,
képességek

3.

Lépések, tevékenységek 
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Önálló vagy
frontális

Csoportos

•• Azonnali vagy fel
készülés utáni feladatmegoldás

•• Feladatok szerint

Önálló vagy
frontális

Önálló,
csoportos

•• A feladat megoldása
önálló vagy csoportos
munka

•• Önálló feladatmeg
oldás;
•• Megoldás
•• közös megbeszéléssel

Önálló,
csoportos

Munkaformák

Előadás,
megbeszélés

Megbeszélés

Előadás,
megbeszélés

Megbeszélés

Megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

•• Szóbeli vagy írásbeli
feladat;
•• Órai vagy házi feladat

Célcsoport 
A differenciálás 
lehetőségei

Szöveg,
munkalap (7.),
képek

Szöveg,
munkalap (6.)

Szöveg,
munkalap (5.)

Szöveg,
munkalap (4.)

Eszköz
(mellékletben)
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A szövegegységek közös
jellemzőinek felfedezte
tése;
Idegen szövegek struktúrájának, nyelvezetének értelmeztetése;
Új eszköz használata
(számítógép, internet)

Szöveg kiegészítése, új
információk keresése meg
adott módszerrel (internethasználat);
A megtanult anyagrész gyakorlati alkalmazása környezetünk megismerésében

3.

•• Narratív szöveg alkotása;
•• Érvelő szöveg alkotása

Szövegalkotás

Szóbeli szövegalkotás;
Írásbeli szövegalkotás

5. Összegzés, a megértettek felhasználása

A szöveg implicit tartalmainak felfedeztetése;
Vizuális és verbális információk összekapcsolása;
Mondatalkotás

A szöveg és új képek kap
csolata, szövegrészek újrafogalmazása

Kiemelt készségek,
képességek

2.

Lépések, tevékenységek 
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

mértéke

Csoportos vagy
egyéni

Önálló vagy csoportos

•• A feladat önálló vagy
csoportos megoldása;
•• Órai vagy házi fel
adat;
•• Kötelező vagy vá
lasztható (szorgalmi)
feladat

Az önállóság
szerint

Önálló,
csoportos

Munkaformák

Előadás,
megbeszélés,
vita

Kutatás,
házi feladat,
megbeszélés,
vita

Előadás,
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

•• A feladat egyéni vagy
csoportban
történő
megoldása;
•• Órai munka vagy házi
feladat

Célcsoport 
A differenciálás 
lehetőségei

Munkalap
(10., 11.),
szöveg

Munkalap (9.),
internet,
szöveg

Szöveg,
munkalap (8.)

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
Az Északi-középhegység... 33
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Értékelés
A tanórán a részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
•

Szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (formatív és szummatív; helyeslő-helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);

•

Önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd
munkalap!);

•

A hibátlan munka értékelése érdemjeggyel, rangsorolással;

•

A csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása;

•

Házi feladat összehasonlító vagy egyéni értékelése

Tanári útmutató
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A feldolgozás menete

1. Ismétlés
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása
Eddig tanult fogalmak – melyek az új anyagrészhez is tartoznak – ismétlése, értelmezése (földtörténeti korok, vulkán, vulkáni eredetű hegységek)
Feladat
•• Hegységrendszerek vulkáni tagjai, koruk meghatározása
(földtörténet):
egyszerű kérdésekre válasz keresése

•• Ismétlő kérdésekre való válaszadás:
Kárpátok, vulkáni hegy
ségek, Ny-K-i irányban egyre fiatalabb hegységek.

Differenciálási lehetőség
•• egyéni vagy frontális munka (a csoport tagjainak önállóságától vagy felkészültségétől függően)
Az egyéni munka értékelése
Egy tanuló megoldásait hallgatva vagy a tanári magyarázat,
előadás alapján ellenőrizhető.
Irányító kérdések, pótlás

2. A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása
Az Északi-középhegység tájaival, ásványkincsével, éghajlatával, vízrajzával, talajtípusaival és élővilágával a tankönyvi
szöveg alapján ismerkedünk.
Feladat
•• Szöveg-kép látványának tudatosítása, a vizuális közve
títők szerepének meghatározásához szempont adása:
képaláírás és szövegrészek tartalmának kapcsolata
Differenciálási lehetőség
•• Egyéni, csoportos vagy frontális munka (a csoport tagjai
nak önállóságától vagy felkészültségétől függően)
A munka értékelése
Egy tanuló beszámolóját hallgatva vagy közös megbeszélés
alapján ellenőrizhető.

•• Vizuális közvetítők sze
repének meghatározása:
a képzelet segítése, tartalom
megerősítése, kiemelt szavak
képi ismétlése, hangulat, érzelem felkeltése stb.

36 szövegértés–szövegalkotás 

Feladat
A cím értelmezése
•• – Mi várható a cím alapján? (Az Északi-középhegység)

•• Cím és szövegstruktúra viszonya (fő- és alcím viszonya)

Differenciálási lehetőség
•• Önálló, csoportos vagy frontális munka (a csoport tagjai
nak önállóságától vagy felkészültségétől függően)
A munka értékelése
Egy tanuló beszámolóját hallgatva vagy közös megbeszélés
alapján ellenőrizhető.

Feladatok
•• A szöveg kiemelt szavai
A kiemelések alapján milyen tartalmú szöveg várható? Információkeresés a kiemelt szavak alapján

Nyelvi megformáltság és tartalom összefüggése: szószerkezetek keresése
Differenciálási lehetőség
•• Önálló vagy csoportos munka (a csoport tagjainak ön
állóságától vagy felkészültségétől, a rendelkezésre álló időtől függően)
A munka értékelése
Közös megbeszélés alapján ellenőrizhető.

földrajz 8.

•• Az egyik magyarországi
nagytáj jellemzőinek bemutatása lesz a téma.
Szavak értelmezése (nagytáj, tájegységek, ásványkincsek stb.);
és
szövegstruktú•• Cím
ra
viszonyára
vonatkozó előfeltevések megfogalmazása
(kifejezések
keresése a címben megfogalmazott
témához)
Pl.: a 6 rész alcíme szerint – a
nagytáj részei, ásványi anyagai,
éghajlata stb. vagy a kiemelt
szavak szerint – földrajzi nevek,
vulkáni és üledékes kőzet stb.

•• A nagyobb (számozott) részeket, bekezdéseket, kiemelt szavakat észreveszik.
– A tagolás szerepe;
•• A szöveg vastag betűs szavai
közül néhányat kiválasztanak, értelmezik az öszszefüggést: tájegységekkel,
éghajlattal stb. kapcsolatos
fogalmak.
Pl.: vulkáni eredet, mészkő,
agyagpala, tufa stb.
•• Szószerkezetek a kiemelt kifejezésekben
Pl.: vulkáni eredete miatt, meredek mészkőcsúcsok, találunk
agyagpalát is, tufa rakódott le
stb.

Tanári útmutató

Feladat
•• A fentiek alapján a szövegolvasási stratégia kialakult. Várható előfeltevés megfogalmaztatása
Differenciálási lehetőség
•• Önálló vagy közös munka (a csoport tagjainak önállóságától vagy felkészültségétől függően)
A munka értékelése
Egy tanuló megoldásait hallgatva ellenőrizhető.
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•• Várható előfeltevés:
az
Északi-középhegység
földrajzi elhelyezkedésével,
részeivel, ásványkincseivel,
éghajlatával,
vízrajzával,
talajtípusaival, élővilágával
foglalkozik majd a szöveg.

3. A szövegegységek olvasása, megértése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
•• A teljes szöveg olvasása
Ehhez szempont: a szöveg tagolódása (6 rész, bekezdések,
kulcsszavak), figyelem felhívása újból a vizuális segéd
anyagokra

•• Elolvassák a szöveget.
•• Megjelölik a részek főbb tartalmát: a nagytáj részei, ásványi nyersanyagai stb.

Differenciálási lehetőség
•• Idő szerint
Feladat
•• A nagytáj részeinek jellemzői az 1. szövegrész és kulcs
szavai alapján.

•• A munkalapon megadott szempontok szerint válasz
keresés, táblázat kitöltése
Differenciálási lehetőség
•• Önálló vagy csoportos munka
Az önálló munka értékelése
Közös megbeszélés alapján, tanári irányítással ellenőrizhető.
Irányító kérdések, pótlás

•• Önállóan olvasnak. Felfedezik a nagytáj részeinek közös
jellegzetességeit a szöveg és
a kulcsszavak alapján.
•• Írásbeli feladatot oldanak
meg a munkalapon (2.).

•• Összehasonlítják a meg
oldásukat az elhangzott
vagy a tanár által bemutatott
helyes megoldásokkal, ahol
szükséges, javítanak.
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Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
•• A nagytáj ásványi nyersanyagainak lelőhelye, bányászata, felhasználása a 2. szövegrész és kulcsszavai alapján
•• A munkalapon megadott szempontok szerint válaszadás

•• A munkalap (3.) feladatának
megoldása írásban

Differenciálási lehetőség
•• Önálló vagy csoportos munka;
•• Órai vagy házi feladat
A munka értékelése
Egy tanuló beszámolóját hallgatva vagy közös megbeszélés
alapján ellenőrizhető.
Feladat
•   A nagytáj éghajlatának bemutatása a 3. szövegrész és a
munkalap vázlatpontjai alapján
Differenciálási lehetőség
• szóbeli vagy írásbeli feladat;
• órai vagy házi feladat
• Önálló vagy csoportos munka
A munka értékelése
Egy vagy több tanuló előadása után közös megbeszélés alapján, tanári irányítással ellenőrizhető.
Feladat
•• A nagytáj vízrajzára és talajára vonatkozó állítások igaz
ságtartalmának megállapítása a 4. és 5. szövegrész alapján
Differenciálási lehetőség
•• önálló vagy csoportos munka

•• Összehasonlítják a meg
oldásukat az elhangzott helyes megoldásokkal, ahol
szükséges, javítanak.

•• A munkalap (4.) feladatának
megoldása írásban

•• Összehasonlítják a meg
oldásukat az elhangzott helyes megoldásokkal, ahol
szükséges, javítanak.

•• A munkalap (5.) feladatának
megoldása írásban

Az önálló munka értékelése
Közös megbeszélés alapján, tanári irányítással ellenőrizhető.
Irányító kérdések, pótlás

•• Összehasonlítják a meg
oldásukat az elhangzott helyes megoldásokkal, ahol
szükséges, javítanak.

Feladat
•• A nagytáj élővilágának bemutatása a 6. szövegrész alapján
a hiányos szöveg kitöltésével

•• A munkalap (6.) feladatának
megoldása írásban

Differenciálási lehetőség
•• frontális vagy önálló munka;
•• azonnali vagy felkészülés utáni feladatmegoldás
Az önálló munka értékelése
A tanár vagy egy tanuló előadása, esetleg közös megbeszélés
alapján ellenőrizhető.

•• Összehasonlítják a meg
oldásukat az elhangzott helyes megoldásokkal, ahol
szükséges, javítanak.

Tanári útmutató

Feladat
•• A fenti feladatok egy időben való elvégzése

Differenciálási lehetőség
•• a csoportok feladatok szerint szerveződnek (minden csoport más-más feladatot old meg egyidejűleg).
A munka értékelése
Közös megbeszélés alapján, tanári irányítással ellenőrizhető.
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•• A munkalap (2-6.) feladatainak megoldása írásban

•• Összehasonlítják a meg
oldásukat a tanár által ismertetett helyes megoldásokkal,
ahol szükséges, javítanak.

4. A megértettek alkalmazása
Tanári tevékenység

Feladat
Szöveg és kép kapcsolatának értelmezése a képaláírások
alapján.
Differenciálási lehetőség
•• A megoldás önállóan vagy közös megbeszéléssel történik.
A munka értékelése
Egy tanuló megoldásait hallgatva közös megbeszélés alapján
ellenőrizhető tanári irányítással.

Feladat
A szöveg és újabb képek kapcsolatának magyarázata az olvasmány szövegének felhasználásával.
Differenciálási lehetőség
•• A megoldás önállóan vagy csoportosan történik;
•• Az egyes csoportoknak adott feladatokkal (részfeladatok
csoportonként), az előadó megválasztása;
•• Órai vagy házi feladat.

A munka értékelése
Az előadó megoldását meghallgatva vagy közös megbeszélés
alapján ellenőrizhető.
Irányító kérdések, visszakeresés a szövegben

Tanulói tevékenység

•• A munkalap (7.) feladatának
megoldása a megadott képaláírások és az olvasmány
szövege, képei alapján

•• Összehasonlítják a meg
oldásukat
az
elhang
zottakkal, magyarázhatnak,
véleményt fűzhetnek a többi
megoldáshoz (egyetért a megoldással vagy nem, miért?) tanári irányítással.
•• A munkalap (8.) feladatának
megoldása;
•• A csoport egy tagja adja elő
a közösen kitöltött táblázat
megoldását.
•• A csoport választja ki az előadót.
•• Az osztály választja ki az előadót.
•• A tanár választja ki az előadót.
•• Összehasonlítják a meg
oldásukat az elhangzott
vagy a tanár által bemutatott
helyes megoldásokkal, ahol
szükséges, javítanak.
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Feladat
A szöveg kiegészítése, új információ keresése az interneten.

földrajz 8.

•• A munkalap (9.) feladatának
megoldása;

Differenciálási lehetőség
•• A megoldás önállóan vagy csoportosan történik;
•• Órai vagy házi feladat;
•• Kötelező vagy választható feladat (a technikai eszközök
rendelkezésre állása és a tanulók számítógép-használatbeli
ismeretei szerint)
A munka értékelése
Egy tanuló megoldásait hallgatva vagy a tanári magyarázat
alapján ellenőrizhető.

•• Összehasonlítják a megol
dásukat másokéval, megbeszélik a különbségeket, ahol
lehet, vitatkozhatnak, érvelhetnek.

5. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása
Tanári tevékenység

Feladat
„Természeti kincseink az Északi-középhegységben” címmel készüljön el egy leírás
vagy
„A Szalajka-völgyben szalamandrát láttam…” című élménybeszámoló készítése

Tanulói tevékenység

•• A munkalap (10.) feladatának megoldása

A csoport egy tagja adja elő a közösen összeállított szöveget,
vagy párosával adják elő – mintegy beszélgetve – a szöveget.
Szempontok a szövegalkotáshoz: tématartás, vázlat, arányok,
pontos információk, érdekes előadás, időkerethez való alkal
mazkodás
Differenciálási lehetőség
•• Az egyes csoportoknak adott feladatokkal;
•• Az előadás különböző módjaival;
•• A megoldás önállóan vagy csoportosan történik.
A munka értékelése
Egy tanuló vagy csoport megoldásait hallgatva megbeszélés
vagy tanári magyarázat alapján ellenőrizhető.

•• Összehasonlítják a megol
dásukat másokéval, megbeszélik a különbségeket, ahol
lehet, érvelnek.

Tanári útmutató

Feladat
„Mentsük meg a természetes növényzetet, ne építsünk be minden talp
alatnyi földet!”
vagy
„A környezetvédelem nem életkor kérdése” címmel érvelő szöveg
készítése
Az érvelésről tanultak felidézése
Differenciálási lehetőség
•• A tanulók választhatnak, hogy melyik álláspont szerint
érvelnek (elképzelhető, hogy szerepcserével az érvelés két
táborra osztja a tanulókat).
•• A megoldás önállóan vagy csoportosan történik.
•• Órai vagy házi feladat
A munka értékelése
Egy tanuló vagy csoport megoldásait hallgatva megbeszélés
vagy tanári magyarázat alapján ellenőrizhető.
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•• A munkalap (11.) feladatának
megoldása

•• Összehasonlítják a megoldásukat
másokéval,
megbeszélik
a
különb
ségeket, érvelnek saját véleményük mellett.
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az éSzaki-középhegySég terméSzetföldrajza
A Dunántúli-középhegység folytatásában helyezkedik el hazánk leghűvösebb éghajlatú
nagytája, az Északi-középhegység. Északon
medencék (Borsodi- és Nógrádi-medence) és
dombságok (Heves-Borsodi dombság) határolják, de határai ezen a részen (mint legtöbb
nagytájunk esetében) nem esnek egybe az országhatárral, átnyúlnak a Szlovák Köztársaság területére.
A hegységet elsősorban harmadidőszaki vulkáni kőzetek építik fel, de egyes tagjai
részben vagy egészen üledékes kőzetekből
épülnek fel.

1. a nagytáj részeinek keletkezése

Dobogókő – látkép

Visegrádi-hegység
A korábbi beosztás szerint a Dunántúli-középhegység része volt. Jelenleg vulkáni eredete
és uralkodó kőzetanyaga, az andezit miatt
inkább az Északi-középhegységhez sorolják.
Az utóbbi időben sikerült azonosítani a kitörési központjait, például a legmagasabb csúcs,
Dobogókő (699 m) környékén. A következő
hegységtől, a Börzsönytől a Duna teraszos
áttörési völgye, a Dunakanyar (Visegrádi-szoros) választja el.

Börzsöny
A Visegrádi-hegység folyatása, egy korábban
egységes vulkán romja. A kaldera (vulkánok
beomlott, feltöltődött, üstszerűvé vált egykori krátere) maradványai máig felismerhetők a

Csóványos (938 m) környékén, a vulkán kiterjedése, fekvése pedig rekonstruálható a patakok futásirányából.

Panoráma a NagyHideghegyről a Csóványos felé

Cserhát
Ezen a néven igen különböző kőzetből felépülő, eltérő szerkezetű tájat értünk. Nyugati
részén elsősorban üledékes kőzetek uralkodnak, például a Vác melletti Naszály (652 m)
mészkőröge és a környező harmadidőszaki
kőzeteken kialakuló dombsági jellegű táj. A
Galgától keletre elterülő andezites területet,
a határon elhelyezkedő Karancs–Medvescsoport (720–637 m) bazaltterületét és az
Alföld területére mélyen benyúló Gödöllőidombságot is ide soroljuk.

Mátra
A Börzsönyhöz és
a Visegrádi-hegységhez hasonlóan
vulkáni hegység,
melynek méretei a
mai Etnához (ma
is működő vulKékestető, az ország
kán Szicíliában)
legmagasabb pontja
voltak mérhetőek.
Az egykori kaldera felismerhető
a hazánk legmagasabb csúcsát, a Kékestetőt
(1014 m) is magába foglaló Keleti-Mátra területén, nyugati része pedig egyetlen hatalmas
andezitömlés patakvölgyekkel felszabdalt maradványa. A hegységhez északon (Mátralába)
és délen (Mátraalja) is lealacsonyodó dombságok simulnak. A Zagyva és a Tarna határolja.

TANÁRI ÚTMUTATÓ
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Bükk
Hazánk legnagyobb átlagmagasságú hegysége. Ez annak az eredménye, hogy északi
részén található a 20 km hosszan, 6–7 km
szélességben húzódó, 600–700 m magas
Bükk-fennsík. A fennsík peremén meredek
mészkőcsúcsok, az úgynevezett kövek emelkednek (pl.: Istállós-kő 958 m). A fennsíknak
és a nála alacsonyabb Déli-Bükknek is a triász
időszakbeli mészkő a legfontosabb építőanyaga, de nagy területen találunk agyagpalát is.
A peremeken fiatalabb, harmadkori üledék és
a környező vulkáni hegységekből származó
tufa rakódott le nagy vastagságban.

Aggteleki-karszt
Ez a hegységünk
is mészkőhegység.
Leg magasabb pontja
Fertős-tető (604 m).
Legjellegzetesebbek
a felszíni és különösen a felszín alatti
Az aggteleki
karsztjelenségek. A
Baradlabarlang
több mint 400 barlang közül kitűnik méreteivel, cseppköveinek szépségével a Baradla-barlang. A hegység
meghosszabbításában fekszik a Rudabányaihegység, a nevezetes ősember, Samu csontvázának lelőhelye.

Cserehát
A Sajó és a Hernád völgye között elterülő
dombság. Pannon (harmadidőszaki) agyagos
üledékekből áll a táj legnagyobb része. Felszínét kisebb-nagyobb vízfolyások szabdalták
fel, alakították. Legmagasabb csúcsa a Kecskepad (339 m).

Zempléni-hegység
Ez az andezites-riolitos hegységünk a TokajEperjesi-hegylánc déli, a Milic-csoporttól kezdődő része (Nagy-Milic 894 m). A korábban
tárgyalt vulkáni hegységektől eltérően nem
egy központi vulkán, hanem hasadékok mellett feltörő vulkánsorok működése révén jött
létre. Több kisebb medence tagolja, keleten
a Bodrog és mellékfolyói, nyugaton pedig a
Hernád.

A Miliccsoport a Pétermennykőről

2. ásványi nyersanyagok
A hegység változatos felépítésű, ezért sokféle
ásványkincs (üledékes, vulkáni) kialakulására volt lehetőség.
A Mátra és a Zempléni-hegység színes- és
nemesfém ércei a történelem során igen jelentősek voltak. Az Újvilág felfedezése előtt az
európai ezüsttermelés nagy hányada került
ki innen. Gyöngyösoroszi színesérc-lelőhelye
és a recski rézérc mennyiségileg még mindig
jelentős, de a kitermelés az alacsony világpiaci árak miatt gazdaságtalan, így a bányászat
folytatása a közeljövőben nem várható.
Rudabánya vasérce és a hegységperemi
területek szénkészlete üledékes nyersanyag
(Nógrádi-, Borsodi-medence barnakőszene,
Mátra- és Bükkalja lignittelepei).
Napjainkban a hegység építőköveinek,
elsősorban az andezitnek a felhasználása nőtt
meg, mivel az utak építésénél jól használható.
Az egyéb nem érces nyersanyagok bányászata is jelentős (zeolit: ipari és környezetvédelmi
szűrők; perlit: szigetelő építőanyagok, kaolin:
porcelángyártás).
A hagyományosnak mondható mészégetés alig található meg, és a mészkövet használó cementgyártás mértéke is lecsökkent. Csak
a váci gyár maradt meg, a bélapátfalvai bezárt,
így menekült meg a Bélkő a teljes pusztulástól.

Andezitkockák (macskakő)
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3. éghajlat

A Bükk télen

A hegység helyzetének és magasságának megfelelően hazánk leghűvösebb nagytája.
Az átlagos évi középhőmérséklet általában
9 °C alatti, a nyár hűvösebb (19–21 °C), mint
a környező síkságokon. Télen a hőmérséklet
nem csökken olyan mértékben (-4 és -2 °C),
mint nyáron, így az évi hőingás alacsonyabb
(22 °C alatti).Az évi csapadékmennyiség 100
méterenként 35 mm-rel emelkedik, így különösen a magasabb területek csapadékosak
(évente 600–800 mm). A lehulló csapadék kb.
negyede hó formájában hullik le, így ezen a
tájunkon a leghosszabb a hóborítás időtartama.

4. Vízrajz

A Fátyolvízesés

A felszíni vízfolyások sűrűsége a közel azonos
csapadékmennyiség miatt leginkább a felszíni kőzet vízáteresztő képességétől függ. A
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vízzáró agyagból és vulkáni kőzetekből álló
területek így vízfolyásokban gazdagok, míg
a mészkőből álló hegységek szegények. Ez
utóbbiak viszont jellemző felszín alatti vizükben, a karsztvizekben gazdagok, természetesen a hozzá kapcsolódó felszíni és felszín alatti
jelenségekben (dolinák, víznyelők, barlangok
stb.) is.
A folyók, patakok a Börzsöny és a
Visegrádi-hegység kivételével, amelyek a
duna vízgyűjtőjéhez tartoznak, a Tiszába
ömlenek. A kisebb-nagyobb vízfolyások fontosak voltak a táj jelenlegi élénk domborzatának kialakításában, különösen a jégkorszakban mélyítettek sokat völgyeiken. Vízjárásuk
nem különbözik jelentősen a hazánk többi táján tapasztalhatótól. Itt található a legnagyobb
hazánk területén eredő folyó, a zagyva is.

5. a hegység talaja
Mint minden hegységünkben, itt is a
barna erdőtalajok
a meghatározó talajok. Természetesen
a tengerszint feletti
magasságnak megfelelően több változat alakult ki. Minél
alacsonyabb a terület, általában annál
vastagabb és magasabb a humusztartalom a talajban. Így
a magasabb, meredekebb hegyoldaRendzina talaj
lakon gyakoriak a
köves-sziklás váztalajok, ahol az alapkőzet a
felszínre bukkan. A legalacsonyabb, legdélibb
fekvésű Gödöllői-dombság területén szabályos mezőségi talaj található. A talajok kialakulásában fontos szerepet játszik az alapkőzet
minősége is. Így a mészkő jellemző talaja, a
rendzina (kőzethatású talaj) sok helyen megtalálható a Bükk és az Aggteleki-karszt területén. A földművelés által használt területeken
sajnos sok helyen jelentkezik a talajerózió, a
talajok legfelső, humuszban leggazdagabb rétegét lemossa a csapadékvíz.
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6. élővilág

b) Állatvilág

a) Természetes növénytakaró
A hegység területén kiválóan megfigyelhető
a középhegységeink függőleges övezetessége.
A legalacsonyabb, 250–450 m-es tengerszint
feletti magasságig a cseres-tölgyesek uralkodnak. 400–600 m között a gyertyános tölgyesek, felettük pedig a bükkösök találha-tók. Az
Északi-középhegységben csak ültetett fenyvesek vannak, itt őshonos fenyvest nem láthatunk. Ezt a szabályos övezetességet színezik a
helyzet és alapkőzet miatti különbségek.
Az északi lejtőkön és a szűk
völgyekben a Kárpátokra jellemző
növények jelennek
meg. A déli lejtőkön melegkedveBükkös
lő növényeket figyelhetünk meg. A
hegységeket felépítő kőzetek (mészkő, vulkáni) a növényzetben különbségeket alakítottak
ki. Az erdőkön kívül a növényzet részét képezik a füves területek is. Ezek a meredekebb lejtőkön alakultak ki a vékony talajtakaró miatt
vagy az emberi munka hatására a kaszálók és
legelők helyén. Ezek a rétek fajgazdagok, így
megőrzésük fontos feladat. Számos olyan növény található a Bükkben, amely máshol nem
fordul elő, ilyen a tűzliliom, az alhavasi sárga ibolya vagy a kékvirágú északi sárkányfű.
A hegység peremén és a medencékben nagy
területet foglal el a mezőgazdaság, de szerencsére még így is elég sok terület maradt a természetes növényzet számára.

Tűzliliom

A változatos növényzet változatos állatvilág kialakulását
tette
lehetővé. Mint a
növényvilágban, itt
is meg figyelhető a
Vándorsólyom
jelentős különbség
a déli és északi oldalak, a meredek és kevésbé meredek lejtők, a
mészkő és a vulkáni kőzetek élővilága között.
Természetesen nem a nagytermetű emlősök
különbsége ez, hanem a kevésbé feltűnő, elsősorban ízeltlábú állatoké. Ezen a területen
több ritka rovarfajt lehet találni. Madárvilága
több mint száz fészkelő fajt számlál, köztük
olyan ritkaságokat, mint a parlagi sas vagy a
vándorsólyom.
A kétéltűek családjához tartozó foltos
szalamandra az Északi-középhegység egyik
kü lönleges
állatfaja.
ritka denevérfajok is
élnek vi szonylag nagy
számban ezen a területen. Minden védett
emlősfajt megtalálhatunk itt. Természetvédelmi
problémát
jelent hetnek vi szont a
vadászati céllal mesSzalamandra
terségesen túl nagy
számban tartott patás
nagyvadak, amelyek nemcsak a környező
szántók, de az erdők növényeit is károsítják.
Számuk visszaszorításában jelentősek lehetnek a visszatelepülő nagyragadozók: farkasok és hiúzok.
A hegység értékeinek megóvása három
nemzeti park (Duna-Ipoly N. P.; Bükki N. P.
és az Aggteleki N. P.) feladata. A természeti értékeken túl ezek védik a területek kulturális
értékeit is.

46 szövegértés–szövegalkotás 

földrajz 8.

Munkalap
1.

Ismételjünk!
Az eddig tanultak alapján válaszolj a kérdésekre!
• Melyik hegységrendszerhez sorolhatjuk a hegység vulkáni tagjait?
a Kárpátokhoz
• Milyen szabályszerűség ismerhető fel a hegység helyzete és kora között?
nyugatról kelet felé haladva egyre fiatalabbak a vulkáni hegységek: Visegrádi-hg. – Hargita

2.

Az első szövegegység (a nagytáj részei) alapján töltsd ki a táblázatot!
Ha szükséges, használd a térképedet!
földrajzi név

Kőzetfajta

Legmagasabb pont

Határfolyó

Visegrádihegység

vulkáni (andezit)

Dobogókő (699 m)

Duna

Börzsöny

vulkáni (andezit)

Csóványos (938 m)

Duna, Ipoly

Cserhát

üledékes kőzetek (mészkő, agyag), bazalt, andezit

Naszály (652 m),
Karancs–Medves-csoport
(720–637m)

Ipoly, Zagyva

Mátra

vulkáni (andezit)

Kékestető (1014 m)

Zagyva, Tarna

Bükk

mészkő, agyagpala, tufa

Istállós-kő (958) m

Tarna, Sajó

Aggteleki-karszt

mészkő

Fertős-tető (604 m)

Sajó, Bódva

Cserehát

agyagos üledék

Kecske-pad (339 m)

Bódva, Hernád

Zemplénihegység

vulkáni (andezit)

Nagy-Milic (894 m)

Hernád, Bodrog

3.

Válaszolj röviden a kérdésekre a 2. szövegegység alapján!
• Mikor volt jelentősége a Mátrában és a Zempléni-hegységben található színes- és nemesfémérceknek? az Újvilág (Amerika) felfedezése előtt
• Miért nincs jelenleg ércbányászat Gyöngyösorosziban és Recsken? a kitermelés az alacsony
világpiaci árak miatt gazdaságtalan
• Milyen eredetű Rudabánya vasérce és a hegységperemi területek szénkészlete? üledékes
• Milyen fajta szén található a Nógrádi- és a  Borsodi-medencében? barnakőszén
• Mire használják az andezitet? útépítésre
• Hol gyártanak cementet Magyarországon? Vácon
• Mi a cementgyártás alapja? mészkő

Tanári útmutató

4.
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Fogalmazd meg röviden az alábbi címszavak segítségével, mi jellemzi az Északi-középhegység éghajlatát!
• évi középhőmérséklet
• a nyár és a tél hőmérséklete
• hőingás
• csapadék mennyisége

5. 	Döntsd el a 4. és az 5. szövegrész alapján, hogy igazak vagy hamisak-e az alábbi állítások!
Tegyél X-et a megfelelő négyszögbe!

Igaz

Hamis

1.

A mészkőből álló hegységek vízfolyásokban szegények, mert a felszíni
kőzet nagy vízáteresztő-képességű.

2.

A karsztvizek a vulkáni hegységekre jellemzők.

X

3.

A Visegrádi-hegység folyói a Tiszába ömlenek.

X

4.

A táj jelenlegi domborzatának kialakításában nagy szerepe volt a vízfolyásoknak.

5.

A Zagyva a mai Szlovákia területén ered.

X

6.

A hegység talaja a magasabb, meredekebb hegyoldalakon is gazdag humuszban.

X

7.

A Gödöllői-dombság talaja mezőségi talaj.

8.

A rendzina jellegzetes vulkáni talaj.

9.

A talajerózió főleg a csapadékvíz munkájának köszönhető.

X

10.

A talajok legfelső rétege a leggazdagabb humuszban.

X

X

X

X
X

6. 	Egészítsd ki a 6. szövegegység (élővilág) vázlatát a hiányzó szavak, kifejezések behelyettesítésével!
a) Természetes növénytakaró:
Hegységeinket a növénytakaró szempontjából is a függőleges övezetesség jellemzi. 250–450
m-es tengerszint feletti magasságig: cseres-tölgyesek, 400–600 m között a gyertyános tölgyesek, felettük pedig a bükkösök találhatók. Az Északi-középhegységben csak ültetett fenyvest láthatunk.
Az északi lejtőkön és a szűk völgyekben a Kárpátokra jellemző növények jelennek meg.
A déli lejtőkön melegkedvelő növényeket figyelhetünk meg. A hegységeket felépítő kőzetek is
különbségeket alakítottak ki.
Az erdőkön kívül a növényzet részét képezik a füves területek is. Ezek a meredekebb lejtőkön alakultak ki a vékony talajtakaró miatt vagy az emberi munka hatására a kaszálók és legelők
helyén. Ezek a rétek fajgazdagok, így megőrzésük fontos feladat. Számos ritka növény található
a Bükkben, ilyen a tűzliliom, az alhavasi sárga ibolya vagy a kékvirágú északi sárkányfű.
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b) Állatvilág:
Mint a növényvilágban, itt is megfigyelhető a jelentős különbség a déli és északi oldalak, a
meredek és kevésbé meredek lejtők, a mészkő és a vulkáni kőzetek élővilága között. Elsősorban
ez a különbség a kevésbé feltűnő ízeltlábú állatok nál figyelhető meg, több ritka rovarfajt lehet
találni. Madárvilágának ritkaságai közé tartozik a parlagi sas és a vándorsólyom. A kétéltűek
családjához tartozó foltos szalamandra az Északi-középhegység egyik különleges állatfaja. Ritka
denevérfajok is élnek viszonylag nagy számban ezen a területen. Minden védett emlősfajt megtalálhatunk itt. A vadászati céllal mesterségesen túl nagy számban tartott patás nagyvadak a környező szántók és erdők növényeit is károsítják. Számuk visszaszorításában jelentősek lehetnek a
visszatelepülő nagyragadozók: farkasok és hiúzok.
7.

Az olvasmány képeit az alábbi címekkel láttuk el. Keresd ki, melyik szövegrészlethez
kapcsolódnak, és röviden írd ide, mit illusztrálnak!
Képaláírások

Témájuk

Pl.: Dobogókő – látkép

A Visegrádi-hegységet a következő hegységtől a Duna teraszos áttörési völgye, a Dunakanyar választja el.

Panoráma a Nagy-Hideg-hegyről a
Csóványos felé

A kaldera maradványai máig felismerhetők

Kékestető, az ország legmagasabb
pontja

Az egykori kaldera felismerhető a hazánk legmagasabb
csúcsát, a Kékestetőt (1014 m) is magába foglaló KeletiMátra területén.

Az aggteleki Baradla-barlang

A több mint 400 barlang közül kitűnik méreteivel, cseppköveinek szépségével a Baradla-barlang.

A Milic-csoport a Péter-mennykőről

Nem egy központi vulkán, hanem hasadékok mellett feltörő vulkánsorok működése révén jött létre.

Andezitkockák (macskakő)

Napjainkban az andezitnek a felhasználása nőtt meg, mivel az utak építésénél jól használható.

A Bükk télen

A lehulló csapadék kb. negyede hó formájában hullik le,
így ezen a tájunkon a leghosszabb a hóborítás időtartama.

A Fátyol-vízesés

A kisebb-nagyobb vízfolyások fontosak voltak a táj jelenlegi élénk domborzatának kialakításában.

Rendzina talaj

A mészkő jellemző talaja, a rendzina (kőzethatású talaj)
sok helyen megtalálható a Bükk és az Aggteleki-karszt
területén.

Bükkös

Az Északi-középhegységben 400–600 m felett a bükkösök találhatók.

Tűzliliom

Számos olyan növény található a Bükkben, amely máshol
nem fordul elő, ilyen pl. a tűzliliom.

Vándorsólyom

Madárvilága több mint száz fészkelő fajt számlál, köztük
olyan ritkaságokat, mint a vándorsólyom.

Szalamandra

A kétéltűek családjához tartozó foltos szalamandra az
Északi-középhegység egyik különleges állatfaja.
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8.

röviden foglald össze az olvasmány alapján, hogyan szólna az a szövegrész, amelynek
illusztrációjaként az alábbi képek szerepelnének!

Pl.: Napjainkban az Északi-középhegységben a nem érces nyersanyagok bányászata is jelentős. A zeolitból ipari és környezetvédelmi szűrők, a perlitből szigetelő építőanyagok készülnek, a kaolin a porcelángyártás alapanyaga.
Kaolindarab

Pl.: A növényzet jelentős részét képezik a füves területek. Ezek a meredekebb lejtőkön alakultak ki a vékony talajtakaró miatt, vagy az
emberi munka hatására a kaszálók és legelők helyén. A hegység peremén és a medencékben nagy területet foglal el a mezőgazdaság, de
szerencsére még így is elég sok terület maradt a természetes növényzet számára.
Bükk, Tebepuszta

Pl.: Változatos állatvilág jellemzi, itt is megfigyelhető a jelentős különbség
a déli és északi oldalak, a meredek és kevésbé meredek lejtők, a mészkő és
a vulkáni kőzetek élővilága között. Ritka denevérfajok élnek viszonylag
nagy számban ezen a területen. Minden védett emlősfajt megtalálhatunk
itt.

Csonkafülű
denevér

9.

Az internet segítségével mutasd be az Északi-középhegység területén található három
nagy nemzeti park egyikét!

A munkához a nemzeti parkok honlapján levő információkat érdemes felhasználni:
Duna-Ipoly N. P.: http://www.dinpi.hu
Bükki N. P.:

http://www.bnpi.hu

Aggteleki N. P.:

http://www.anpi.hu

10. Alkoss szöveget! Válassz a két címből egyet!
Természeti kincseink az Északiközéphegységben
vagy
A Szalajkavölgyben szalamandrát láttam…
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11. Érvelj az alábbi állítások valamelyike mellett!
Mentsük meg a természetes növényzetet, ne építsünk be minden talpalatnyi földet!
vagy
A környezetvédelem nem életkor kérdése

földrajz 8.

Magyarország népességének változása
1901–2000

Mondatok igazságtartalmának eldöntése
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

A vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás
együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés; Szövegértés
ellenőrzése kérdésekkel, állítások igazságtartalmának megállapítása, grafikon elemzése, számadatokat tartalmazó táblázat és a
szöveg együttes értelmezése

Időkeret

45 perc (1 tanórára való feladatsor)

Ajánlott korosztály

13–14 évesek (8. évfolyam)

Ajánlott megelőző és 
követő tananyag (előzetes és követő készségfejlesztő tevékenység vagy ismeret)

Megelőző tananyag
•• Magyarország társadalma
Követő tananyag
•• Magyarország gazdasága

Modulkapcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben

•• Tantervi kapcsolódások:
Történelem 5–8. évfolyam (történelmi korszakok, események,
helyszínek)
•• Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra – vizuális és verbális
információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése;
Anyanyelvi képességek fejlesztése – mondat- és szövegalkotás, szómagyarázat;
Környezeti nevelés – a népesség változása és a kultúra kap
csolatának felismerése;
Tanulás – tankönyvi szövegek önálló feldolgozása, megértése
és felhasználása
Szűkebb környezetben

•• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a földrajz tantárgy
ban;
•• A szociális kompetencia: a történelmi események kulturális,
társadalmi jelentősége;
•• Földünk-környezetünk: Magyarország földrajza;
•• Ember és társadalom: a családmodell, történelmi összefüggések;
•• Magyar nyelv és irodalom: évszámok, mozaikszók toldalékolása

Magyarország népességének változása 53

Tanári útmutató

A képességfejlesztés 
fókuszai

Az egyéni és a csoportos munkavégzés módszereinek elsajátítása, adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerinti információ gyűjtése, rendszerezése, alkalmazása, vizuális segédanyagok és szöveg összekapcsolása;
A szakkifejezések megismerése, az információk csoportosítása és
rendszerezése különböző szempontok szerint, lényeg kiemelése szövegből, mondatok igazságtartalmának eldöntése a szöveg
alapján;
Más műveltségterület (történelem) szakkifejezéseinek, ismeret
anyagának megfelelő értelemben való használata, a kapcsolódási
pontok tudatos felismerése és értelmezése

Módszertani ajánlás
A földrajzkönyv szövegeinek olvasása a 8. évfolyamon olyan nehézségek elé állítja a tanulókat,
amelyekre fel kell készíteni az egyébként jól olvasókat is. Az óra célja, hogy a tanulók képesek
legyenek a szöveg tartalmát értelmezni, annak alapján összefüggéseket keresni a kiegészítő információk (kép, grafikon, táblázat) és a szöveg között.
A felkínált feladatok közül a szövegértési képesség alacsonyabb vagy magasabb szintje szerint válasszunk feladatot a tanulóknak! Olvasni önállóan kell, a szövegmegértés, a fogalmak
tisztázása más-más munkaformában történik. Akik a vizuális információhordozók vagy grafikonok értelmezésében már gyakorlottabbak, azoknál kevesebb időt szánhatunk az adott feladat
megoldására. Nem kötelező megoldani a feladatok mindegyikét, a tanár választhat a képességszint és a felhasználható idő szerint.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási az egyik fontos szempont, de természetesen szocializációs szempontból kedvezőbb a heterogén csoportok vagy párok szervezése.
Ennek az órának tudásközvetítő célja összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal.
A szaktanári gondolkodás nem kerül háttérbe, csak ezen az órán a szöveg és képalapú tudásközvetítő eszköz használatával más megközelítési módokra van lehetőség.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Ajánlott internetes honlapok pl.:

www.sulinet.hu
http://demografia.lap.hu
www.hudir.hu/hudir/Tudomany/Tarsadalomtudomany/Gazdasagtan/Demografia–

3.

A kiemelések alapján milyen tartalmú
szöveg várható?

A szöveg kiemelt szavai

változása

Tájékozódás a szövegben; Információkeresés a
kiemelt szavak alapján;
A szövegstruktúra felismerése

Szavak értelmezése;
Cím, alcím és szövegstruktúra
viszonyára
vonatkozó előfeltevések
megfogalmazása (kifejezések keresése a szövegben a címben megfogalmazott témához)

A cím értelmezése

2.

Mi várható a cím alapján?
Magyarország népességének
1901–2000

Áttekintő olvasás;
A vizuális információközvetítők szerepének
felismerése

Szöveg és kép látványának tudatosítása
•• A vizuális közvetítők szerepének
felismerése;
•• Képaláírás és tartalom

Kiemelt készségek,
képességek

1.

1. A teljes szöveg áttekintése

Lépések, tevékenységek 
(a mellékletekben részletesen 
kifejtve)

modulVázlat

A munkaforma megválasztásában differenciálhatunk.

A munkaforma megválasztásában differenciálhatunk.

Szóbeli szöveg alkotása képről

Célcsoport 
A differenciálás 
lehetőségei

Csoportos
vagy önálló

Frontális,
csoportos vagy
önálló

Frontális,
csoport vagy
egyéni

Munkaformák

Megbeszélés

Beszámoló
vagy
közös megbeszélés

Közös megbeszélés, beszámoló

Szöveg

Szöveg

Szöveg, képek

Eszköz
Módszerek (mellékletben)

Tanulásszervezés

54 szövegértés–szövegalkotás 
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Kialakul az olvasási stratégia
Várható előfeltevés:
A magyarországi népesség XX. századi változásával foglalkozik majd a szöveg.
Lényegkiemelés;
Szövegolvasási stratégia
kialakulása

Kiemelt készségek,
képességek

1.

Fogalommagyarázat

Globális megértés

Információkeresés;
Lényegkiemelés

A szöveg teljes megértéséhez a teljes
szöveg olvasása előtt idegen szavak
magyarázata

A teljes szöveg olvasása
Szempont: A szöveg tagolódása (2 rész,
bekezdések, kulcsszavak), figyelem felhívása újból a vizuális anyagokra

A születési és halálozási ráta fogalmi
körének általános jellemzése, összefog
lalása a szöveg, a kulcsszavak alapján

2. A szöveg olvasása, megértése
(A fentiek alapján a szövegolvasási stratégia kialakult)

.4

Lépések, tevékenységek 
(a mellékletekben részletesen 
kifejtve)

Önálló

Önálló vagy
csoportos

•• Munkaforma szerint

Egyéni, csoportos vagy
közös munka

Közös vagy
egyéni

Munkaformák

Megbeszélés,
szempontok
szerinti
csoportosítás

Néma

Információk
válogatása
szempontok
szerint;
Lehet előzetes
házi feladat,
gyűjtőmunka

Beszámoló

Szöveg,
munkalap (2.)

Szöveg

Munkalap
(1. feladat)

Szöveg

Eszköz
Módszerek (mellékletben)

Tanulásszervezés

Idő szerint

•• Munkaforma
szerint;
•• Otthoni vagy órai
keretben;
•• A megoldás
közös megbe
széléssel történik

•• Szóbeli megfogalmazás segítséggel;
•• Írásbeli megfogalmazás önállóan

Célcsoport 
A differenciálás 
lehetőségei

Tanári útmutató
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Mondatok igazságtartalmának
megállapítása a 2. részből: Magyar
ország demográfiai változásai a XX.
században

Logikai képességek
fejlesztése;

Táblázat adatainak összehasonlítása,
magyarázata a szöveg alapján

Szöveg és kép kapcsolatának értelmezése adott szempontok alapján

2.

3.
Vizuális és verbális információk összekapcsolása

A szöveg implicit tartalmainak felfedeztetése;

Csoportosítási szempontok értelmezése

Szövegértés alapján a
grafikon elemzése

Grafikon értelmezése szóban a szöveg
alapján; A feladat értelmeztetése

Logikai képességek fejlesztése

A szöveg implicit tartalmainak felfedeztetése;

Kiemelt készségek,
képességek

1.

3. A megértettek alkalmazása

2.

Lépések, tevékenységek 
(a mellékletekben részletesen 
kifejtve)

Csoportos,
önálló vagy
frontális

Heterogén csoportok

•• Előadó megválasztása

•• Részfeladatok
csoportonként;
•• A feladat önálló
megoldása;
•• A megoldás közös
meg bes zéléssel
történik.

Egyéni

Önálló,
csoportos

Munkaformák

Megbeszélés

Előadás,
megbeszélés

Megbeszélés

Információk
válogatása
szempontok
szerint

Szöveg,
munkalap (6.)

Szöveg,
munkalap (5.)

Szöveg,
munkalap (4.)

Szöveg,
munkalap (3.)

Eszköz
Módszerek (mellékletben)

Tanulásszervezés

•• A feladat meg
oldása önállóan
vagy segítséggel

•• A feladat egyéni
vagy csoportban
történő megol
dása

Célcsoport 
A differenciálás 
lehetőségei

56 szövegértés–szövegalkotás 
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Tanári útmutató
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Értékelés
A tanórán a részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
• Szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (formatív és szummatív; helyeslő-helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
• Önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd
munkalap!);
• A hibátlan munka értékelése érdemjeggyel, rangsorolással;
• A csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása;
• Házi feladat összehasonlító vagy egyéni értékelése

58 szövegértés–szövegalkotás 
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A feldolgozás menete

1. A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Az órai feladat meghatározása
A magyarországi népesség változásával a tankönyvi szöveg
alapján ismerkedünk.
Feladat
•• Szöveg-kép látványának tudatosítása, a vizuális közvetítők
szerepének meghatározásához szempont:
A képaláírás és a kiemelt szavak kapcsolata

Feladat
A cím értelmezése
•• Mi várható a cím alapján?
(Magyarország népességének változása 1901–2000)

•• Cím és szövegstruktúra viszonya

Tanulói tevékenység

•• Vizuális közvetítők sze
repét meghatározzák.
képzelet segítése, tartalom
megerősítése, kiemelt szavak képi ismétlése, hangulat, érzelem felkeltése stb.

Megjelölik az olvasmány tartalmát:
•• A magyarországi népesség
alakulása a XX. században
lesz a téma.
Szavak értelmezése (népesség,
demográfia);
•• Cím és szövegstruktúra
viszonyára vonatkozó előfeltevések megfogalmazása (kifejezések keresése a
címben megfogalmazott
témához); Pl.: az 1. rész kiemelt szavai szerint – demográfia, halálozási ráta, természetes szaporodás, természetes
fogyás stb.

Tanári útmutató
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Feladatok
•• Tájékozódás a szövegben
A szövegstruktúra felismerése: nagyobb részek, kiemelt szavak

•• A szöveg kiemelt szavai
A kiemelések alapján milyen tartalmú szöveg várható?
Információkeresés a kiemelt szavak alapján
Nyelvi megformáltság és tartalom összefüggése: szószerkezetek
keresése

Feladat
•• A fentiek alapján a szövegolvasási stratégia kialakult. Várható előfeltevés megfogalmaztatása: a magyarországi népesség
XX. századi változásával foglalkozik majd a szöveg.

•• A nagyobb részeket, bekezdéseket, kiemelt szavakat
észreveszik – tagolás szerepe.
•• A szöveg dőlt betűs szavai közül néhányat ki
választanak, értelmezik az
összefüggést: a népesség
növekedésének, csökkenésének változása az egyes
történelmi időszakokban,
az ezzel kapcsolatos fogalmak.
Pl.: XX. század, háború, születések, halálozások, növekedik,
csökken, ráta stb.
•• Szószerkezetek a kiemelt
kifejezésekkel
Pl.: a XX. század elején, a háború után, a születések száma
csökken, halálozások száma
növekszik stb.
•• Várható előfeltevés:
a magyarországi népesség
XX. századi változásával
foglalkozik majd a szöveg.

2. A szövegegységek olvasása, megértése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
•• A szöveg teljes megértéséhez és az eddig tanult fogalmak
ismétléséhez a teljes szöveg elolvasása előtt a munkalapon
megadott idegen szavak magyarázata

•• Írásbeli feladatot oldanak
meg a munkalapon (1.).

Differenciálási lehetőség
•• Egyéni vagy csoportos munka (az idegen szavak szótára példányszámától függően);
•• Az első szót a tanárral közösen kikeresik, megállapítják, hogyan jegyzeteljenek;
•• Házi feladatként vagy gyűjtőmunkaként előzetesen feldolgozott feladat
Az önálló munka értékelése
Egy tanuló megoldásait hallgatva vagy a tanári magyarázat alapján ellenőrizhető.
Irányító kérdések, pótlás

•• Összehasonlítják a meg
oldásukat az elhangzott
vagy a tanár által bemutatott helyes megoldásokkal,
ahol szükséges, javítanak,
kérdeznek.
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Feladat
•• A teljes szöveg olvasása
Ehhez szempont: a szöveg tagolódása (2 rész, bekezdések, kulcsszavak), figyelem felhívása újból a vizuális segéd
anyagokra.

Feladat
•• A születési és halálozási ráta fogalmi körének általános jellemzése, összefoglalása a szöveg, a kulcsszavak alapján

•• A munkalapon megadott kérdések szerint válaszadás
Differenciálási lehetőség
•• Egyéni vagy csoportos munka;
•• Az első kérdésre a tanárral közösen válaszolnak.
Az önálló munka értékelése
Egy tanuló megoldásait hallgatva vagy a tanári magyarázat alapján ellenőrizhető.
Irányító kérdések, pótlás
Feladat
•• Mondatok igazságtartalmának megállapítása a 2. részből:
Magyarország demográfiai változásai a XX. században.
Differenciálási lehetőség
•• Egyéni vagy csoportos munka;
Az önálló munka értékelése:
Egy tanuló megoldásait hallgatva (tanári segítséggel) ellen
őrizhető.

földrajz 8.

•• Elolvassák a szöveget.
•• Megjelölik a részek főbb
tartalmát: a születési és halá
lozási ráta, Magyarország
demográfiai változásai a
XX. században.

•• Önállóan olvasnak. Fel
fedezik a fogalomkör jellemzőit a szöveg és a kulcsszavak alapján.
•• Írásbeli feladatot oldanak
meg a munkalapon (2.).

•• Összehasonlítják a meg
oldásukat az elhangzott
vagy a tanár által bemutatott helyes megoldásokkal,
ahol szükséges, javítanak.
•• A munkalap (3.) feladatának megoldása írásban a
megjelölt szempont szerint;
•• A feladat megoldása önállóan vagy csoportban tör
ténik.
•• Összehasonlítják a megol
dásukat az elhangzott helyes megoldásokkal, ahol
szükséges, javítanak.

Tanári útmutató
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3. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása
Tanári tevékenység

Feladat
•• Grafikon értelmezése szóban a szöveg alapján. A feladat értelmeztetése
Differenciálási lehetőség
•• Önálló munka;
•• A munka tanári segítséggel történik.
Az önálló munka értékelése
Egy tanuló megoldásait hallgatva vagy tanári magyarázat alapján ellenőrizhető.
Irányító kérdések, térképhasználati technikák.
Feladat
Táblázat adatainak összehasonlítása, magyarázata a szöveg
alapján.

A csoport egy tagja adja elő a közösen kitöltött táblázat meg
oldását.

Differenciálási lehetőségek
•• Az előadó megválasztása

A munka értékelése
Az előadó megoldását meghallgatva, a munkalapot nézve vagy
a kivetített tanári példány (fólia vagy projektor) alapján ellenőrizhető.
Irányító kérdések, visszakeresés a szövegben

Tanulói tevékenység

•• A munkalap (4.) feladatának megoldása szóban a
megjelölt szempontok szerint.
•• A feladat megoldása önállóan vagy segítséggel tör
ténik.
•• Összevetik saját vélemé
nyüket az elhangzott meg
oldásokkal, ahol lehet, hozzászólnak.

•• A munkalap (5.) feladatának megoldása írásban a
megjelölt szempont szerint;
•• Heterogén csoportokban
dolgoznak.
•• A csoport egy tagja adja elő
a közösen kitöltött táblázat
megoldását.
•• A csoport választja ki az
előadót.
•• Az osztály választja ki az
előadót.
•• A tanár választja ki az előadót.

•• Összehasonlítják a meg
oldásukat az elhangzott
vagy a tanár által bemutatott helyes megoldásokkal,
ahol szükséges, javítanak.

62 szövegértés–szövegalkotás 

Feladat
Szöveg és kép kapcsolatának értelmezése adott szempontok
alapján.

földrajz 8.

•• A munkalap (6.) feladatának megoldása szóban a
képek és az olvasmány szövege alapján;

Differenciálási lehetőségek
•• Részfeladatok csoportonként;
•• Önálló feladatmegoldás;
•• A megoldás közös megbeszéléssel történik.
A munka értékelése
Egy tanuló megoldásait hallgatva, a szöveget nézve vagy a tanári
magyarázat alapján összevethető, magyarázható.

•• Összehasonlítják a meg
oldásukat az elhangzottakkal, magyarázhatnak, véleményt fűzhetnek a többi
megoldáshoz (egyetért az értelmezéssel vagy nem, miért?)
tanári irányítással.

TANÁRI ÚTMUTATÓ
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magyarorSzág népeSSégének VáltozáSa
1901–2000
a születési és halálozási ráta
Egy ország lakosságának változását alapvetően két érték határozza meg: a születések és
a halálozások száma.
Hogy ezek az adatok
összehasonlíthatók legyenek más országok
adataival, a népességgel
foglalkozó tudomány,
a demográfia az ezer lakosra jutó születési,
illetve halálozási számokat (születési, halálozási ráta) figyeli. Ezek különbségét akkor nevezzük természetes szaporodásnak, ha a születések száma magasabb, mint a halálozásoké.
Azt a folyamatot, amikor a halálozások száma
magasabb, természetes fogyásnak hívjuk. A
születések számát a történelmi események és
a társadalmi szokások, az értékrend változása,
az állam intézkedései befolyásolhatják. A halálozások száma a lakosság egészségi állapotától, a háborúktól, éhínségektől, járványoktól
is függ. Ha évekig kevés gyerek születik, akkor nyilvánvaló, hogy mikor ezekből a gyerekekből lesznek családot alapító felnőttek, nekik még kevesebb gyerekük lesz. Vagyis egy
változás hosszú távon érezteti hatását, még
akkor is, ha ezek a hatások később gyengülhetnek.

Katonák bevonulás
előtt az I. világháború
idején

Magyarország demográﬁai változásai a XX.
században
A XX. század elején Magyarországon a születések és a halálozások száma is magas volt,
úgy, mint a mai fejlődő országokban. Gyakoriak voltak a jelenleg ritkaságszámba menő 78 gyerekes családok, de vidéken még ennél is
több gyereket neveltek. Ennek oka az akkori
családmodell volt. A családfő annál nagyobb
tiszteletnek örvendett a közösségben, minél
több gyereke volt.

Paraszti nagycsalád 1910 körül

Természetesen a gyerekek már egész kicsi
korukban segítettek szüleiknek a ház körüli
munkákban, például a baromfiakra vigyáztak, ételt-italt hordtak az aratóknak. Később
pedig – mivel nem létezett nyugdíjrendszer
– idős szüleiket ők tartották el.
A halálozási ráta a javuló egészségügyi ellátásnak, a higiéniás körülményeknek (csatornázás, jobb ivóvíz és táplálék) köszönhetően
csökkent a XIX. századéhoz képest. Az ország
lakossága így növekedett.
Ezt a növekedést vetette vissza az I. világháború. A férfiak gyakran éveket töltöttek
a lövészárkokban, nem csoda, ha a születések
száma visszaesett. A csatározásokban sokan
estek el, vagyis a halálozási ráta is nőtt.
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Az I. világháború után az élet hamar viszszatért a régi kerékvágásba. A katonák hazatértek, megkötötték az elhalasztott házasságokat, és néhány évig a korábbiaknál jóval
több gyerek született. A társadalom azonban
nem maradt változatlan. Átalakulóban volt a
családmodell. Egyre több nő vállalt munkát,
és a kötelező oktatás kiterjesztésével a korábbi
kis cselédeknek iskolába kellett járniuk. Egyre nagyobb anyagi terhet rótt a családokra
egy-egy gyerek felnevelése. Lassan csökkenni
kezdett a születések száma, de a halálozásoké
is, hiszen javultak az életfeltételek. 1900-ban 6
854 415 fő volt hazánk lakossága. Ez 1930-ra 8
685 109 főre nőtt.
A II. világháború hasonló változásokat
eredményezett, mint az első, de természetesen
sokkal nagyobb mértékben, hiszen hosszabb
ideig tartott, és a mai Magyarország területe
is hadszíntérré vált. Ez a néhány év nemcsak
a katonák, de a polgári lakosság köréből is
sok áldozatot szedett. A háború után ekkor is
megugrott a születések száma. Ezt a jelenséget
a világ minden részén, minden háború után
meg lehet figyelni. 1949-re a lakosság száma
újból elérte az 1941-es értéket.
A II. világháború után az állam új vezetői
mindenáron növelni szerették volna a születések számát, hogy minél több munkaerő álljon rendelkezésre a későbbiekben. Törvényben szabályozták a születéseket. Ezek voltak
az úgy nevezett ratkó-törvények. A születések száma növekedni kezdett, de nagy társadalmi feszültségeket is okozott, hiszen sok
nem várt, nem akart gyermek jött a világra.
Az emberek döntési lehetőségeit jelentősen
korlátozó intézkedések 1953-tól 1956-ig voltak érvényben.
A törvény hatályon kívül helyezése után
jelentősen visszaesett a születési ráta, hiszen
a családok nem vállaltak újabb gyerekeket. A
népesség csökkenésének másik oka az volt,
hogy az 1956-os
forradalom után az
országból nagyon
sok fiatal menekült
el, és az ő gyerekeik már nem hazánk
lakosságát gyarapították.
egyre több nő dolgozik

FÖLDRAJZ 8.

A hatvanas évek elején egész Európában
nálunk növekedett legkisebb mértékben a
lakosság. Az akkori kormányzat jelentős intézkedésekre szánta el magát. Anyagilag ösztönözték a gyerekvállalást: bevezették a GYESt (gyermekgondozási segély) és a GYED-et
(gyermekgondozási díj). Néhány évig emelkedett is a gyerekvállalási kedv.

Népes család a hetvenes években

A hetvenes évek közepén hirtelen emelkedni kezdett a születési ráta: a Ratkó-gyerekek elérték a huszonéves kort. Mivel egy
nagyobb létszámú generációnak több gyereke
születik, jelentős népességnövekedésre lehetett számítani. De ez a növekedés nem volt
olyan mértékű, mint azt várni lehetett volna.
A családok egyre kevesebb gyereket vállaltak.
Még több nő állt munkába. Választaniuk kellett a gyereknevelés és a szakmai érvényesülés
között. Egyre többen választották az utóbbit.
Ekkor nyílt lehetőségük az embereknek
az anyagi gyarapodásra. A munka mellett
nem maradt sok idejük a gyerekekre. Erre
utal a kor egyik „jelszava” is: kicsi vagy kocsi.
Nőtt a válások száma is. A többletmunkának,
a hajszolt, mozgásszegény életmódnak és általában az egészségtelen szokásoknak köszönhetően a halálozási ráta is növekedni kezdett.
A két folyamat eredménye az, hogy 1980 óta
Magyarország népessége fogy.
A népesség csökkenése évente egy kisebb
város lakosságának létszámával (kb. 10 000 fő)
egyezik meg. Ezen az ütemen már csak lassítani
tudott a 90-es évek végén, hogy a hetvenes évek
közepén született nagyobb létszámú generáció
elérte azt a kort, amikor gyereke születhet.

Tanári útmutató
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Munkalap

1.

Keresd ki az Idegen szavak és kifejezések szótárából az alábbi szavak magyarázatát, és írd le!
demográfia – a népesedés számszerűen megragadható adatait (megoszlását, összetételét, változását)
elemző tudomány
ráta – arány, mérték / hányad; vkire, vmire eső rész
higiénia – az egészség megőrzésére, a fertőzés elkerülésére irányuló tisztaság, ill. ennek előírásai
generáció – nemzedék, emberöltő

2.

Válaszolj az alábbi kérdésekre röviden az olvasmány szövegének első része alapján!
• Melyik két érték határozza meg egy ország lakosságának változását?
a születési és a halálozási szám
• Mit nevezünk természetes szaporodásnak?
ha a születések száma magasabb, mint a halálozásoké
• Mi minden befolyásolja a születések számát egy országban?
a történelmi események és a társadalmi szokások, az értékrend változása, az állam intézkedései
• Mitől függ a halálozások száma?
a lakosság egészségi állapotától, a háborúktól, éhínségektől, járványoktól
• Hogyan hat hosszú távon az, ha egy országban egy időszakban kevés gyerek születik?
mikor ezekből a gyerekekből lesznek családot alapító felnőttek, nekik még kevesebb gyerekük lesz

3. 	Döntsd el a második szövegrész alapján, hogy igazak vagy hamisak-e az alábbi állítások!
Tegyél X-et a megfelelő négyszögbe!
Igaz Hamis

1.

A mai fejlődő országokban a születések és a halálozások száma is magas.

X

2.

Sok gyereket nevelni nagy teher volt a XX. század elején.

X

3.

Az I. világháború előtt növekedett a halálozási ráta.

X

4.

Az I. világháborúban csökkent a születések száma, mert a férfiak a fronton
voltak.

5.

1900–1930-ig megduplázódott az ország lakossága.

X

6.

A családmodell a II. világháború után kezdett átalakulni.

X

7.

A Ratkó-törvényeknek köszönhetően sok nem várt gyermek jött a világra,
így nőtt a lakosság száma.

X

8.

1956-ban sokan menekültek külföldre, így az ő leszármazottaik nem hazánk lakosságát gyarapították.

X

9.

A hatvanas évek elején jelentősen emelkedett hazánkban a népesség száma.

X

X

66 szövegértés–szövegalkotás

FÖLDRAJZ 8.

IGAZ HAMIS

10.

A Ratkó-korszakban születetteknek sokkal kevesebb gyerekük született
a vártnál.

X

11.

A hetvenes évek végétől az életmódváltozás miatt megnőtt a halálozási
ráta.

X

12. A magyar népesség a nyolcvanas évek óta fogy.

X

13. A népesség csökkenése évente kb. 1000 fő.
14.

4.

A Ratkó-korszak „unokáinak” megszületése csak lassíthatja a népességcsökkenés ütemét.

X
X

Az alábbi ábra a természetes szaporodást és fogyást mutatja Magyarországon, illetve annak a változását egy évszázadon keresztül.
a) Fogalmazd meg, milyen folyamatokat jelöl a három szín!
az ábra alatti magyarázat szerint

b) Az olvasmány szövegének segítségével értelmezd szóban az 1970 és 1980 közötti időszakra vonatkozó grafikonrészt! A hetvenes évek közepén hirtelen emelkedni kezdett a születési
ráta: a Ratkógyerekek elérték a huszonéves kort. Mivel egy nagyobb létszámú generációnak több gyere
ke születik, jelentős népességnövekedésre lehetett számítani. De ez a növekedés nem volt olyan mértékű,
mint azt várni lehetett volna.

1. ábra – Magyarország népességének változása 1901 és 2000 között

Tanári útmutató
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Az alábbi táblázatban levő értékek Magyarország lakosságának létszámát mutatják kb. 10
éves periódusokra bontva.
a) Jelöld a számadatok mellett, hogy a következő évtized emelkedést vagy csökkenést
mutat-e az adott évtized lakosságának számához képest! Segítségül két ilyen változást bejelöltünk. (1900–1910: növekedés; 1980–1990: csökkenés)
b) Magyarázd meg a növekedés vagy csökkenés okát a szöveg alapján!
Lakosság száma (fő)

1900

                  6 854 415

1910

                  7 612 114

1920

                  7 986 875

1930

                  8 685 109

1941

                  9 316 074

1949

                  9 204 799

1960

                  9 961 044

1970

                10 322 099

1980

                10 701 063

1990

                10 381 959

2001

                10 078 138

6.

Kép és szöveg kapcsolata
a) Fogalmazd meg saját szavaiddal, hogyan kapcsolódnak az olvasmány képei a cím által
jelölt témához!
A családok létszámának növekedése (családmodell), fogyásának okai (háborúk, a nők munkavállalása)
b) Hasonlítsd össze a század eleji és a hetvenes évekbeli nagycsalád képét (hasonlóságok,
különbségek)!
Keress a szövegben is olyan részeket, amelyek ezt az összahasonlítást segítik!
Sok gyerek – születési ráta nő, ok: családmodell, ill. Ratkó-gyerekek;
Halálozási ráta csökken, ok: egészségügyi körülmények

A szövegből:
A század elején: Gyakoriak voltak a jelenleg ritkaság számba menő 7-8 gyerekes családok. Ennek oka az akkori családmodell volt. A családfő annál nagyobb tiszteletnek örvendett
a közösségben, minél több gyereke volt. A halálozási ráta pedig a javuló egészségügyi ellátás
nak, higiéniás körülményeknek (csatornázás, jobb ivóvíz és táplálék) köszönhetően csökkent a
XIX. századéhoz képest. Az ország lakossága így növekedett.
A hetvenes évek közepén hirtelen emelkedni kezdett a születési ráta: a Ratkó-gyerekek
elérték a huszonéves kort. Mivel egy nagyobb létszámú generációnak több gyereke születik,
jelentős népességnövekedésre lehetett számítani. De ez a növekedés nem volt olyan mértékű,
mint azt várni lehetett volna. A családok egyre kevesebb gyereket vállaltak. Még több nő állt
munkába. Választaniuk kellett a gyereknevelés és a szakmai érvényesülés között. Egyre többen
választották az utóbbit.

Magyarország külkereskedelme
(A kivitel és a behozatal változása)

Grafikonok és táblázatok
értelmezése, készítése

Magyarország külkereskedelme 69

Tanári útmutató

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály

A vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás
együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés; Szövegértés
ellenőrzése kérdésekkel, táblázatok és grafikonok elemzése, készítése, számadatokat tartalmazó táblázat, grafikon és a szöveg
együttes értelmezése
45 perc (1 tanórára való feladatsor)
13–14 évesek (8. évfolyam)

Ajánlott megelőző és 
követő tananyag (előzetes és követő készségfejlesztő tevékenység vagy ismeret)

Megelőző tananyag
•• Magyarország külgazdasága
Követő tananyag
•• Magyarország idegenforgalma
Mindez a Magyarország gazdasági élete fejezetben

Modulkapcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben

•• Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra – vizuális és verbális
információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése;
Anyanyelvi képességek fejlesztése – mondat- és szövegalkotás;
Környezeti nevelés– a termelés és a gazdaság kapcsolatának
felismerése;
Tanulás – tankönyvi szövegek önálló feldolgozása, megértése
és felhasználása
Szűkebb környezetben

•• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a földrajz tantárgy
ban;
•• Földünk-környezetünk: Magyarország földrajza;
•• Matematika: egyenleg-számítás, grafikonok rajzolása, értelmezése;
•• Magyar nyelv: tulajdonnevek, összetett szavak helyesírása
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A képességfejlesztés 
fókuszai

Földrajz 8.

Az egyéni és a csoportos munkavégzés módszereinek elsajátítása, adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerinti információ gyűjtése, alkalmazása, szöveg és grafikonok, táblázatok
összekapcsolása;
A szakkifejezések megismerése, táblázatok, grafikonok értékeinek értelmezése, változások felismerése és magyarázata a szöveg
alapján;
Más műveltségterület (matematika) szakkifejezéseinek, ismeret
anyagának megfelelő értelemben való használata, a kapcsolódási
pontok tudatos felismerése és értelmezése.

Módszertani ajánlás
A földrajzkönyv szövegeinek olvasása a 8. évfolyamon olyan nehézségek elé állítja a tanulókat,
amelyekre fel kell készíteni az egyébként jól olvasókat is. Az óra célja, hogy a tanulók képesek
legyenek a szöveg tartalmát értelmezni, annak alapján összefüggéseket keresni a kiegészítő vizuális információk (kép, grafikon, táblázat) és a szöveg között.
A felkínált feladatok közül a szövegértési képesség alacsonyabb vagy magasabb szintje szerint válasszunk feladatot a tanulóknak! Olvasni önállóan kell, a szövegmegértés, a fogalmak
tisztázása más-más munkaformában történik. Akik a vizuális információhordozók vagy grafikonok értelmezésében már gyakorlottabbak, azoknál kevesebb időt szánhatunk az adott feladat
megoldására. Nem kötelező megoldani a feladatok mindegyikét, a tanár választhat a képességszint és a felhasználható idő szerint.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási az egyik fontos szempont, de természetesen szocializációs szempontból kedvezőbb a heterogén csoportok vagy párok szervezése.
Ennek az órának tudásközvetítő célja összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal.
A szaktanári gondolkodás nem kerül háttérbe, csak ezen az órán a szöveg és képalapú tudásközvetítő eszköz használatával más megközelítési módokra van lehetőség.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Ajánlott internetes honlapok pl.:
www.sulinet.hu
http://portal.ksh.hu
http://mek.oszk.hu

3.

A kiemelések alapján milyen tartalmú
szöveg várható?

A szöveg kiemelt szavai

Tájékozódás a szövegben; Információkeresés a
kiemelt szavak alapján;
A szövegstruktúra felismerése

Szavak értelmezése;
Cím, alcím és szövegstruktúra viszonyára
vonatkozó előfeltevések
megfogalmazása (kifeje
zések keresése a szövegben, a címben megfogalmazott témához)

A cím és alcím értelmezése
Mi várható a cím alapján?

2.

Magyarország külkereskedelme
A kivitel és a behozatal változásának alakulása, hatása

Áttekintő olvasás;
A vizuális információközvetítők szerepének
felismerése

Szöveg-kép-táblázat-grafikon
látványának tudatosítása
•• A vizuális közvetítők szerepének felismerése;
•• Képaláírás és tartalom;
•• Táblázat és grafikon adatainak
összefüggése, formája

Kiemelt készségek,
képességek

1.

1. A teljes szöveg áttekintése

Lépések, tevékenységek 
(a mellékletekben részletesen 
kifejtve)

modulVázlat

Csoportos
vagy önálló

Frontális,
csoportos
vagy önálló

•• A munkafor
ma megválasz
tásában diffe
renciálhatunk .

•• A munkafor
ma megválasz
tásában diffe
renciálhatunk .

Frontális,
csoport
vagy egyéni

•• Szóbeli szöveg
alkotása képről
vagy táblázat
és grafi kon
összefüggéséről

Megbeszélés

Beszámoló
vagy
közös megbe
szélés

Közös megbe
szélés, beszá
moló

Tanulásszervezés
Célcsoport 
A differenciálás 
Munkaformák Módszerek
lehetőségei

Szöveg

Szöveg

Szöveg, képek,
táblázatok,
grafikonok

Eszköz
(mellék
letben)

Tanári útmutató
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Lényegkiemelés
Szövegolvasási stratégia
kialakulása

Kialakul az olvasási stratégia
Várható előfeltevés:
a magyarországi kereskedelmi kivitel
és behozatal változásának alakulásával
foglalkozik majd a szöveg.

5.

1.

Önálló vagy cso
portos

•• Munkaforma sze
rint

Külkereskedelmi egyenleg számítása
az 1. szövegegységben megfogalmazottak alapján a 3. rész adatanak felhasználásával, a változások magyarázata
Adatok kiszámítása, logi
kai képességek fejlesz
tése, szakszavak hasz
nálata, magyarázat

Önálló

Közös vagy
egyéni

•• Szóbeli megfo
galmazás se
gítséggel vagy
önállóan

•• Idő szerint

Frontális, cso
portos, önálló

•• Munkaforma szerint

Megbeszélés

Néma

Beszámoló

Közös megbe
szélés, beszámoló

Tanulásszervezés
Célcsoport 
A differenciálás 
Munkaformák Módszerek
lehetőségei

A teljes szöveg olvasása
Globális megértés
Szempont: A szöveg tagolódása (3 rész,  
kulcsszavak), figyelem felhívása újból a
vizuális anyagokra (képek, grafikonok,
táblázatok)

2. A szöveg olvasása, megértése
(A fentiek alapján a szövegolvasási stratégia kialakult)

Fogalommagyarázat

A szöveg teljes megértéséhez a teljes
szöveg olvasása előtt szakkifejezések
magyarázata

Kiemelt készségek,
képességek

4.

Lépések, tevékenységek 
(a mellékletekben részletesen 
kifejtve)

Szöveg,
munkalap
(1/a, b)

Szöveg

Szöveg

Szöveg

Eszköz
(mellék
letben)
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Földrajz 8.

A szöveg implicit tartalmainak felfedeztetése;
Logikai képességek fej
lesztése

Adatok kiszámítása, logi
kai képességek fejlesztése

A külkereskedelmi hiány magyarázata
a szöveg segítségével, összesített egyenleg számítása és a változások magyarázata

Táblázat adatainak ábrázolása grafiko
non példa alapján

2.

3.

Adatok kiszámítása, lo
gikai képességek fejlesztése

A gyakorlati tapasztalatok alapján grafikon értelmezése

Egyenleg számítása, adatok ábrázolása
grafikonon

Grafikon értelmezése a megoldott fel
adatok  alapján; A feladat értelmeztetése

1.

2.

3. A megértettek alkalmazása

Kiemelt készségek,
képességek

Lépések, tevékenységek 
(a mellékletekben részletesen 
kifejtve)

Önálló
vagy csoportos

Egyéni

•• A feladat önálló
vagy segítséggel
történő megoldása
•• Szóbeli vagy írásbeli munka

Önálló
vagy csoportos

•• Munkaforma szerint

•• Feladatok sze
rint különböző
csoportokban
•• Munkaforma szerint

Frontális,
önálló,
csoportos

•• Munkaforma szerint
•• Alpontok meg
oldása külön
csoportokban

Megbeszélés,
beszámoló

Közös megbe
szélés, beszámoló

Közös megbe
szélés, beszámoló

Információk
v á l o g a t á s a
szempontok
szerint, szá
mítások adott
i n for mác iók
szerint

Tanulásszervezés
Célcsoport 
A differenciálás 
Munkaformák Módszerek
lehetőségei

Munkalap (5/d)

Munkalap
(4/a, b; 5/a, b, c)

Munkalap (3.)

Szöveg,
munkalap
(2/a, b, c, d)

Eszköz
(mellék
letben)

Tanári útmutató
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Földrajz 8.

Értékelés
A tanórán a részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
• Szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (formatív és szummatív; helyeslő-helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
• Önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd
munkalap!);
• A hibátlan munka értékelése érdemjeggyel, rangsorolással;
• A csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása

Tanári útmutató
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A feldolgozás menete

1. A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Az órai feladat meghatározása
A magyarországi külkereskedelemmel a tankönyvi szöveg
alapján ismerkedünk.
Feladat
•• Szöveg-kép-táblázat-grafikon látványának tudatosítása, a
vizuális közvetítők szerepének meghatározásához szempont adása: képaláírás, kiemelt szavak, táblázatok és grafikonok kapcsolata
Feladat
A cím és alcím értelmezése
•• Mi várható a cím és az alcím alapján?

(Magyarország külkereskedelme – A kivitel és a behozatal
változásának alakulása, hatása)
•• Cím, alcím és szövegstruktúra viszonya

Tanulói tevékenység

•• Vizuális közvetítők sze
repének meghatározása:
tartalom megerősítése, ki
emelt szavak jelentése a táblázatok adatai alapján érthető stb.
Megjelölik az olvasmány tartalmát:

•• A magyarországi külkeres
kedelem változása lesz a
téma.
Szavak értelmezése (külkeres
kedelem, kivitel, behozatal);
•• Cím, alcím és szövegstruktúra viszonyára vonatkozó előfeltevések megfogalmazása
(kifejezések keresése a címben megfogalmazott témához); Pl.: az 1. rész kiemelt szavai szerint – energiahordozók,
külkereskedelmi hiány, egyenleg
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Feladatok
•• Tájékozódás a szövegben
A szövegstruktúra felismerése: nagyobb részek, kiemelt
szavak

•• A szöveg kiemelt szavai
A kiemelések alapján milyen tartalmú szöveg várható?
Információkeresés a kiemelt szavak alapján

Nyelvi megformáltság és tartalom összefüggése: szószerkezetek keresése
Differenciálási lehetőség
•• Egyéni vagy csoportos munka
Az önálló munka értékelése
Tanári magyarázat segítségével megbeszélés;
Irányító kérdések, pótlás
Feladat
•• A szöveg teljes megértéséhez a teljes szöveg elolvasása előtt
a szakkifejezések magyarázata
Differenciálási lehetőség
•• Frontális;
•• Egyéni;
•• Csoportos munka
Az önálló munka értékelése
Egy tanuló magyarázatát hallgatva vagy a tanári magyarázat
után közös megbeszélés alapján
Feladat
•• A fentiek alapján a szövegolvasási stratégia kialakult. Várható előfeltevés megfogalmaztatása: a magyarországi kereskedelmi kivitel és behozatal változásának alakulásával
foglalkozik majd a szöveg.

Földrajz 8.

•• A nagyobb részeket, kiemelt
szavakat észreveszik – tagolás szerepe
•• A szöveg vastag betűs szavai
közül néhányat kiválasztanak, értelmezik az összefüggést: pl. külkereskedelmi hiány,
versenyképes, termékszerkezet,
fejlődés stb.

•• Szószerkezetek a kiemelt kifejezésekkel;
Pl.: külkereskedelmi hiány alakul
ki, a magyar termelők versenyképesek akarnak maradni, megújul iparunk termékszerkezete is
stb.

•• A tanárral közösen megbeszélik a kevésbé ismert vagy
általuk ritkán (esetleg még
egyáltalán nem) használt kifejezések jelentését.
•• Összehasonlítják a meg
oldásukat az elhangzott helyes megoldásokkal, ahol
szükséges, kérdeznek.

•• Várható előfeltevés:
a magyarországi keres
kedelmi kivitel és behozatal
változásának alakulásával
foglalkozik majd a szöveg.

Tanári útmutató
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2. A szövegegységek olvasása, megértése
Tanári tevékenység

Feladat
•• A teljes szöveg olvasása
Ehhez szempont: a szöveg tagolódása (3 rész,  kulcsszavak),
figyelem felhívása újból a vizuális segédanyagokra (képek,
grafikonok, táblázatok).

Feladat
•• Külkereskedelmi egyenleg számítása az 1. szövegegységben megfogalmazottak alapján a 3. rész adatanak felhasználásával, a változások magyarázata

•• A munkalapon megadott számítási feladatok megoldása,
kérdésre válaszadás
Differenciálási lehetőség:
•• Önálló vagy csoportos munka
Az önálló munka értékelése
Egy tanuló megoldásait hallgatva vagy a tanári magyarázat
alapján ellenőrizhető.
Irányító kérdések, pótlás

Feladat
•• A külkereskedelmi hiány magyarázata a szöveg segítségével, összesített egyenleg számítása és a változások magyarázata
Differenciálási lehetőség
•• Frontális;
•• Egyéni;
•• Csoportos munka
Az önálló munka értékelése
Egy tanuló megoldásait hallgatva (tanári segítséggel) ellen
őrizhető.

Tanulói tevékenység

•• Elolvassák a szöveget.
•• Megjelölik a részek főbb tartalmát: a külkereskedelmi
hiány kialakulása, a kül
kereskedelem hatása a gaz
dasági fejlődésre, adatok és
következtetések.

•• Önállóan olvasnak.

•• Írásbeli
feladatot
olda
nak meg a munkalapon;
(1/a, b.): számítási feladat, kérdésre válaszadás 
a szöveg alapján
•• Összehasonlítják a meg
oldásukat az elhangzott
vagy a tanár által bemutatott
helyes megoldásokkal, ahol
szükséges, javítanak.

•• A munkalap (2/a, b, c, d) feladatának megoldása írásban
a megjelölt szempont szerint;
•• A feladat megoldása közösen, önállóan vagy csoportban történik.
•• Összehasonlítják a meg
oldásukat az elhangzott helyes megoldásokkal, ahol
szükséges, javítanak.
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Feladat
•• Táblázat adatainak ábrázolása grafikonon példa alapján
Differenciálási lehetőség
•• Önálló;
•• Csoportos munka
Az önálló munka értékelése
Egy tanuló megoldásait hallgatva vagy a tanári magyarázat
alapján ellenőrizhető.

Földrajz 8.

•• A munkalap (3.) feladatának
megoldása írásban a megjelölt szempont szerint;
•• A feladat megoldása önállóan
vagy csoportban történik.
•• Összehasonlítják a meg
oldásukat az elhangzott helyes megoldásokkal, ahol
szükséges, javítanak.

3. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása
Tanári tevékenység

Feladat
•• Egyenleg számítása, adatok ábrázolása grafikonon

Differenciálási lehetőség
•• Önálló;
•• Csoportos munka;
•• Az egyes feladatokat különböző csoportok oldják meg.
Az önálló munka értékelése
Egy tanuló megoldásait hallgatva és a tanári magyarázat alapján ellenőrizhető.
Feladat
•• Grafikon értelmezése az előző feladatok megoldásai alapján; A feladat értelmeztetése
Differenciálási lehetőség
•• Önálló munka vagy a munka tanári segítséggel történik,
•• Szóbeli vagy írásbeli megoldás.
Az önálló munka értékelése
Egy tanuló megoldásait hallgatva vagy tanári magyarázat
alapján ellenőrizhető.
Irányító kérdések, grafikonértelmezési technikák

Tanulói tevékenység

•• A munkalap (4/a, b; 5/a, b, c)
feladatának megoldása írásban a megjelölt szempont
szerint;
•• A feladat megoldása önállóan
vagy csoportban történik.
•• Összehasonlítják a meg
oldásukat az elhangzott helyes megoldásokkal, ahol
szükséges, javítanak.

•• A munkalap (5/d) feladatának
megoldása szóban vagy írásban a kérdés alapján;
•• A feladat megoldása önállóan vagy segítséggel történik.
•• Összevetik saját vélemé
nyüket az elhangzott meg
oldásokkal, ahol lehet, hozzászólnak.
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magyarorSzág külkereSkedelme
a kiVitel éS a behozatal VáltozáSa
2. a külkereskedelem hatása a gazdasági
fejlődésre

1. példa a külkereskedelmi hiány
kialakulására

Kőolajvezeték magyarországi fogadóállomása

2004

135,3

117

146,7

184,8

Összes behozatal
oroszországból
(milliárd Ft)

679,8

588,5

665,2

690,8

egyenleg

-544,5

-471,5

-518,5

-506

2002

Összes kivitel
oroszországba
(milliárd Ft)

2001

2003

Hazánk energiahordozókban szegény területen fekszik. Az iparnak, a közlekedésnek és a
lakosságnak ugyanakkor szüksége van energiára, különben nem működnének a gyárak,
hidegek lennének a lakások, intézmények,
szállítás, közlekedés nélkül megállna az élet.
Tehát az energiahordozókat valahonnan be
kell szereznünk. Legkézenfekvőbb forrás
Oroszország, ahonnan a korábban kiépült vezetékeken olcsón behozható a kőolaj és a földgáz, vagyis a leggyakrabban használt energiahordozóink. A legegyszerűbb az lenne, ha
az Oroszországba szállított magyar áruk ellenértékéből fedeznénk mindezt. Ha nem tudunk olyan árukat felkínálni nekik, amelyek
versenyképesek, vagy nem elég nagy ott a kereslet irántuk, kisebb értékben tudunk exportálni. Ekkor külkereskedelmi hiány, más néven passzívum alakul ki. A külkereskedelmi
egyenleg (a kivitel és a behozatal különbsége)
ekkor negatív lesz. A hiányzó külföldi fizetőeszközt (devizát) hitelből kell beszerezni.

A
feldolgozott
termékek, a szállítóeszközök
és
gépek is a külkereskedelem fontos részei. Az első
termékcsoport (a
Import olívaolaj
gyáripar által készített termékek: pl.
cipő, gyógyszerek, elektronikai cikkek stb. és az
élelmiszeripari termékek) elsősorban a lakosság
igényeit, fogyasztását elégíti ki. Ha ezekből a
termékekből nagyobb mennyiséget hozunk be
az országba, mint amennyit exportálni tudunk,
az az ország kiadásait növeli, eladósodását
gyorsítja. Ha a magyar termelők versenyképesek akarnak maradni, javítaniuk kell termékük
minőségén, és csökkenteniük kell az előállítási
költségeket. Közvetve tehát ez a verseny javítja
iparunk termelékenységét, termékeink minőségét. Azon termékek gyártását beszüntethetik,
amit nálunk csak drágábban vagy rosszabb minőségben tudnának előállítani, vagyis megújul
iparunk termékszerkezete is.
A második termékcsoport (személy- és
tehergépkocsik, mozdonyok, gyárakban használt gépek stb.) behozatala költséges ugyan,
de a későbbiekben megtérülhet, hiszen korszerűbb eszközökkel több és jobb terméket állíthatunk elő, amelyek kivitele hasznot hozhat
az egész országnak. Ha egy ország egyre több
ipari terméket képes exportálni, az jelezheti a
kedvező változásokat, fejlődését az iparban.
Hazánk
külkereskedelmére
egyszerre
jellemző mindkét fent említett jelenség: a növekvő hazai igények kielégítése érdekében növekvő mennyiségben hozunk be feldolgozott
termékeket, de szállítóeszközöket és gépeket is.
Ez utóbbiak termelésfejlesztő hatása még nem valósult meg, így az ország külkereskedelmi hiánya
nő. Ha a behozott gépekkel megfelelő termékeket
állítanak majd elő, amelyek eladhatók a világpiacon, külkereskedelmi egyenlegünk újra javulhat.
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3. adatok és következtetések – mit
olvashatunk le a graﬁkonról?

2004

2003

2002

2001

Az alábbi táblázat és grafikon mutatja Magyarország külkereskedelmének változásait az elmúlt években a feldolgozott termékekkel és a
gépekkel kapcsolatban. Ebben az időszakban
mindkét termékcsoportban növekedést tapasztalunk, de eltérő mértékben. A változás
mértékét a táblázatból lehet pontosan meghatározni. Az alatta található grafikon a változás
irányát teszi szemléletessé, illetve előrejelzéseket lehet vele készíteni.

Feldolgozott
termékek kivitele
(milliárd Ft)

2712,8

2740,1

2762

3088,7

Feldolgozott
termékek behozatala
(milliárd Ft)

3413,7

3445,9

3811,1

4194

gépek és szállítóeszközök
kivitele
(milliárd Ft)

5036

5209,8

5895,5

7014,3

gépek és szállítóeszközök
behozatala
(milliárd Ft)

4982,6

5045,8

5520,9

6463,5

Magyarország feldolgozott termékeinek és gépeinek
külkereskedelme 2001–2004 között

Ha csak felületesen nézzük meg a grafikonon a két termékcsoport (feldolgozott termékek, ill. gépek és szállítóeszközök) külkereskedelmét, növekedést láthatunk mind a
kivitel, mind a behozatal terén. Mindez a növekvő gazdaságokat jellemzi. Magyarországi
viszonylatban különösen az ad okot bizakodásra, hogy igen gyorsan nő a szállítóeszközök és gépek kivitele. Magyarázatként elég
csak a Suzukira és a győri Audi-gyár termelésére gondolnunk, de nem elhanyagolható a
magyar gépgyártás sem. Alaposabban megvizsgálva a grafi kont azonban felfedezhetjük azt, hogy hiába volt nagyobb – közel 600
milliárd forinttal – 2004-ben a gépek és szállítóeszközök kivitele a behozatalnál, ha a feldolgozott termékeknél éppen fordítva történt
mindez. Így összességében külkereskedelmi
hiány alakul ki.

Exportra készülő luxus autóbuszok szerelése
az Ikarusban

Tanári útmutató
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Munkalap

1.

Számold ki a külkereskedelmi egyenleget az alábbi táblázat adatainak felhasználásával!
A szöveg első részét használhatod segítségül.
2001

2002

Feldolgozott termékek kivitele (milliárd Ft)

2712,8

2740,1

2762

3088,7

Feldolgozott termékek behozatala (milliárd Ft)

3413,7

3445,9

3811,1

4194

Egyenleg

-700,9

-705,8

-1049,1

-1105,3

Gépek és szállítóeszközök kivitele (milliárd Ft)

5036

5209,8

5895,5

7014,3

Gépek és szállítóeszközök behozatala (milliárd Ft)

4982,6

5045,8

5520,9

6463,5

164

374,6

550,8

Egyenleg

53,4

2003

2004

Fogalmazd meg röviden, milyen fajta változás figyelhető meg az egyenlegek alakulásában!
A feldolgozott termékeknél nő a hiány, a gépek és szállítóeszközök tekintetében nő a többlet.
2.

A két termékcsoport összesített egyenlege alapján a számokkal is támaszd alá, amit
a 3. szövegrészben a külkereskedelmi hiányról olvastál!
Az olvasmány szövege: „Hiába nagyobb 2004-ben közel 600 milliárd forinttal a gépek és szállítóeszközök kivitele a behozatalnál, ha a feldolgozott termékeknél éppen fordítva történik mindez. Így az egyik
termékcsoport miatt összességében külkereskedelmi hiány alakul ki.”
2001

2002

2003

2004

Feldolgozott termékek egyenlege (milliárd Ft)

-700,9

-705,8

-1049,1

-1105,3

Gépek és szállítóeszközök egyenlege (milliárd Ft)

   53,4

164

   374,6

  550,8

Összesített egyenleg a két termékcsoportra
(milliárd Ft)

-647,5

-541,8

-674,5

-554,5

a) Melyik évben volt a legnagyobb a kereskedelmi hiány a feldolgozott termékek területén?
2004-ben
b) Melyik évben volt legnagyobb a kereskedelmi hiány a négy év alatt ebben a két termékcsoportban összesen?  2003-ban
c) Magyarázd meg annak az okát, hogy a fenti két kérdésre két különböző évszám a válasz!
Ha a feldolgozott termékeknél 2004-ben volt nagyobb a hiány, de az összesített egyenleg szerint 2003-ban,
akkor a másik termékcsoport többlete 2003-ban kevésbé tudta kompenzálni a feldolgozott termékek hiányát,
mint 2004-ben, vagyis a gépek esetében a többlet 2004-ben nagyobb arányú volt, mint 2003-ban.
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Az 1. szövegrész alábbi táblázatát ábrázold grafikonon a példa alapján!
2001

2002

2003

2004

Összes kivitel Oroszországba (milliárd Ft)

135,3

117

146,7

184,8

Összes behozatal Oroszországból (milliárd Ft)

679,8

588,5

665,2

690,8

-544,5

-471,5

-518,5

Egyenleg

4.

-506

Az alábbi táblázat Magyarország teljes külkereskedelmi egyenlegét mutatja 2001 és 2004
között. Számold ki a külkereskedelmi egyenleget a példa alapján 2002–2004-ig!
2001

2002

Behozatal, folyó áron (milliárd Ft)

9665

9704

Kivitel, folyó áron (milliárd Ft)

8748,1

Egyenleg (milliárd Ft)

-916,9

2003

2004

10695,4

12219

8873,9

9643,7

11 232,4

-830,1

-1051,7

-986,6
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Az alábbi grafikonon is ábrázold a fent kiszámított egyenleget 2004-ig a példa alapján!

Magyarország külkereskedelme

5.

Készítsd el 2005-re és 2006-ra az egyenleget az alábbi táblázat segítségével!

2005

2006

Behozatal, folyó áron (milliárd Ft)

13 742,6

15 266,2

Kivitel, folyó áron (milliárd Ft)

12 821,1

14 409,8

-921,5

-856,4

Egyenleg

a) Rajzold be a 4. feladat grafikonján a 2005 és 2006-os év külkereskedelmére vonatkozó
adatokat!
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b) Hogyan változna a grafikon, ha az alábbi értékeket kellene rajta ábrázolni? Ábrázold ezt
a táblázat alatt levő grafikonon!

2005

2006

Behozatal, folyó áron (milliárd Ft)

12 220

12 230

Kivitel, folyó áron (milliárd Ft)

11 500

12 000

-720

-230

Egyenleg

Magyarország külkereskedelme

c) Milyen fajta változást mutat ez a grafi kon a 4. feladat adataihoz képest?
Mivel a kivitel mértéke nagyobb arányban nőne, mint a behozatalé, az egyenleg egyre inkább közelítene
a pozitív tartomány felé, vagyis csökkenne a hiány.

