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A mATEmATiKAi KomPETENCiA FEJlESZTÉSE 
máS TANTárGYAK KErETEi KÖZÖTT

A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésének koncepcióját egyrészt a 
matematikai kompetenciaterület általános fejlesztési (szakmai) koncepciója (Vidákovich, 2005) alap-
ján, másrészt az érintett készségek és képességek fejlődésére és fejleszthetőségére vonatkozó szak-
irodalmi források, kutatási előzmények (elsősorban Csapó, 2003) figyelembevételével kell kialakíta-
nunk.

Ez azt jelenti, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés során is kiemelten kell kezelnünk 
az általános fejlesztési koncepcióban meghatározott kompetenciakomponensek fejlesztését (1. szám-
lálás, számolás; 2. mennyiségi és valószínűségi következtetés; 3. becslés, mérés, mértékegységváltás; 
4. szövegesfeladat- és problémamegoldás; 5. rendszerezés, kombinativitás; 6. deduktív és induktív 
következtetés). A koncepció alapján adott a fejlesztés alapvető stratégiája is (tartalmas direkt fejlesz-
tés), mely a más tantárgyak keretei közötti fejlesztésnek egyébként is szinte az egyedül szóba jöhető 
formája. Ugyancsak az általános koncepció része, hogy a kritikus készségek, képességek esetében 
kritériumorientált fejlesztést célszerű alkalmazni.

A tervezés során a legfontosabb tennivaló a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés stratégiájá-
nak, módszereinek további pontosítása, majd ennek alapján a kialakított stratégia szerint várhatóan 
valóban fejleszthető matematikai kompetenciakomponensek, készségek és képességek rendszerének 
összeállítása, illetve az ezek hatékony fejlesztésére alkalmas iskoláztatási szakaszok kijelölése. Ezt 
követően természetesen megoldandó egyrészt a készségek és képességek eredményes fejlesztését leg-
jobban segítő tantárgyak és tantárgyi tartalmak kiválasztása, másrészt a matematikai kompetencia 
fontos részét képező motivációs tényezők fejlesztésének kidolgozása is.

1.  A más tAntárgyAk keretei között történő fejlesztés 
strAtégiájA és módszerei

A matematikai kompetencia fejlesztésének általános koncepciója szerint a fejlesztés javasolt alapstra-
tégiája a tartalmas direkt fejlesztés. Ennek a fejlesztési stratégiának a lényege, hogy a készségeket és 
képességeket a tanítási órákon, az egyébként is feldolgozandó tantárgyi tartalmak felhasználásával, 
azok kismértékű átalakításával fejlesztjük (Csapó, 2003; Nagy, 2000). Nyilvánvaló, hogy a más tantár-
gyak keretei közötti fejlesztés esetében ennek a stratégiának az alkalmazása a legcélszerűbb.

A korábbi kutatások eredményei alapján azonban az is ismert, hogy a tartalmas direkt fejlesztés-
sel csak abban az esetben gyorsítható meg a készségek, képességek fejlődése, ha a fejlesztést megfe-
lelő gyakorisággal, következetesen, és természetesen a megfelelő iskoláztatási szakaszban végezzük. 
Jelentős fejlesztő hatás csak attól a programtól remélhető, amelyben a fejlesztés hosszabb időszakon át, 
lehetőleg hetente többször sorra kerül. A hatás valószínűségét növeli, ha ugyanazoknak a készségek-
nek, képességeknek a fejlesztése egyszerre több tantárgyban, párhuzamosan folyik.

A matematikai kompetencia fejlesztésre kiválasztott komponensei, készségei és képességei között 
számos alapvető fontosságú, ún. kritikus készség és képesség van, melyek esetében a kritériumorien-
tált fejlesztés látszik célszerűnek. A kritériumorientált fejlesztés alapelve az, hogy meghatározzuk a 
készség, képesség elérendő, optimális szintjét, és a fejlesztést minden tanuló esetében addig folytat-
juk, amíg ezt a szintet el nem éri, vagy legalábbis eléggé meg nem közelíti (Csapó, 2003; Nagy, 2000).
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A kritériumorientált fejlesztés előfeltétele, hogy ismertek legyenek a fejlesztendő készség, képes-
ség fejlődési folyamatai, illetve a fejlettségi szintek, és ezek közül is elsősorban az optimális fejlettség 
szintje. Ezeken kívül természetesen szükség van kritériumorientált mérőeszközökre is, amelyekkel 
a készség, képesség fejődése nyomon követhető, és a fejlesztés aktuális feladatai meghatározhatók. 
A matematikai kompetencia kiemelt komponensei esetében ezek a feltételek csak részben adottak, 
néhány komponens fejlődésének feltérképezése, illetve a megfelelő mérőeszközök kifejlesztése további 
kutatásokat igényelne.

Mindezekből következik, hogy a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejleszté-
sére elsősorban olyan kompetenciakomponenseket kell kiválasztanunk, amelyek fejlesztése hosszabb 
időn, lehetőleg egész tanéven keresztül, több tantárgyban is folytatható. A fejlesztési program kidol-
gozása során figyelembe kell vennünk azt is, hogy mely készségekre, képességekre vannak már a 
kritériumorientált fejlesztést segítő eszközök.

Végül a fejlesztés számára legkedvezőbb iskoláztatási szakaszok meghatározása is fontos szem-
pont, hiszen az egyes készségek, képességek fejleszthetőségi esélyei nem minden iskoláztatási peri-
ódusban azonosak, ezért a fejlesztési programot életkorfüggően kell kialakítani. A legtöbb készség, 
képesség esetében a fejlesztési feladatok zömét egy-két iskoláztatási szakaszban kell megoldani, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy az adott szakasz(ok) végére minden tanuló eléri a kívánatos fejlettségi 
szintet, és az is előfordulhat, hogy jó néhány tanuló már a szakasz(ok) lezárása előtt megfelelő szintet 
ér el. Ezért minden iskoláztatási szakaszban gondolnunk kell az átlagosnál lényegesen lassabban és 
lényegesen gyorsabban fejlődők fejlesztési igényeire is.

2.  A fejlesztésre jAvAsolt kompetenciAkomponensek 
iskoláztAtási szAkAszok és képességcsoportok szerint

Az 1. táblázatban a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésre javasolt készségeit 
és képességeit abból a szempontból tekintjük át, hogy az általános fejlesztési koncepcióban is szereplő 
iskoláztatási szakaszokban (1–4., 5–8., 9–12. évfolyam) mely készségek, képességek fejlesztése tűnik 
a legcélszerűbbnek, illetve oldható meg a fent részletezett feltételek (megfelelő gyakoriságú, követke-
zetes fejlesztés, lehetőleg több tantárgyban párhuzamosan) mellett. A táblázat azt is mutatja, hogy az 
egyes kompetenciakomponensek esetében mely iskoláztatási szakaszokban kell az átlagosnál lénye-
gesen gyorsabban (G), az átlagosnak megfelelően (Á), illetve az átlagosnál lényegesen lassabban (L) 
fejlődők fejlesztésére gondolnunk.

A táblázat tartalma természetesen csak javaslat, melyet matematikai tanterv- és tananyagfejlesztő, 
illetve szakmódszertani szakértők bevonásával lehet véglegesíteni.

1. táblázat: A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésre javasolt komponensei 
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint

Kompetenciakomponens 1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam

Számlálás Á, L L –
Számolás Á, L L –
Mennyiségi következtetés Á, L L –
Valószínűségi következtetés G G, Á G, Á, L
Becslés, mérés Á, L L –
Mértékegységváltás Á, L L –
Szövegesfeladat-megoldás Á, L L –
Problémamegoldás G G, Á G, Á, L
Rendszerezés G, Á G, Á, L Á, L
Kombinativitás G, Á G, Á, L Á, L
Deduktív következtetés G, Á G, Á, L G, Á, L
Induktív következtetés G, Á G, Á, L G, Á, L
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A táblázat tükrözi, hogy a matematikai kompetencia fejlesztésére készülő programokban kiemel-
ten kezelendő komponensek egy része, mint például a számlálás, számolás, a mennyiségi következte-
tés, a becslés, mérés, mértékegységváltás, a szövegesfeladat-megoldás erősen matematikaspecifikusak. 
Ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztése a matematikatanítás hagyományos alapfelada-
tai közé tartozik, és bár alkalmazásuk esetenként más tantárgyakban is szükséges, ezeknek a felada-
toknak a más tartalmakkal való megjelenítése is egyértelműen a matematikát idézi a pedagógusok és 
a tanulók számára egyaránt.

Nem véletlen, hogy ha ezekkel a készségekkel, képességekkel bármilyen probléma van, a más 
tantárgyat tanító szaktanár azonnal a matematikát, illetve a matematika szakos kollégát emlegeti, 
akinek ezt „meg kellett volna tanítania”. Ezért ezeknek a készségeknek, képességeknek a más tan-
tárgyakban való fejlesztése – bármennyire is szükséges lenne – csak viszonylag szűk keretek között 
mozoghat, és főleg az első iskoláztatási szakaszban lehet hatásos. Ezt követően esetleg a lényegesen 
lassabban haladók számára adhatók a felzárkóztatást segítő, fejlesztő feladatok.

Néhány más kompetenciakomponens, mint például a valószínűségi következtetés vagy a prob-
lémamegoldás alkalmazása ugyan szintén a matematikai gondolkodásban a legjellemzőbb, de ezek 
egyúttal a gondolkodás olyan alapelemei, amelyek minden tantárgyban jelentősen gazdagíthatják a 
tananyag-feldolgozás módszereit, ezért fejlesztésük a más tárgyakat tanító szaktanárok számára is 
szívesen vállalt feladat lehet. Mindkét terület jellemzője, hogy az alkalmazás és így a fejlesztés lehető-
ségei is a második és a harmadik iskoláztatási periódusban egyre bővülnek, a lényegesen gyorsabban 
haladók mellett az átlagos fejlődésű, majd a lényegesen lassabban haladó tanulóknak is adhatunk 
ilyen jellegű feladatokat.

Végül a kiemelten kezelendő komponensek harmadik csoportja, a rendszerezés, kombinativitás, 
valamint a deduktív és induktív következtetés olyan általános készségeket, képességeket tartalmaz, 
amelyek nemcsak a különböző tantárgyakban, hanem a mindennapi élet számos területén is gyakran 
szükségesek, fejlettségük az intellektus fontos jellemzője. Ezért ezeknek a komponenseknek a fej-
lesztése szinte minden tantárgyban lehetséges, jóllehet a fejlesztő feladatok beillesztésének, illetve a 
fejlesztés hatékonyságának az esélyei az egyes tantárgyakban nem azonosak (Csapó, 2003).

A számos, jól dokumentált kísérleti előzmény és eredmény azonban lehetővé teszi, hogy ezek-
nek a készségeknek, képességeknek a fejlesztésére viszonylag könnyebben dolgozzunk ki fejlesztő 
feladatsorokat. A négy komponens fontossága és a fejlesztés kísérleti megalapozottsága alapján a más 
tantárgyak keretei közötti fejlesztésre elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, deduktív és induk-
tív következtetés készségeit, képességeit javasoljuk, ezért ezeket a következő pontban részletesebben 
is bemutatjuk.

3.  A rendszerező és kombinAtív képesség, A deduktív  
és induktív gondolkodás fejlesztendő részképességei

Mint arra már utaltunk, a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és induktív gondolkodás 
fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatban számos magyar nyelvű publikáció ismert. A következőkben a 
négy képességcsoport rövid bemutatása során ezekre támaszkodunk, de a sokféle részkészség, rész-
képesség részletes leírása nem lehet a koncepció feladata, ez megtalálható az idézett publikációkban.

A négy kompetenciakomponens fejlesztésre javasolt összetevőit a 2. táblázat foglalja össze. A 
táblázatban a komponenseket a képességkutatás és -fejlesztés hazai szakirodalmában szokásos ter-
minológiát követve a rendszerező képesség, kombinatív képesség, deduktív gondolkodás, induktív 
gondolkodás címszavak alatt soroltuk fel. Az előző táblázathoz hasonlóan feltüntettük azt is, hogy 
az egyes készségek, képességek fejlesztését mely iskoláztatási szakaszokban, illetve milyen képes-
ségű tanulók számára javasoljuk (G: az átlagosnál lényegesen gyorsabban haladók, Á: átlagos ütem-
ben haladók, L: az átlagosnál lényegesen lassabban haladók). Az utóbbi szempontokból mind a négy 
képességterületen belül sokféle változat előfordul, a fejlesztés hangsúlyai tehát nemcsak iskoláztatási 
szakaszonként, hanem a tanulók képességszintje, fejlődési üteme szerint is eltérhetnek.

A táblázat tartalma itt is csak javaslat, melyet matematikai és szakmódszertani szakértők bevo-
násával szükséges megvitatni, illetve lehet véglegesíteni.
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2. táblázat: A rendszerező és kombinatív képesség, valamint a deduktív és induktív gondolkodás fejlesztendő 
komponensei iskoláztatási szakaszok és képességszintek szerint

Kompetenciakomponens 1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam
Rendszerező képesség
Halmazképzés, -besorolás G, Á G, Á, L Á, L
Definiálás G G, Á G, Á, L
Felosztás G, Á, L Á, L L
Sorképzés, sorképző osztályozás G, Á, L Á, L L
Hierarchikus osztályozás G G, Á G, Á, L
Kombinatív képesség
Permutálás Á, L L –
Variálás G, Á G, Á, L Á, L
Kombinálás G, Á G, Á, L Á, L
Összes részhalmaz képzése G G, Á G, Á, L
Descartes-szorzat képzése G, Á G, Á, L Á, L
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás Á, L L –
Választás G, Á G, Á, L Á, L
Feltételképzés – G, Á G, Á, L
Előrelépő következtetés Á, L L –
Visszalépő következtetés G, Á G, Á, L Á, L
Választó következtetés G, Á G, Á, L Á, L
Lánckövetkeztetés G, Á G, Á, L Á, L
Kvantorok – G, Á G, Á, L
Induktív gondolkodás
Kizárás G, Á G, Á, L Á, L
Átkódolás G G, Á G, Á, L
Analógiák képzése G, Á G, Á, L Á, L
Sorozatok képzése G G, Á G, Á, L

A rendszerező képesség (Nagy, 2003) matematikai alapját a halmazokkal és relációkkal kapcso-
latos műveletek képezik, a képesség fejlesztése azonban természetesen nem ezeknek a műveleteknek 
a megtanítását és gyakoroltatását jelenti, hanem az ezekre épülő gondolkodási sémák különböző 
tartalmakon való alkalmazását. A táblázatban látható részképességek közül a halmazképzés, beso-
rolás, illetve a definiálás legjobban a fogalomkialakítással kapcsolatban működtethető, például dolgok 
közös tulajdonságai alapján halmazok alkotását, megnevezését vagy dolgoknak adott halmazokba 
való besorolását, illetve fogalmak adott tulajdonságok felhasználásával történő pontos meghatáro-
zását kérhetjük. A sorképzés és a hierarchikus osztályozás a dolgok közötti viszonyok alapján történő 
rendezésre épül, a sorképzés egydimenziós rendezést (idősor, mennyiségi sor, tartalmazási sor), a 
hierarchikus osztályozás pedig elágazó struktúrájú rendezést igényel.

A kombinatív képesség (Csapó, 2003; Nagy, 2004) matematikai hátterében a kombinatorikai 
műveletek állnak, de a képességfejlesztés itt sem ezeknek a tudatosítását, gyakorlását jelenti, hanem 
a megfelelő gondolkodási műveletek, halmazképzési algoritmusok konkrét tartalmakon való alka-
lmazását. A felsorolt részképességek közül a permutálás adott halmaz elemeinek sorba rendezését, 
a variálás adott halmazból meghatározott elemszámú rendezett részhalmazok kiválasztását, a 
kombinálás pedig adott halmazból meghatározott elemszámú, de nem rendezett részhalmazok 
kiválasztását jelenti. Az összes részhalmaz képzése hasonló a kombináláshoz, de az összes lehet-
séges elemszámú részhalmazt ki kell választani, a Descartes-szorzat képzése során pedig két halmaz 
elemeiből kell rendezett elempárokat kialakítani.
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A deduktív gondolkodás (Vidákovich, 2002; 2004) matematikai alapja a klasszikus logika, de a 
fejlesztés során itt sem logikatanításról van szó. A felsorolt részképességek három csoportot képeznek. 
Az első csoportba a kétváltozós műveletek tartoznak, a kapcsolás az „és”, a választás a „vagy” és a „vagy..., 
vagy”, a feltételképzés a „ha..., akkor” és az „akkor és csak akkor..., ha” nyelvi elemek alkalmazásával 
képezhető összetett mondatok értelmezését igényli. A második csoport a következtetések csoportja, 
ezek közül az előrelépő és a visszalépő következtetés egyaránt a feltételképzés műveletét használja, 
de az első az előtag megerősítésével, a második pedig az utótag tagadásával. A lánckövetkeztetés már 
két feltételes állításra épül, ahol az első állítás utótagja és a második állítás előtagja azonos. A választó 
következtetésben a választás művelete szerepel, az egyik tag állításából vagy tagadásából kell a másik 
tagra következtetni. A kvantorok feladataiban a „minden” és a „van olyan” nyelvi sémákat és szino- 
nimáikat kell alkalmazni.

Az induktív gondolkodás (Csapó, 2003) matematikai háttere a szabályfelismerés és szabályalkotás.  
A fejlesztés lényege itt sem a matematikai módszerek tanítása, hanem a szabályfelismerés és szabály-
alkotás műveletének gyakorlása konkrét tartalmakon. Például az ebbe a csoportba tartozó kompeten-
ciakomponensek közül a kizárás szabályfelismerést, illetve a kivétel megtalálását igényli, lényegében 
„kakukktojás” feladat. Az átkódolás konkrét példákon felismert művelet alkalmazását jelenti újabb 
konkrét esetben. Az analógiák képzése a konkrét példával bemutatott kapcsolat felismerésére és 
további alkalmazására épül, a sorozatok képzéséhez pedig néhány elem alapján a sorozat műveleti 
szabályának felismerése és ennek alapján további elemek előállítása szükséges.

A négy kompetenciakomponens rövid jellemzése mutatja, hogy mindegyik készség, képesség 
alapját matematikai struktúrák képezik, de a pedagógusnak a nem matematikai tantárgyi tartalma-
kon végzett fejlesztéshez nincs szüksége a háttérstruktúrák alaposabb ismeretére. A fejlesztő prog- 
ramok felépítésének mélyebb megértését azonban segítheti a kapcsolódó matematikai témakörök, a 
felhasznált matematikai struktúrák átgondolása. A tanulóknak pedig a képességek hátterében álló 
matematikai struktúrákat semmiképpen nem kell ismerniük, a más tantárgyakban történő fejlesz-
tés során azokat nemcsak hogy nem kell megtanítani, hanem meg sem kell említeni. A halmazok, 
relációk, a kombinatorika, a logika, a szabályfelismerés és szabályalkalmazás tanítása, gyakoroltatása 
a matematikatanítás feladata.

4.  A más tAntárgyAk keretei közötti fejlesztés tArtAlmi és 
szervezési kérdései

A matematikai kompetencia fejlesztendő komponensei elvileg igen sokféle tartalommal működtethetők, 
tehát sokféle nem matematikai környezetben is fejleszthetők. Az iskolai, tantárgyi keretek között 
történő kompetenciafejlesztés lehetőségeit azonban korlátozza az, hogy a valóban eredményt ígérő, 
tehát megfelelő gyakoriságú, következetes, lehetőleg az egész tanévre elosztott fejlesztés csak olyan 
tantárgyakban lehetséges, amelyeknek tananyagában viszonylag gyakran és egyenletesen fordul-
nak elő a képességfejlesztő feladatok beillesztésére alkalmas anyagrészek. Ez a feltétel a matematikai 
kompetencia néhány komponense (elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és 
induktív következtetés) esetében több tantárgyban is teljesül, míg más komponensek (különösen 
az erősebben matematikaspecifikus készségek, képességek) esetében csak egyes tantárgyak egyes 
témakörei alkalmasak ilyen jellegű fejlesztésre.

A matematikai kompetencia kiemelten fejlesztendő komponensei és a fejlesztésre alkalmas tantár-
gyak közötti lehetséges megfeleltetéseket a 3. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat csak az 1. táblázat-
ban már megjelölt fejlesztési periódusokra ad meg tantárgyakat, és csak olyanokat, amelyek anyagába 
a korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai alapján nagy valószínűséggel beilleszthető a 
megfelelő mennyiségű és minőségű fejlesztő feladat. A táblázatban egy-egy kompetenciakomponens- 
hez és iskoláztatási szakaszhoz több tantárgy is tartozik, ez választási lehetőségeket jelent. A korábbiak-
ban azonban már utaltunk arra, hogy a fejlesztés hatékonyabb, ha párhuzamosan több tantárgyban is 
zajlik, ezért célszerű minden készséget, képességet minden évfolyamon legalább két-három tantárgy- 
ban fejleszteni.
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3. táblázat: A matematikai kompetencia kiválasztott komponenseinek fejlesztésére javasolt iskoláztatási 
szakaszok és tantárgyak

Kompetenciakomponens 1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam

Számlálás
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Számolás
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Mennyiségi következtetés
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Valószínűségi 
következtetés

ének-zene, technika, 
természetismeret, 

testnevelés

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

Becslés, mérés
technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Mértékegységváltás
technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Szövegesfeladat-megoldás technika, 
természetismeret – –

Problémamegoldás technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

Rendszerezés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Kombinativitás magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Deduktív következtetés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Induktív következtetés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Mivel a matematikai kompetencia komponensei leginkább a természettudományi tárgyak 
készségeivel és képességeivel mutatnak rokonságot, ezért érthető, hogy a táblázatban felsorolt 
tantárgyak nagyobb része is ebbe a körbe tartozik. Ugyanakkor a természettudományi tárgyak, 
különösen a fizika, kémia viszonylag kis óraszáma és emellett zsúfolt tananyaga nem mindig kedvez a 
képességfejlesztésnek. A korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai azt mutatják, hogy a bioló-
gia, földrajz, sőt a humán tantárgyak (magyar, történelem) sokszor rugalmasabb kereteket kínálnak a 
képességfejlesztő feladatok beillesztésére.

A fejlesztés keretéül szolgáló tantárgyak kijelölése után ki kell választanunk azokat a témaköröket, 
tartalmakat, amelyekhez a fejlesztő feladatokat kapcsoljuk. Erre a célra olyan témakörök alkalmasak, 
amelyek viszonylag nagyobb terjedelműek, több tanítási órán is sorra kerülnek, így az ezekhez készült 
feladatok több alkalommal is használhatók lesznek, ugyanakkor a tartalmak újbóli felidézése nem lesz 
erőltetett. Célszerű, ha a kiválasztott témakörök egyenletesen helyezkednek el a tanév anyagában, 
mert így megoldható az is, hogy a fejlesztésre megfelelő gyakorisággal kerüljön sor, esetleg az egész 
tanévet átfogva.
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A képességfejlesztő feladatok beillesztése során meg kell határoznunk azok alkalmazásának 
helyét és módját is. Ennek korlátja általában a tananyag viszonylagos zsúfoltsága, illetve a tanmenet 
szerinti haladás kényszere. Ezért a készség- és képességfejlesztő feladatok elvégzését úgy kell üte-
meznünk, hogy az ezekkel történő foglalkozás legfeljebb tanóránként 5-10 percet vegyen igénybe. 
Még így is számolnunk kell azzal, hogy a fejlesztésre csak akkor szánhatunk megfelelő mennyiségű 
időt, ha a tananyag egyes részeit lerövidítjük, szükség esetén elhagyjuk.

A döntés nyilván nem könnyű, de a matematikai kompetencia legfontosabb, ún. kritikus 
készségei, képességei esetében ezek a módosítások elkerülhetetlenek. Azaz a néhány kritikus készség 
fejlesztését fontosabbnak kell tekintenünk, mint a tananyag maradéktalan, előre eltervezett ütem-
ben történő feldolgozását. Ha ezeket a készségeket, képességeket kritériumorientált módszerekkel 
az optimális használhatóság szintjére kívánjuk fejleszteni, akkor ehhez differenciált, egyénre szabott 
fejlesztés szükséges.

Végül megtervezendők és kidolgozandók a tartalmas direkt, egyes esetekben kritériumori-
entált fejlesztés céljait szolgáló eszközök is. A fejlesztéshez általában ötféle eszköz lehet szükséges. 
A tanári kézikönyv minden esetben elkészítendő, a pedagógusok ebből ismerhetik meg a fejlesztés 
koncepcióját, módszereit, illetve ebben találják meg az alkalmazásra javasolt feladatokat. Az értékelő 
eszközök mindazon készségek és képességek esetében szükségesek, amelyekre a fejlesztés célváltozói 
épülnek, azaz amelyek fejlettségét többé-kevésbé rendszeresen értékelni kell. Tanulói munkafüzet- 
re nem minden készség, képesség fejlesztéséhez van szükség, mivel egyes esetekben az egyébként 
is meglevő tananyagok, munkafüzetek is jól használhatók. Speciális eszközök csak néhány készség 
esetében jöhetnek szóba, ezek egyrészt a tanári szemléltetést, másrészt a tanulói munkát segítik. 
Végül a fejlődési mutató a kritériumorientált készség- és képességfejlesztés nélkülözhetetlen kelléke, 
ennek segítségével követhető nyomon a fejlődés menete és határozhatók meg a hátralevő fejlesztési 
feladatok.
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TANári úTmuTATó

Ez az útmutató segítséget nyújt a Földünk és környezetünk tantárgyon belül az általános gondolkodási 
képességek fejlesztésére (kompetenciafejlesztésre) irányuló feladatokhoz. 

A Földünk és környezetünk tantárgy különösen alkalmas arra, hogy a megtanult ismeretek mellett elô-
segítse a tanulók rendszerezô és kombinatív képességének, valamint deduktív-, induktív gondolkodásának 
fejlôdését. 

A feladatok felhasználásához a következô szempontokat ajánljuk, és adunk néhány, általunk hasz-
nosnak vélt tanácsot.

  Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a feladatok a gondolkodási képességek fejlesztésére készültek. 
Azaz nem új tartalmakat és ismeretelemeket szeretnénk megtanítani, hanem azokat a képessé-
geket fejleszteni a természetismeret segítségével, amelyek hatással lehetnek a tanulók általános 
gondolkodási képességének fejlôdésére.

  A segédanyag átfogja a 7. évfolyamos Földünk és környezetünk tantárgy egész éves ismeretanyagát. 
Öt modulban, modulonként öt-öt egységet tartalmaz. A modulok felépítése a következô logikát 
követi:

– A modulok elején egy összefüggô szöveg található. A szöveg több tanóra ismeretanyagára épül, 
ami a modulok elején rövid részekben megismétlôdik. 

– Javasoljuk, hogy az összefüggô szöveget a tanulók házi feladatként olvassák el otthon, a tanórán 
csak az egységek elején lévô rövid szöveggel ismerkedjenek meg ( frontális olvasással vagy egyéni-
leg).

  A szövegekhez kapcsolódó feladatok mindegyikét érdemes kitöltetni a tanulókkal, hiszen így 
biztosított a logikai képesség folyamatos mûködtetése, és a kompetenciák fejlesztése. 

  A * -gal jelölt feladatokat a gyorsabban haladó tanulók számára ajánljuk. Illetve feldolgozásuk 
akkor ajánlott, ha a tananyaghoz szorosan kapcsolódik, és a feladat beépíthetô a tanóra mene-
tébe. 

  Ajánljuk, hogy minden modul kerüljön feldolgozásra, és a modulokhoz tartozó egységek felada-
tait egyéni, páros vagy csoportmunkával oldják meg a tanulók. 

  Javasoljuk, hogy a feladatokat a tanulók a tanórák elején vagy végén 5–10 percben oldják meg. 
A megoldott feladatokat mindig kövesse szóbeli értékelés és megbeszélés/magyarázat (a tanulók 
ösztönzésére más – pl. jó pont, kis jegyek stb. – megoldás is lehetséges).

  A feladatok alkalmasak az újanyag-feldolgozó órákon az adott fogalmak elmélyítésére. Részös-
szefoglaló, vagy összefoglaló órán a tanultak rendszerezésére, ismétlésére. A modulok egyes 
egységeinek további játékos, rövid feladatait óra eleji motivációként, ráhangolásként javasol-
juk.

  Egyes feladatoknál, ha a tanulóknak van olyan ötlete, ami szakmailag jó, de nem egyezik a 
megadott válasszal, természetesen elfogadható helyes válaszként. Így a megadott válasz mellett 
más indoklás is elfogadható. 

A feladatok feladhatók házi feladatként vagy akár gyakorló feladatként is a tanórákon, de javasol-
juk, hogy ezeket is mindig kövesse megbeszélés, értékelés.

A gyerekek érdeklôdésének fenntartása miatt célszerû, ha minél változatosabb feladatokat oldanak 
meg egy órán a tanulók.

Jó munkát kívánnak a Szerzôk!
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fejlesztendô képességek

Kompetencia-komponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

Rendszerezô képesség

Halmazképzés, besorolás + + +

Definiálás + + +

Felosztás

Sorképzés, sorképzô osztályozás + + + +

Hierarchikus osztályozás +

Kombinatív képesség

Permutálás +

Variálás +

Kombinálás +

Összes részhalmaz képzése +

Descartes-szorzat képzése + +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás +

Választás

Feltételképzés

Elôrelépô következtetés +

Visszalépô következtetés +

Választó következtetés + +

Lánckövetkeztetés +

Kvantorok

Induktív gondolkodás

Kizárás + + +

Átkódolás

Analógiák képzése + +

Sorozatok képzése
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AfrikA, A forró kontinens

Afrika a legforróbb kontinens, hiszen legnagyobb része a trópusi övezetben fekszik. Őslakói, a fekete 
bôrûek alkalmazkodtak a magas hômérséklethez (Kongó-vidéke, Szudán területe), de Afrikában élnek 
fehér bôrû arabok is. Európaiak a gyarmatosítások során érkeztek a kontinensre, és a mediterrán 
éghajlatú tájakon telepedtek le. Az enyhébb éghajlatú északi és déli tájakon, valamint a tengerparti 
síkvidékeken nagy a népsûrûség (Nílus-delta). A trópusi Afrika lakói növénytermesztéssel, állattartással, 
házi- és kézmûiparral foglalkoznak. A fehér bôrûek tôkés vállalkozók, akik bérmunkásként foglalkoztat-
ják az ôslakókat. A nôk helyzete keveset javult, még ma is sok helyen kezdetleges eszközökkel, nagyon 
sokat dolgoznak.
Afrika trópusi tájait a lemezmozgások többször átformálták. Az ôsföld kristályos gránit felszínén 
kialakult táblás vidékek a harmadidôszakban vetôdéssel feldarabolódtak (Kelet-Afrikai árokrendszer).  
A törésvonalak mentén vulkánok (Kilimandzsáró), a gyûrt területen lánchegység fejlôdött (Atlasz). 
A legfiatalabb tájak a tengerparti síkságok (Guineai-partvidék). Az ásványkincsekben gazdag Afrika, 
energiahordozókban és ércekben világviszonylatban is jelentôs készletekkel rendelkezik. 
Az Egyenlítô mentén, a napsugarak nagy hajlásszöge miatt a légtömegek felemelkednek és minden-
napos esôket okoznak. Ez a fülledt, párás, meleg, csapadékos éghajlati terület az egyenlítôi éghaj-
lat. Területén tápanyagszegény vörös föld alakult ki és nagyon sûrû esôerdô nôtt, a folyók bôvizûek 
(Kongó), egyenletes vízjárásúak. Afrika nemcsak folyókban, hanem tavakban is gazdag. A vetôdéssel 
keletkezett tavak: hosszú, keskeny mély állóvizek (pl. Tanganyika, Rudolf-tó).  Az Egyenlítôtôl északra 
és délre, a csapadékzóna vándorlásával az átmeneti öv alakult ki. Itt a hômérséklet magas, egy esôs 
és egy száraz évszak van. A folyók ingadozó vízjárással haladnak a fás, cserjés, füves szavannákon 
át a térítôi sivatagok felé. Az Egyenlítônél felszálló szelek a Ráktérítônél és a Baktérítônél lefelé áramla-
nak, meleg száraz levegôt hoznak magukkal. Ezért alakultak itt ki a Föld legnagyobb sivatagai, mint 
például a Szahara. A sivatagok folyói idôszakos vízjárásúak, talajuk nincs, így növény és állatviláguk is 
gyér, megélhetést csak az oázisok adnak. A trópusi Afrika uralkodó szele az állandóan egy irányból 
fújó passzát szél (ÉK, DK).
A trópusi, forró övezetben a növénytermesztés nincs évszakhoz kötve, hiszen mindig meleg van. 
A csapadék mennyisége és eloszlása szabja meg, hogy mikor mit termelnek. A törzsek kezdetleges, 
kapás földmûvelésre, önellátásra rendezkedtek be. A nagy területen 1-2 fajta növény termesztésére 
szakosodott, gépesített ültetvényes gazdálkodással a tôkések a világpiacra termelnek. A mezôgazda-
ság nem tud lépést tartani a lakosság számának gyors növekedésével, ezért gyakoriak a betegségek 
és a totális éhezés. Legveszélyeztetettebb a fôként nomád pásztorkodással foglalkozó Szahel-övezet 
(Szudán) lakóinak élete. A túllegeltetés miatt a gyep elpusztul, a talaj kiszárad és terjed a sivatag. Ezt a 
folyamatot elsivatagosodásnak nevezzük.
Egyiptomban a Nílus-völgy öntözéses növénytermesztése a gyapot, rizs, cukornád, búza termesztésének 
kedvez. Az ország bevételeinek nagy része az idegenforgalomból származik, a  fôváros a turisták által 
is kedvelt Kairó. 
A legjelentôsebb bányászat a Dél-afrikai Köztársaságban (gyémánt, arany, réz) és az afrikai arab-orszá-
gokban (Algéria), (kôolaj, földgáz) folyik. A kontinens legiparosodottabb országa a Dél-afrikai Köztársa-
ság, iparának húzóágazata: a kohászat, a vegyipar és a sokoldalú gépgyártás. Fôvárosa: Pretoria, irányítási, 
pénzügyi központ.
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1. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

Afrika  a legforróbb kontinens, hiszen legnagyobb része a trópusi övezetben fekszik. őslakói, a fekete 
bôrûek alkalmazkodtak a magas hômérséklethez (Kongó-vidéke, Szudán területe), de Afrikában élnek 
fehér bôrû arabok is. európaiak a gyarmatosítások során érkeztek a kontinensre, és a mediterrán 
éghajlatú tájakon telepedtek le. Az enyhébb éghajlatú északi és déli tájakon, valamint a tengerparti 
síkvidékeken nagy a népsûrûség (Nílus-delta). A trópusi Afrika lakói növénytermesztéssel, állattartással, 
házi- és kézmûiparral foglalkoznak. A fehér bôrûek tôkés vállalkozók, akik bérmunkásként foglalkoztat-
ják az ôslakókat. A nôk helyzete keveset javult, még ma is sok helyen kezdetleges eszközökkel, nagyon 
sokat dolgoznak.

1. felAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzés

Hol lenne a legtöbb dolga a népszámlálóknak? Állítsd népsûrûségük szerint csökkenô sorrendbe  
a következô területeket! 

Nílus-delta                    Szahara                     Szudán

>                   >

2.  felAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

a) Húzd át, melyik népcsoport nem illik a sorba! Választásod indokold!

fehér bôrûek                    fekete bôrûek                    sárga bôrûek                    fehér bôrû arabok

Indoklás: A sárga bôrûek nem Afrikában élnek. 
Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás!

b) Húzd át, népsûrûségük alapján melyik tájegység nem illik a sorba! Választásod indokold!

Kongó-vidék                    Szudán                    Szahara                    Nílus  torkolatvidéke 

Indoklás: A Nílus torkolatvidéke sûrûn lakott hely, a többi ritkán lakott.
Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás!

Nílus-delta Szudán Szahara
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3. felAdAt
  deduktív gondolkodás – 

kApcsolás

A gyerekek az iskolában az afrikai nôk életérôl néztek meg egy 
filmet. Bence megállapította, hogy

A NÔK HELYZETE KEVESET JAVULT, MÉG MA IS SOK 
HELYEN KEZDETLEGES ESZKÖZÖKKEL, NAGYON SOKAT 
DOLGOZNAK.

A gyerekek ezután beszélgettek, néhányan Bencéhez hasonlóan vélekedtek. Az alábbiak közül kari-
kázd be annak a tanulónak a nevét, aki a fenti állításnak megfelelô kijelentést mondott, a többiek 
nevét húzd át!

Viktor:  A nôk helyzete keveset javult, még ma is sok helyen kezdetleges eszközökkel, de nem 
nagyon sokat dolgoznak.

Péter:  A nôk helyzete keveset javult, nem igaz, hogy nem sok helyen, kezdetleges eszközök-
kel dolgoznak, és az sem, hogy nagyon sokat dolgoznak.

Andrea:  A nôk helyzete keveset javult, még ma is sok helyen kezdetleges eszközökkel, nagyon 
sokat dolgoznak.

Magdi:  A nôk helyzete keveset javult, még ma is sok helyen, nem kezdetleges eszközökkel, de 
nagyon sokat dolgoznak.

4. felAdAt
  kombinAtív képesség – 

permutálás

Egy család az afrikai kirándulásuk során három 
afrikai törzs életmódját is meg szeretné ismerni. 
Felsorolják az összes lehetôséget, hogy milyen sor-
rendben tudják meglátogatni a törzsek falvait. 
Írd le a kezdôbetûk segítségével milyen lehetôsé-
geik vannak!

m – maszáj               B – bantu               P – pigmeus

MBP MPB BMP BPM PMB PBM
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5. felAdAt
 deduktív gondolkodás – definiálás

Fogalmazd meg a következô kifejezések segítségével, mi a népsûrûség!

 

A népsûrûség az a mutató, amely kifejezi, hogy egy területen egy négyzetkilométerre mennyi 
ember jut.

mennyi mutató

kifejez egy terület

egy négyzet-
kilométer

ember
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2. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

Afrika trópusi tájait a lemezmozgások többször átformálták. Az ôsföld kristályos gránit felszínén kialakult 
táblás vidékek a harmadidôszakban vetôdéssel feldarabolódtak (kelet-Afrikai árokrendszer). A törésvo-
nalak mentén vulkánok (kilimandzsáró), a gyûrt területen lánchegység fejlôdött (Atlasz). A legfiatalabb 
tájak a tengerparti síkságok (guineai-partvidék). Az ásványkincsekben gazdag Afrika, energiahordozók-
ban és ércekben világviszonylatban is jelentôs készletekkel rendelkezik.

1. felAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzés

A híres kairói múzeum folyosóját átfestették és a tárlatok feliratai összekeveredtek. Segíts a dolgozók-
nak a feliratokat helyes sorrendbe rakni úgy, hogy  a látogatók az Egyenlítô felöl tudják végignézni a 
kiállítást!
Írd a pontsorra a következô feliratokat!

Atlasz                    Szahara                    Kongó-medence                    Guineai-partvidék

Ha valaki a kijárattól visszafordul, így látja a tájak feliratait:

Atlasz          Szahara          Guineai-partvidék          Kongó-medence

2. felAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át azt a kifejezést, amelyik nem illik a sorba! Választásod indokold!

Vezúv               Kilimandzsáró               Teleki-vulkán               Badacsony               Atlasz-hegység

Indoklás: Az Atlasz-hegység nem vulkán. 
Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás!

Kongó-medence   Guineai-partvidék         Szahara                       Atlasz

folyosó
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3.* felAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzés

Írd a téglalapokba az alábbi afrikai tájtípusokat kialakulásuk idôrendje szerint!

lánchegység               ôsföld               táblás vidék               tengerparti síkság

                                                  

Írj mindegyik tájtípusra egy-egy konkrét példát!

pl.      Afrikai ôsföld                         Szudán                                Atlasz                       Guineai-partvidék

4. felAdAt
 deduktív gondolkodás – elôrelépô következtetés

Olvasd el az állítást, majd folytasd a mondatot! Írd a vonalra a legmegfelelôbb befejezést!

a) Ha egy kontinensen sok energiahordozót és ércet bányásznak, akkor az ásványkincsekben gaz-
dag. 
Afrikában sok energiahordozót és ércet bányásznak, tehát ásványkincsekben gazdag. 

b) A táblás vidékek a harmadidôszakban vetôdéssel feldarabolódtak.
A Kelet-Afrikai árokrendszer táblás vidék, tehát a harmadidôszakban vetôdéssel feldarabolódott. 

ősföld táblás vidék lánchegység tengerparti  
síkság



22 matEmatiKa „B” • tErmÉSZEtiSmErEt • 7. ÉvFOLyam tanári útmutató

5. felAdAt
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

Egy természetfotós jellegzetes afrikai tájról 
készít képeket. A természeti magazin gyakran 
ír növényekrôl és állatokról, ezért olyan képe-
ket készít, ahol növények vagy állatok is 
látszanak. Sorold fel melyik tájon milyen képe-
ket készíthet!

E – erdôs szavanna  n – növény

C – cserjés szavanna  á – állat

F – füves szavanna

E      N C      N F      N E      Á C      Á F      Á
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3. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!
Az Egyenlítô mentén, a napsugarak nagy hajlásszöge miatt a légtömegek felemelkednek és mindennapos 
esôket okoznak. ez a fülledt, párás, meleg, csapadékos éghajlati terület az egyenlítôi éghajlat. területén 
tápanyagszegény vörös föld alakult ki és nagyon sûrû esôerdô nôtt, a folyók bôvizûek (Kongó), egyenle-
tes vízjárásúak. Afrika nemcsak folyókban, hanem tavakban is gazdag. A vetôdéssel keletkezett tavak: 
hosszú, keskeny mély állóvizek (pl. Tanganyika, Rudolf-tó).  Az egyenlítôtôl északra és délre, a csapadék-
zóna vándorlásával az átmeneti öv alakult ki. itt a hômérséklet magas, egy esôs és egy száraz évszak 
van. A folyók ingadozó vízjárással haladnak a fás, cserjés, füves szavannákon át a térítôi sivatagok felé. 
Az egyenlítônél felszálló szelek a Ráktérítônél és a Baktérítônél lefelé áramlanak, meleg száraz levegôt 
hoznak magukkal. ezért alakultak itt ki a föld legnagyobb sivatagai, mint például a Szahara. A sivatagok 
folyói idôszakos vízjárásúak, talajuk nincs, így növény és állatviláguk is gyér, megélhetést csak az oázisok 
adnak. A trópusi Afrika uralkodó szele az állandóan egy irányból fújó passzát szél (ék, dk).

1. felAdAt
 rendszerezô képesség – definiálás

Fogalmazd meg egy mondattal a következô kifejezések felhasználásával, mi a passzát szél!

A passzát szél az a szél, amely az Egyenlítônél feláramló meleg levegôbôl keletkezik, a térítôk felöl 
áramlik, állandóan egy irányból fúj, és ÉK-i, DK-i irányú.

2.* felAdAt
 rendszerezô képesség – hierArchikus osztályozás

Keresd ki a szövegbôl Afrika éghajlatait és az éghajlatokra jellemzô területeket, és írd az üres helyekre 
azokat!

Afrika éghajlatai 
és elhelyezkedésük

trópusi övezet

egyenlítôi

Egyenlítô

mérsékelt övezet

mediterrán

Afrika északi és 
legdélebbi területei

szavanna

az Egyenlítôtôl 
északra és délre

trópusi sivatag

térítôk menti 
területek

a térítôk felöl ÉK-i, DK-i irányú egy irányból fúj

áramlik Egyenlítô állandó szél

feláramló meleg levegô keletkezik
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3. felAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át azt a képet, amelyik nem illik a sorba! Választásod indokold!

Indoklás: A panda nem afrikai állat. 
Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás!

4. felAdAt
  deduktív gondolkodás – visszAlépô következtetés, 

válAsztó következtetés

Fejezd be a mondatokat!

a) Ha a légtömegek lefele áramlanak, akkor száraz levegôt hoznak.
Az Egyenlítônél a légtömegek nem hoznak száraz levegôt, tehát a légtömegek nem lefelé áramlanak.

b) Ha Afrikában egy terület mediterrán éghajlatú, akkor az vagy északon, vagy délen található. 
A mediterrán éghajlatú Dél-Afrikai Köztársaság nem északon van, tehát Afrika déli részén található.

5. felAdAt
 rendszerezô képesség – hAlmAzképzés

Az alábbiakban egy éghajlat tulajdonságai vannak felsorolva. Keresd meg a felsorolásban a közös 
sajátságot (sajátságokat) és írd a pontsorra!

A)  Azért fülledt, párás az egyenlítôi éghajlat, mert a felemelkedô légtömegek miatt mindennap 
hull esô, ez pedig kedvezô a sûrû ôserdô kialakulásához.

B)  Bár a tápanyagszegény vörös föld a jellemzô talajtípus az egyenlítôi éghajlaton, de sûrû ôserdô 
nô a mindennapos esôknek köszönhetôen, mert a légtömegek felemelkednek.

C)  Nem igaz, hogy a légtömegek nem emelkednek fel az Egyenlítô mentén, de az igaz, hogy a 
mindennapos esôk miatt sûrû ôserdô nô.

D)  Az egyenlítôi éghajlatra nem jellemzô a dús füvû legelô, mert a természetes növényzete a sûrû 
ôserdô, de a légtömegek felemelkedése miatt mindennap hull esô.

a légtömegek felemelkednek,                    mindennapos esô,                    sûrû ôserdô

Melyik ez az éghajlat? Az egyenlítôi éghajlat.
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6.* felAdAt
 rendszerezô képesség – besorolás

A vetôdéssel keletkezett tavak betûjelét karikázd be, 
a többi állóvíz betûjelét húzd át! 

A) Keskeny, rövid, mély állóvizek. 
B) Hosszú, keskeny, mély állóvizek.
C) Hosszú, keskeny, nem mély állóvizek.
D) Nem igaz, hogy rövid, keskeny és mély állóvizek.
E)  Nem igaz, hogy nem hosszú, és az sem, hogy nem 

keskeny és nem mély állóvizek.

7. felAdAt 
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

Az afrikai szafari vezetôje a programról kérdezte a turistákat, akik választhattak, hogy a híres afrikai 
folyók vadállatait, vagy a szavannák jellegzetes futómadarait és növényevôit, vagy a veszélyes vadálla-
tokat nézik meg. A vezetô azt kérte, válasszanak a programok közül. Volt aki több helyre is el szeretett 
volna jutni, de olyan is volt akinek egyik program sem tetszett. 
A kezdôbetûk segítségével sorold fel, milyen módon adhattak választ a vezetô kérdésére a turisták!

v – vadállatok                    F – folyók állatvilága                    n – növényevôk és futómadarak

V F N VF VN NF VFN - - -



26 matEmatiKa „B” • tErmÉSZEtiSmErEt • 7. ÉvFOLyam tanári útmutató

4. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A trópusi, forró övezetben a növénytermesztés nincs évszakhoz kötve, hiszen mindig meleg van. A csa-
padék mennyisége és eloszlása szabja meg, hogy mikor, mit termelnek. A törzsek kezdetleges, kapás 
földmûvelésre, önellátásra rendezkedtek be. A nagy területen 1–2 fajta növény termesztésére szako-
sodott, gépesített ültetvényes gazdálkodással a tôkések a világpiacra termelnek. A mezôgazdaság nem 
tud lépést tartani a lakosság számának gyors növekedésével, ezért gyakoriak a betegségek és a totális 
éhezés. legveszélyeztetettebb a fôként nomád pásztorkodással foglalkozó szahel-övezet (szudán) lakói- 
nak élete. A túllegeltetés miatt a gyep elpusztul, a talaj kiszárad és terjed a sivatag. ezt a folyamatot 
elsivatagosodásnak nevezzük.

1. felAdAt
 rendszerezô képesség – besorolás

Az ültetvényes gazdálkodás betûjelét karikázd be, a többi mezôgazdasági forma betûjelét húzd át!

A)  Kis területen 1–2 fajta növényt termelnek a 
világpiacra.

B)  Nagy területen 1–2 fajta növényt termelnek a 
világpiacra.

C)  Nem igaz, hogy kis területen, nem 1–2 fajta 
növényt termelnek a világpiacra.

D)  Nagy területen nem 1–2 fajta növényt termel-
nek a világpiacra.

2. felAdAt
 kombinAtív képesség – kombinálás, vAriálás

Egy egyiptomi gazda növényeket akar ültetni. Két parcellán gaz-
dálkodik. Még nem döntötte el, hogyan ülteti be a növényeket, de 
a két ültetvényén különbözô növényeket szeretne termeszteni. 

a) Milyen növénypárok képezhetôk a háromféle növénybôl?

    G – gyapot  r – rizs         B – búza        

b)* Milyen növénypárok képezhetôk a háromféle növénybôl, ha számít, hogy hol, milyen növényt 
ültetnek, mert az egyik föld nagyobb és ott nagyobb haszonnal tud termelni? Sorold fel a lehetséges 
növénypárokat!

G –gyapot                    r – rizs                    B – búza

R      BG      BG      R

B      RB      GR      G

R      BG      BG      R



tanári útmutató 1. modul • aFriKa, a FOrró KOntinEnS 27

3. felAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzés

Állítsd sorba az alábbi eseményeket történésük idôbeli sorrendje szerint! Kezdd a legkorábbival! 

a sivatag terjedése                    pásztorkodás                    túllegeltetés

talaj kiszáradása                    a növényzet kipusztulása 

Hogy nevezzük ezt a folyamatot? Elsivatagosodás. 

4.* felAdAt 
 rendszerezô képesség – definiálás

Fogalmazd meg egy mondatban, a következô kifejezések felhasználásával, mi az elsivatagosodás!

 

Az elsivatagosodás az a folyamat, amikor a túllegeltetés miatt a gyep elpusztul, a talaj kiszárad és 
terjed a sivatag.

pásztorkodás

túllegeltetés

a növényzet kipusztulása

a talaj kiszáradása

a sivatag terjedése

a talaj kiszárad túllegeltetés

terjed a sivatag folyamat

a gyep elpusztul
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5.* felAdAt
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Egy Afrika mezôgazdaságáról szóló tudósításban Gergô azt hallotta, hogy

A TRÓPUSI ÖVEZETBEN A NÖVÉNYTERMESZTÉS NINCS ÉVSZAK-
HOZ KÖTVE, HISZEN MINDIG MELEG VAN. ITT A CSAPADÉK MEN-
NYISÉGE ÉS ELOSZLÁSA SZABJA MEG, HOGY MIKOR MIT TERMEL-
NEK.

Barátainak mesélt a hallottakról. A gyerekek ezután beszélgettek, néhányan Gergôhöz hasonlóan 
vélekedtek. Az alábbiak közül karikázd be annak a tanulónak a nevét, aki a fenti állításnak megfelelô 
kijelentést mondott, a többiek nevét húzd át!

Andrea: Nincs olyan övezet, ahol a növénytermesztés nincs évszakhoz kötve.
Béla: Nincs olyan övezet, ahol a növénytermesztés évszakhoz van kötve. 
Máté: Van olyan övezet, ahol a növénytermesztés nincs évszakhoz kötve.
István: Van olyan övezet, ahol a növénytermesztés évszakhoz van kötve.
Gábor: A növénytermesztés minden övezetben évszakhoz van kötve.
Katalin: Egyik övezetben sincs a növénytermesztés évszakhoz kötve.

Húzd alá annak a nevét, aki jót mondott, de nem Gergô kijelentésébôl következik a válasza! 
Mondj rá példát! István állítása igaz a mérsékelt öv éghajlatára. 

6. felAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress a fogalmaknak megfelelô párt!

kapás 
földmûvelés

kapás
földmûvelés

ültetvényes
gazdálkodás

tôkés
gazda

nomád
pásztorkodás

juh,
kecske

kapás 
földmûvelés

manióka,
batáta

–     =          –

–     =          –
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5. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

egyiptomban a Nílus-völgy öntözéses növénytermesztése a gyapot, rizs, cukornád, búza termesztésé-
nek kedvez. Az ország bevételeinek nagy része az idegenforgalomból származik, a fôváros a turisták 
által is kedvelt Kairó. 
A legjelentôsebb bányászat a dél-afrikai köztársaságban (gyémánt, arany, réz) és az afrikai Arab-
országokban (Algéria), (kôolaj, földgáz) folyik. A kontinens legiparosodottabb országa a dél-afrikai köz-
társaság, iparának húzóágazata: a kohászat, a vegyipar és a sokoldalú gépgyártás. fôvárosa: Pretoria, 
irányítási, pénzügyi központ.

1. felAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés

Fejezd be a mondatot!

A turistáknak már csak egy napjuk marad Egyiptomban 
körülnézni. Választanak, hogy vagy a Níluson hajóznak, 
vagy Kairót nézik meg.
Ma nem lehet hajózni a Níluson, mert nincs szabad hajó, 
tehát Kairót nézik meg. 

2.* felAdAt
 rendszerezô képesség – besorolás 

Az Egyiptomra jellemzô állítás betûjelét karikázd be, a többi állítás betûjelét húzd át!

A)  Az ország bevételeinek nagy része az idegenforgalomból származik, de ezen kívül öntözéses 
növénytermesztéssel gyapotot és rizst termesztenek.

B)  Gyapotot és rizst nem öntözéses növénytermesztéssel termesztenek, az ország bevételeinek 
nagy része nem az idegenforgalomból származik.

C)  Nem igaz, hogy az ország bevételeinek nagy része az idegenforgalomból származik, de öntö-
zéses növénytermesztéssel gyapotot és rizst termesztenek.

D)  Az ország bevételeinek nagy része az idegenforgalomból származik, de nem termesztenek  
öntözéses növénytermesztéssel gyapotot és rizst. 
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3. felAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzô osztályozás

Állítsd sorba a következô fogalmakat! Töltsd ki az ábrát!

Észak-Afrika               Egyiptom               Nílus-völgy               Afrika

4.* felAdAt
 rendszerezô képesség – besorolás

Dél-Afrikai Köztársaságra jellemzô állítás betûjelét karikázd be, a többi állítás betûjelét húzd át!

A) Afrika legkevésbé iparosodott országa, nem bányásznak gyémántot, fôvárosa nem Pretoria.
B)  Nem igaz, hogy Afrika legiparosodottabb országa, nem gyémántot bányásznak, fôvárosa  

nem Pretoria.
C) Afrika legiparosodottabb országa, sok gyémántot bányásznak, fôvárosa Pretoria.
D)  Nem Afrika legiparosodottabb országa, fôvárosát nem Pretoriának hívják, de gyémántot 

bányásznak.

Nílus-völgyEgyiptomÉszak-AfrikaAfrika
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5. felAdAt
  induktív gondolkodás – AnAlógiák 

képzése

Az egyiptomi piramisok látogatóit érdekes feladványok várják, ha be akarnak 
jutni a híres fáraók gazdagon díszített sírkamrájába. A következô feladatokban 
azt kell megtalálni, melyik szó illik legjobban az üres téglalapokba. 

6. felAdAt
 deduktív gondolkodás – descArtes-szorzAt képzése

Egy repülô Európából indul, és Afrika fölött repül át.  
Az út során többször leszállhat és a pilóta eldöntheti, hogy 
üzemanyagot vagy ivóvizet vesz fel. Hol, mit vehet magá-
hoz a repülôvezetô, ha Egyiptomban, Szudánban és a Dél-
afrikai Köztársaság repülôterén fogadják a járatot? Sorold 
fel az össze lehetôséget!

E – Egyiptom   Ü – üzemanyag

S – Szudán   v – víz

D – Dél-afrikai Köztársaság

E      Ü E      V S      Ü S      V D      Ü D      V

egyenletes
vízjárás

egyenlítôi
éghajlat

idôszakos
vízjárás

térítôi
sivatag

ültetvényes
gazdálkodás

világpiac kapás
földmûvelés

önellátás

–     =          –

–     =          –

Egyiptom jó minôságû
gyapot

Dél-Afrikai
köztársaság

gyémánt,
arany, réz

Dél-Afrikai
köztársaság

Pretoria Egyiptom Kairó

–     =          –

–     =          –





2. moDul
SArKKÖrTôl
SArKKÖriG
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fejlesztendô képességek

Kompetencia-komponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

Rendszerezô képesség

Halmazképzés, besorolás +

Definiálás +

Felosztás + +

Sorképzés, sorképzô osztályozás + + +

Hierarchikus osztályozás +

Kombinatív képesség

Permutálás +

Variálás +

Kombinálás + +

Összes részhalmaz képzése +

Descartes-szorzat képzése

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás

Feltételképzés +

Elôrelépô következtetés + +

Visszalépô következtetés + +

Választó következtetés

Lánckövetkeztetés +

Kvantorok +

Induktív gondolkodás

Kizárás + +

Átkódolás

Analógiák képzése + + +

Sorozatok képzése
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Sarkkörtől Sarkkörig

amerika a második legnagyobb területû kontinens. Két fô része: Észak-Amerika és Dél-Amerika, 
melyeket Közép-Amerika szárazföldi hídja köt össze. A kontinens észak-déli kiterjedése nagy, áthalad 
rajta az Északi-sarkkör, a Ráktérítô, az Egyenlítô és a Baktérítô, valamint megközelíti a Déli-sarkkört. Észak-
Amerika partvonala tagolt, mert sok sziget, félsziget és öböl található partjai mentén, ezzel szemben 
Dél-Amerika partvonala tagolatlan.
Észak- és Dél-Amerika felszíne hasonló, a kontinensrészek nyugati és keleti felén hegységek, a közepén 
alacsonyabb területek helyezkednek el. Észak-Amerika keleti részén a óidei feketekôszénben gazdag 
röghegység, az Appalache-hegység található. Nyugaton a fiatalabb, gyûrôdéssel keletkezett, Pacifikus-
hegységrendszer húzódik, ahol gyakori a földrengés és a  vulkanizmus. Felszínét a jég csipkézte, jel-
legzetes lánchegységi formakinccsel rendelkezik. Észak-Amerika egyik legmagasabb vonulata a Szik-
lás-hegység. Dél-Amerikában a gyûrt hegyláncok neve: Andok. A hegyláncok fennsíkokat, medencéket 
fognak közre, ilyen például Észak-Amerikában a Colorado-fennsík, Dél-Amerikában pedig a Bolíviai-
fennsík. 
A Kanadai-ôsföld Észak-Amerika legidôsebb része, kristályos gránitpajzs, melyet a jég koptatott, így 
az ásványi nyersanyagok (nikkel, uránérc, nemes- és színesfémércek) a felszínhez közel kerültek. A Dél-
Amerika keleti részén fekvô két ôsföld a Brazil-felföld és a Guyanai-hegyvidék lépcsôs táblavidék. 
A kontinens legjelentősebb gazdasági hatalma az amerikai Egyesült államok. A világgazdaság leg-
sokoldalúbb és technológiailag legfejlettebb gazdaságának kialakulásában nagy szerepe volt a ter-
mészeti adottságoknak, a kedvező földrajzi helyzetnek, az ide érkező szakemberek nagy számának 
és a hatalmas összegekkel támogatott kutatási eredményeknek. A gazdaság motorja a technológiai 
fejlődés, az információáramlás és a szolgáltató ágazatok magas színvonalú fejlődése. A gazdasági élet 
fejlődését és a magas életszínvonalat a jól kiépített infrastruktúra (közlekedési hálózat, vízellátás, csa-
tornahálózat, áramellátás) segíti.
A hagyományos ipari területeken az elmúlt évtizedekben a legmodernebb csúcstechnológiát igénylő 
iparágak jelentek meg (atomipar, űrkutatás, biotechnológia, elektronika). 
Észak-Amerika legfiatalabb tája a mezôgazdaságilag hasznosított Mississippi-alföld, melyet korábban 
a tenger töltött fel, ma pedig folyók építik hordalékukkal. A Mississippi mentén és a Mexikói-öböl part-
vidékén gazdag kôolaj és földgáz telepeket tártak fel. Dél-Amerika folyók által töltôdô alföldjei az 
Amazonas-medence, az Orinoco-medence, és a Parana-alföldje szintén kôolajlelôhelyek.
Amerika területén a déli hideg övezet kivételével minden földrajzi övezet megtalálható. Észak-
Amerika éghajlatai északról dél felé haladva: állandóan fagyos, tundra, tajga, kontinentális. Óceáni és 
mediterrán éghajlat a Csendes-óceán partján, míg a szubtrópusi monszun az Atlanti-óceán partján található. 
Közép-Amerika területén szavanna és egyenlítôi éghajlat az uralkodó. Dél-Amerika északi és középsô 
területei még a trópusi övezetbe tartoznak, ezért egyenlítôi, szavanna, majd délebbre pedig mediterrán, 
szubtrópusi monszun, kontinentális és óceáni éghajlat a jellemzô. Amerikában hegyvidéki és sivatagi éghajlat 
is fellelhetô.
A kontinens észak-déli nyitottsága miatt, hol a hideg sarki, hol a forró déli levegô nyomul be a szárazföld 
belsejébe, hirtelen változásokat okozva az idôjárásban. A tengeráramlás olyan mély és széles „folyam” 
a tengerekben, amelyet az állandóan egy irányban fújó szelek hajtanak. A hideg tengeráramlások (pl. 
Labrador-áramlás) hûtik, a meleg áramlatok (pl. Golf-áramlás) melegítik a partvidékeket, módosítva az 
éghajlatok elhelyezkedését.
A természetes növénytakaró összefügg az éghajlattal, Amerika növényzete övezetes. A növényzeti és 
éghajlati övek szabályosan egymás után következnek, mintha szalagokat fektetnél egymás alá. 
Észak-Amerika legnagyobb folyója a Mississippi, amely mellékfolyójával, a Missourival a Mexikói-
öbölbe deltatorkolattal érkezik. A Szent Lôrinc folyó forgalmas belvízi hajóútja az Atlanti-óceánban 
tölcsértorkolattal végzôdik. A Csendes-óceánba torkolló Colorado és Columbia folyók vizét sok erômû 
hasznosítja. A jég vájta Nagy-tavak környéke korábban gazdag vasérclelôhely volt, ma a vízi közlekedés 
és szállítás színtere. Dél-Amerika hosszú folyói az Atlanti-óceánba ömlenek, az Orinoco delta-, a Parana 
pedig tölcsértorkolattal. Az Amazonas, mely a legnagyobb vízgyûjtô területû és legbôvizûbb folyó a 
Földön, tölcsértorkolattal érkezik az Atlanti-óceánba.
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1. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

Amerika a második legnagyobb területû kontinens. két fô része: Észak-Amerika és Dél-Amerika, melye- 
ket Közép-Amerika szárazföldi hídja köt össze. A kontinens észak-déli kiterjedése nagy, áthalad rajta 
az Északi-sarkkör, a Ráktérítô, az Egyenlítô és a Baktérítô, valamint megközelíti a Déli-sarkkört. Észak-
Amerika partvonala tagolt, mert sok sziget, félsziget és öböl található partjai mentén, ezzel szemben 
Dél-Amerika partvonala tagolatlan.
Észak- és Dél-Amerika felszíne hasonló, a kontinensrészek nyugati és keleti felén hegységek, a közepén 
alacsonyabb területek helyezkednek el. Észak-Amerika keleti részén a óidei feketekôszénben gazdag 
röghegység, az Appalache-hg található. nyugaton a fiatalabb, gyûrôdéssel keletkezett, Pacifikus-hegy-
ségrendszer húzódik, ahol gyakori a földrengés és a  vulkanizmus. felszínét a jég csipkézte, jellegzetes 
lánchegységi formakinccsel rendelkezik. észak-Amerika egyik legmagasabb vonulata a Sziklás-hegy-
ség. dél-Amerikában a gyûrt hegyláncok neve: Andok. A hegyláncok fennsíkokat, medencéket fognak 
közre, ilyen például észak-Amerikában a Colorado-fennsík, dél-Amerikában pedig a Bolíviai-fennsík.

1. felAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzés 
 kombinAtív képesség – permutálás 
  rendszerezô képesség – sorképzô osztályozás

Bill Észak-Amerikában galambröptetô szeretne lenni, ezért eluta-
zott Dél-Amerikába,  hogy ellenôrizze, igaz-e a következô kijelentés:  
„A galambok visszatérnek oda, ahol születtek és nevelkedtek.”

a) Írd le a pontsorra, mely nevezetes szélességi körök fölött repül 
hazáig a galamb!

Baktérítô, Egyenlítô, Ráktérítô, Északi-sarkkör 

b) Bill hazafelé a következô tájakat szeretné megnézni:

an – Andok                    am – Amazonas-medence                    ap – Appalache-hegység

Milyen sorrendben tudja bejárni ezeket a tájakat, ha elegendô ideje van hazája megismerésére? Töltsd 
ki a négyzeteket a tájak kezôbetûivel!

An   Am   Ap An   Ap   Am Am   An   Ap

Am   Ap   An Ap   An   Am Ap   Am   An
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c)* Bill háza a Kanadai-pajzs területén áll. Helyezd el a fogalmak sorában e tájat!

Kanadai-pajzs 

Amerika 
  
Észak-Amerika

2. felAdAt
 rendszerezô képesség – besorolás

Az Amerikára vonatkozó állítás(ok) betûjelét karikázd be, a többi állítás betûjelét húzd át!

A)  A második legnagyobb területû kontinens, két fô részét szárazföldi híd köti össze, észak-déli  
kiterjedése nagy.

B)  A második legnagyobb területû kontinens, két fô részét szárazföldi híd köti össze, észak-déli 
kiterjedése nem nagy.

C)  Nem igaz, hogy nem a második legnagyobb területû kontinens, sem az, hogy szárazföldi híd 
köti össze a két fô részét, de nagy az észak-déli kiterjedése.

D)  Nem a második legnagyobb területû kontinens, két fô részét szárazföldi híd köti össze és 
észak-déli kiterjedése nagy.

3.* felAdAt
 rendszerezô képesség – hAlmAzképzés

Az alábbiakban egy amerikai hegység tulajdonságai vannak felsorolva. Keresd meg a felsorolásban a 
közös sajátságot (sajátságokat) és írd a pontsorra!

A)  Bányászattal hasznosítják ásványkincseit, feketekôszénben gazdag, vetôdéssel keletkezett 
óidei röghegység Észak-Amerika keleti részén.

B)  Nem a legidôsebb táj, de óidei röghegység Észak-Amerika keleti részén, ahol feketekôszenet 
bányásznak.

C)  Nem igaz az, hogy nem óidei röghegység, nem gazdag feketekôszénben és nem Észak-Ame-
rika keleti részén található.

D)  Észak-Amerika keleti részén található, feketekôszén-
ben gazdag, óidei röghegység.

Észak-Amerika keleti részén található, feketekôszénben gaz-
dag, óidei röghegység

Melyik ez a hegység? Az Appalache-hegység.

Kanadai-pajzsÉszak-AmerikaAmerika
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4. felAdAt
 rendszerezô képesség – hierArchikus osztályozás

Keresd ki a szövegbôl Amerika megemlített tájegységeit, és nevüket írd az ábrába! 

5. felAdAt
 deduktív gondolkodás – visszAlépô következtetés

Fejezd be a mondatot!

Ha a partvonal mentén sok  öböl, sziget és félsziget van, akkor a partvonal tagolt.
Dél-Amerika partvonala tagolatlan, tehát partvonala mentén nincs sok öböl, sziget és félsziget. 

6. felAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress a fogalmaknak megfelelô párt és írd az üres téglalapokba!

Amerika

Észak-Amerika

hegység fennsík

Appalache-hegység Colorado

Sziklás-hegység

Dél-Amerika

hegység fennsík

Andok Bolívia

Colorado-fennsík Észak-Amerika Bolíviai-fennsík Dél-Amerika

Appalache feketekôszén Andok színesfémércek

–     =          –

–     =          –

Andok lánchegység Appalache röghegység–     =          –
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2. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A Kanadai-ôsföld észak-Amerika legidôsebb része, kristályos gránitpajzs, melyet a jég koptatott, így az 
ásványi nyersanyagok (nikkel, uránérc, nemes- és színesfémércek) a felszínhez közel kerültek. A dél-
Amerika keleti részén fekvô két ôsföld a Brazil-felföld és a Guyanai-hegyvidék lépcsôs táblavidék. 
észak-Amerika legfiatalabb tája a mezôgazdaságilag hasznosított Mississippi-alföld, melyet korábban a 
tenger töltött fel, ma pedig folyók építik hordalékukkal. A Mississippi mentén és a Mexikói-öböl partvi-
dékén gazdag kôolaj és földgáz telepeket tártak fel. dél-Amerika folyók által töltôdô alföldjei az Ama-
zonas-medence, az Orinoco-medence, és a Parana-alföldje szintén kôolajlelôhelyek.
A kontinens legjelentősebb gazdasági hatalma az Amerikai egyesült államok. A világgazdaság legso-
koldalúbb és technológiailag legfejlettebb gazdaságának kialakulásában nagy szerepe volt a természeti 
adottságoknak, a kedvező földrajzi helyzetnek, az ide érkező szakemberek nagy számának és a hatal-
mas összegekkel támogatott kutatási eredményeknek. A gazdaság motorja a technológiai fejlődés, az 
információáramlás és a szolgáltató ágazatok magas színvonalú fejlődése. A gazdasági élet fejlődését és 
a magas életszínvonalat a jól kiépített infrastruktúra (közlekedési hálózat, vízellátás, csatornahálózat, 
áramellátás) segíti.
A hagyományos ipari területeken az elmúlt évtizedekben a legmodernebb csúcstechnológiát igénylő 
iparágak jelentek meg (atomipar, űrkutatás, biotechnológia, elektronika). 

1. felAdAt
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

A Kanadai-ôsföldet kutató geológusok nagy mennyiségben 
nikkel- és uránércet, valamint színesfémércet találtak. Bányákat 
nyitottak és megkezdôdött az ércek kitermelése. Milyen érce-
ket tudnak a területrôl elszállítani, ha a tehervonatra egy vagy 
többféle ércet is pakolhatnak?
Írd a vagonokba az ércek kezdôbetûjét!

n – nikkelérc                    u – uránérc                    S – színesfémérc

N U S

NU US NS

NUS
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2. felAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzés

Írd a nyílra Észak-Amerika tájait keletkezési idejük szerinti sorrendben! Kezdd a legidôsebbel!

Sziklás-hegység               Appalache-hegység               Kanadai-ôsföld               Mississippi-alföld

   Kanadai-ôsföld               Appalache-hegység               Sziklás-hegység               Mississippi-alföld   

3. felAdAt
 deduktív gondolkodás – elôrelépô következtetés

Fejezd be a mondatot!

A tengerparti síkságokon szénhidrogéneket, kôolajat vagy földgázt bányásznak.
A Mexikói-öböl tengerparti síkság, tehát itt szénhidrogéneket, kôolajat vagy földgázt bányásznak. 

4. felAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Mindegyik sorba hiba csúszott. Húzd át a hibásat, és választásod indokold!

a)

Guyanai-hegyvidék          Appalache-hegység          Brazil-felföld          Kanadai-ôsföld

Indoklás: Az Appalache-hegység nem ôsföld. 
Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás!

b)

Mississippi-alföldje          Parana-alföldje          Amazonas-alföldje          Guineia-partvidék

Indoklás: Nem Amerikában található, hanem Afrikában.
Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás!
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olvAsmány – AmerikAi gAzdAsági körzetek

A gazdasági körzet, egy országon belüli önálló földrajzi terület, mely egyszerre teszi lehetővé az embe- 
ri és természeti jelenségek leírását, társadalmi-gazdasági adatok elemzését és közös politika alkalma- 
zását. egy országon belüli az egyes gazdasági körzetek kölcsönhatásban vannak egymással. Az Ame- 
rikai egyesült államok területén lévő gazdasági körzetek a nagy ipari területeken kezdtek kialakulni.  
A 20. század közepén három körzetnek volt kiemelkedő súlya: az északi, a déli és a nyugati körzetnek. 
Az észak-Atlanti-partvidék kikötői esnek legközelebb európához, itt alakult ki az északi körzet. itt száll-
tak partra a bevándorlók, tehát bőven volt munkaerő az iparosodáshoz. energiahordozókban sem 
volt hiány, kezdetben az Appalache-hegység fáit, majd nagyesésű folyóit, később széntelepeit haszno-
sították. A munkaerő azonban felértékelődött, s az olcsó munkaerőt igénylő iparágak kivonultak a 
térségből. közép-nyugaton az ipar jelentősége csökken, a mezőgazdaságé nő (kukoricatermelés, és a 
farmerek fő bevételi forrása a sertés és marhahízlalás).
A nyugati gazdasági körzet, a sziklás-hegységben található az usA legnagyobb színesérc és urán-
lelőhelyei. A colorado és columbia folyó hatalmas vízerőművei olcsó elektromos árammal segítet-
ték az alumínium és színesfémkohászat kibontakozását. A hegyvidékeknél és a száraz medencéknél 
legeltető szarvasmarha és juhtenyésztéssel foglalkoznak. A mediterrán kalifornia területén zöldségeket, 
déligyümölcsöt és gyapotot termesztenek.
A dél gazdasági körzet államai a polgárháborúban elszenvedett vereség és a rabszolga-felszabadí-
tás után nem tudtak gazdasági versenyre kelni az erős, iparosodott északkal. napjainkban azonban 
rohamos ipari fejlődés tapasztalható. texasban és louisianában tárták fel az ország leggazdagabb kőolaj 
és földgáztelepeit. Az usA legnagyobb kőolaj-finomítói a mexikói-öböl partján sorakoznak. A texasi 
partvidéken bányászott kősó és kén, valamint florida hatalmas foszfátlelőhelyei a szervetlen vegy-
ipar (műtrágyagyártás) alapját képezik. latin-Amerikából ércek és mezőgazdasági termékek érkeznek, 
melyek főként a legforgalmasabb déli kikötőváros, new orleans és környéke iparát táplálja.

Az usA gazdasági körzetei címszavakban:

nyugati körzet

a Csendes-óceán partvidékén, 

alumínium- és színesfém-
kohászat, vegyipar (kőolaj), 
faipar, rakéta- és repülő-
gépgyártás, atomipar 

Szilícium-völgy

Főbb városok: Los Angeles, 
San Francisco

Északi körzet

Sziklás-hegységtől az Alanti-
óceánig, 

elektronika, elektrotech-
nika, atomipar, műszeripar, 
autógyártás 

Főbb városai: New York, 
Washington, Boston, 
Cleveland, Detroit, 
Chicago

Déli Körzet

az Appalache-hegység nagy 
része és a Mexikói-öböl kör-
nyékének széles sávja, 

alumíniumipar, atomipar, 
vegyipar, űrkutatás, rakéta-
kutatás, textilipar, idegen-
forgalom (Florida)

Főbb városai: Houston, 
Dallas (Texas), New Orle-
ans
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3. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

Amerika területén a déli hideg övezet kivételével minden földrajzi övezet megtalálható. észak-Amerika 
éghajlatai északról dél felé haladva: állandóan fagyos, tundra, tajga, kontinentális. Óceáni és mediter-
rán éghajlat a Csendes-óceán partján, míg a szubtrópusi monszun az Atlanti-óceán partján található. 
közép-Amerika területén szavanna és egyenlítôi éghajlat az uralkodó. dél-Amerika északi és középsô 
területei még a trópusi övezetbe tartoznak, ezért egyenlítôi, szavanna, majd délebbre pedig mediter-
rán, szubtrópusi monszun, kontinentális és óceáni éghajlat a jellemzô. Amerikában hegyvidéki és sivatagi 
éghajlat is fellelhetô.

1. felAdAt
 kombinAtív képesség – kombinálás

Földrajz órán az amerikai éghajlatokról tarthattam kiselôadást.
A tanárom azt kérte, hogy a következô három éghajlat közül kettôt mutas-
sak be részletesebben is. Milyen lehetôségeim voltak, ha a kontinentális, az 
óceáni és a mediterrán éghajlat bemutatása közül választhattam.
Írd az éghajlatok kezdôbetûjét a négyzetekbe!

        K – kontinentális              ó – óceáni                m – mediterrán

2. felAdAt
 rendszerezô képesség – felosztás

Írd a következô éghajlatok nevét a halmazokba, és adj nevet a halmazoknak! 

kontinentális               szavanna               egyenlítôi               óceáni               mediterrán

sivatagi               hideg mérsékelt

M      KM      OK      O

 

kontinentális, óceáni, mediterrán, 
hideg mérsékelt

 

szavanna, egyenlítôi, kontinentális, 
óceáni, sivatagi

Észak-Amerika éghajlatai Dél-Amerika éghajlatai
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3. felAdAt
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

István a következô állítást mondta:

DÉL-AMERIKA ÉSZAKI ÉS KÖZÉPSÔ TERÜLETEI A TRÓPUSI ÖVEZETBE TARTOZNAK.

Osztálytársai elismételték a gondolatát. Karikázd be annak a nevét, aki helyes következtetésre jutott, 
és húzd át annak a nevét, aki nem!

Éva: Dél-Amerika egyik területe sincs a trópusi övezetben. 
Tamás:  Dél-Amerika minden területe a trópusi övezetben van. 
Máté: Van olyan területe Dél-Amerikának, amely a trópusi övezetben van.
Viola: Nincs olyan területe Dél-Amerikának, amely a trópusi övezetben van.
Gábor: Van olyan területe Dél-Amerikának, amely nem a trópusi övezetben van..
Tímea:  Nincs olyan területe Dél-Amerikának, amely nem a trópusi övezetben van. 

4. felAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át melyik nem illik a sorba, választásod indokold!

déli hideg övezet          északi hideg övezet          északi mérsékelt övezet      

déli mérsékelt övezet

Indoklás:  Ez az övezet nem található meg Amerikában. Más megoldás is elfogadható, ha helyes az 
indoklás!
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4. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A kontinens észak-déli nyitottsága miatt, hol a hideg sarki, hol a forró déli levegô nyomul be a szárazföld 
belsejébe, hirtelen változásokat okozva az idôjárásban. A tengeráramlás olyan mély és széles „folyam” 
a tengerekben, amelyet az állandóan egy irányban fújó szelek hajtanak. A hideg tengeráramlások (pl. 
Labrador-áramlás) hûtik, a meleg áramlatok (pl. Golf-áramlás) melegítik a partvidékeket, módosítva az 
éghajlatok elhelyezkedését.
A természetes növénytakaró összefügg az éghajlattal, Amerika növényzete övezetes. A növényzeti és 
éghajlati övek szabályosan egymás után következnek, mintha szalagokat fektetnél egymás alá.

1. felAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzés

A 3. egység szövege alapján írd a pontsorra Dél-Amerika mérsékelt övezetbe tartozó éghajlatait észak-
ról délfelé!

egyenlítôi

szavanna

szubtrópusi monszun

kontinentális

2. felAdAt
 rendszerezô képesség – definiálás

Fogalmazd meg a következô kifejezések felhasználásával, mik a tengeráramlások!

 
A tengeráramlások olyan mély és széles „folyamok” a tengerekben, óceánokban, amelyeket az állan-
dóan egy irányból fújó szelek tartanak mozgásban. 

É

D

tengerek, óceánok állandóan egy irány-
ban fújó szelek tartanak mozgásban mély és széles 

„folyam”
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3. felAdAt
 deduktív gondolkodás – elôrelépô következtetés,  
 visszAlépô következtetés

Fejezd be a mondatokat!

Ha egy kontinens északról és délrôl nyitott, akkor hirtelen változások jellemzik az idôjárást.

a) Amerika északról és délrôl nyitott kontinens, tehát hirtelen változások jellemzik az idôjárását.

b) Ausztrália idôjárására nem jellemzôk a hirtelen változások, tehát északról és délrôl nem nyitott 
kontinens.

4. felAdAt
 kombinAtív képesség – kombinálás

Péter a hírekben hallotta, hogy Észak-Amerikára jellemzôk a forgószelek. Más-
nap a földrajz órán igyekezett felidézni, hogy milyen típusú forgószelekrôl hal-
lott a televízióban. Sorold fel milyen ötletei lehettek, ha kettôre emlékezett ezek 
közül: 

C – trópusi ciklon               H – hurrikán               t – tornádó               n – tájfun

5. felAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress a fogalmaknak megfelelô párt és írd az üres téglalapokba!

T      CN      CC      H

H      T

H      N

N      T

tagolt partvonal sok sziget tagolatlan
partvonal

kevés sziget

hideg-áramlás Labrador-áramlás meleg áramlás Golf-áramlás

–     =          –

–     =          –

hideg levegô sarkvidékek meleg levegô trópusok–     =          –
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5. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

észak-Amerika legnagyobb folyója a Mississippi, amely mellékfolyójával, a Missourival a Mexikói-
öbölbe deltatorkolattal érkezik. A Szent Lôrinc folyó forgalmas belvízi hajóútja az Atlanti-óceán-
ban tölcsértorkolattal végzôdik. A csendes-óceánba torkolló Colorado és Columbia folyók vizét sok 
erômû hasznosítja. A jég vájta Nagy-tavak környéke korábban gazdag vasérclelôhely volt, ma a vízi 
közlekedés és szállítás színtere. dél-Amerika hosszú folyói az Atlanti-óceánba ömlenek, az Orinoco  
delta-, a Parana pedig tölcsértorkolattal. Az Amazonas, mely a legnagyobb vízgyûjtô területû és leg-
bôvizûbb folyó a földön, tölcsértorkolattal érkezik az Atlanti-óceánba.

1. felAdAt
 kombinAtív képesség – vAriálás

Egy természetbúvár kutat Dél-Amerikában, és három folyó vízvilágát vizsgálja.  
A megjelenô könyve két középsô oldalára egy-egy képet helyezhet el. Milyen sor-
rendben következhetnek a képek, ha a képek a következô folyóknál készültek?

O – Orinoco                    a – Amazonas                    P – Parana

Írd a folyók betûjelét a könyv lapjaira!

 

2. felAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress a fogalmaknak megfelelô párt és írd az üres téglalapokba!

O
A

O
P

A
P

A
O

P
A

P
O

Észak-Amerika Kordillerák Dél-Amerika Andok

Mississippi-alföld legfiatalabb táj Kanadai-pajzs legidôsebb táj

–     =          –

–     =          –
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3. felAdAt
 rendszerezô képesség – felosztás

Írd a halmazokba a következô folyóneveket, majd adj nevet a halmazoknak! 

Mississippi          Amazonas          Szent Lôrinc-folyó          Orinoco          Parana 

Más megoldás is elfogadható, ha jó a megnevezés és hibátlan a besorolás:
Pl. Észak-Amerikai folyók: Szent Lôrinc-folyó, Mississippi  és Dél-Amerikai folyók: Parana, Amazo-
nas, Orinoco.

4. felAdAt
 deduktív gondolkodás – feltételképzés

Olvasd el figyelmesen a nagybetűkkel írt mondatot!

HA EGY FOLYÓ NAGY ESÉSû ÉS BÔVIZû, AKKOR, 
DE CSAK AKKOR, VIZÉT ENERGIATERMELÉSRE 
HASZNÁLJÁK.

Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek 
lehetségesek, és húzd át azokét, amelyek nem!

A)  Ez a folyó nagy esésû és bôvizû, de vizét nem 
használják energiatermelésre.

B)  Ez a folyó nagy esésû és bôvizû, és vizét ener-
giatermelésre használják.

C)  Ez a folyó nem nagy esésû, nem bôvizû, és vizét nem használják energiatermelésre.
D)  Ez a folyó nem nagy esésû és nem bôvizû, de vizét energiatermelésre használják.

5. felAdAt
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

Fejezd be a mondatot!

A belföldi jégtakaró véste, koptatta a felszínt.
Ahol a jég koptatta a felszínt, ott több sekély tavat hozott létre.
Ahol ma a Nagy-tavak vidékét találjuk több sekélyebb tó található, tehát a belföldi jégtakaró ott több 
sekély tavat hozott létre.

tölcsér torkolatú folyók

Szent Lôrinc-folyó, 
Parana, Amazonas

delta torkolatú folyók

Mississippi, 
Orinoco
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fejlesztendô képességek

Kompetencia-komponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

Rendszerezô képesség

Halmazképzés, besorolás + +

Definiálás + +

Felosztás +

Sorképzés, sorképzô osztályozás + +

Hierarchikus osztályozás + +

Kombinatív képesség

Permutálás

Variálás + + +

Kombinálás + +

Összes részhalmaz képzése

Descartes-szorzat képzése + +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás

Feltételképzés

Elôrelépô következtetés +

Visszalépô következtetés + +

Választó következtetés +

Lánckövetkeztetés + +

Kvantorok +

Induktív gondolkodás

Kizárás + +

Átkódolás +

Analógiák képzése + +

Sorozatok képzése
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ázsiA, A legnépesebb kontinens

Ázsia a Föld legnépesebb kontinense, hiszen a Föld lakóinak több mint fele (3,6 milliárd fô) itt él. 
A népesség területi eloszlása nagyon egyenlôtlen. A sarkokhoz közeli tajga és tundra területek (Észak-
Ázsia), a sivatagok és a hegyvidékek (Délnyugat-Ázsia), rendkívül ritkán lakottak. Kelet- és Dél-Ázsia 
termékeny síkságain viszont nagyon sok ember él. A legsûrûbben lakott az öntözéses gazdálkodás-
sal mûvelt Hindusztáni-, és a Kínai-alföld, lakosságuk még ma is fôként mezôgazdaságból él. Dél- és 
Kelet-Ázsia éghajlatát az évszakonként irányt változtató szél, a monszun befolyásolja, nagy esôzéseket 
okozva a nyári évszakban. 
Ázsia népessége gyorsan nô, lakóinak száma 50 év alatt megkétszerezôdött. Mivel jelentôsen javult az 
egészségügyi ellátás, visszaszorultak a járványok, az életkor meghosszabbodott. A halálozások száma 
gyorsan csökkent, a születési arány továbbra is magas maradt, így a népességszám ugrásszerûen meg-
nôtt. Ezt a folyamatot népességrobbanásnak nevezzük.
 A népességgyarapodás nem jár együtt jelentôs gazdasági fejlôdéssel, sok országban (India, Banglades) 
súlyos problémákkal küzdenek az emberek: alacsony életszínvonal, éhezés, lakásproblémák. Lako-
sainak nagy részét a mezôgazdaság foglalkoztatja, a termelés színvonala területenként változó.

A hatalmas várostömörüléseket a fejlett ipar és kereskedelem hozta létre (pl. Japán városai, Hongkong). 
Ázsia országainak társadalmi-gazdasági élete és fejlettsége eltérô:
– Vannak olyan országok, ahol a lakosság halászó-vadászó, félnomád, pásztorkodó életmódot folytat 

(pl. Mongólia, Arab-félsziget országai, Indonéz-szigetvilág).
– A Föld kôolajkészletének közel fele a Perzsa-öböl környékén van. A hatalmas kitermelés, és az 

ebbôl eredô bevételek gazdasági fellendülést és magas életszínvonalat eredményeznek a kôolajban 
gazdag országoknak (Szaúd-Arábia, Irán, Irak, Kuvait).

– Ázsia kevésbé fejlett országaira az élelmiszerhiány, az írástudatlanság jellemzô (pl. Afganisztán, 
Nepál).

– A fejlôdô országok többsége túlnépesedett, a nagy munkanélküliség miatt a nagyvárosok felé áram-
lik a lakosság (pl. India, Kína). A Föld legnépesebb országában, Kínában a mezôgazdaság fontos 
ágazat, hiszen nagyszámú lakosság megélhetését kell biztosítania (Kelet-Kína: gyapot, búza, szója, 
rizs, fôként árasztásos gazdálkodással, teát fôként teraszos gazdálkodással; Nyugat-Kína: juh, ló, 
teve, nomád állattartással). Világelsô feketeszén, vasérc és színesfémércek bányászatában, melyre 
az ország vaskohászata, acélgyártása továbbá a gépipar települ.

– A fejlett országok a világgazdaságban is meghatározó szerepet töltenek be. Fejlett iparuk, kereske-
delmük és szolgáltató ágazatuk van (pl. Japán). Japán a kis anyagigényû, de nagy szaktudást igénylô 
ágazatok továbbfejlesztésével a legfejlettebb technológiai iparágakat hozta létre. A tudományos 
kutatásokkal kialakított csúcstechnológia (mikroelektronika, mûszeripar, biotechnológia) olcsó és 
jó minôségû árukat állít elô a világpiacra. A Föld második ipari nagyhatalma, mára a világgaz-
daság egyik központja lett. Japán gyors fejlôdését Délkelet-ázsia újonnan iparosodó országai: 
Dél-Korea, Tajvan, Szingapúr is követik.
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1. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

Ázsia a föld legnépesebb kontinense, hiszen a föld lakóinak több mint fele (3,6 milliárd fô) itt él.  
A népesség területi eloszlása nagyon egyenlôtlen. A sarkokhoz közeli tajga és tundra területek (Észak-
Ázsia), a sivatagok és a hegyvidékek (Délnyugat-Ázsia) rendkívül ritkán lakottak. Kelet- és Dél-Ázsia 
termékeny síkságain viszont nagyon sok ember él. A legsûrûbben lakott az öntözéses gazdálkodás-
sal mûvelt Hindusztáni-, és a Kínai-alföld, lakosságuk még ma is fôként mezôgazdaságból él. Dél- és 
Kelet-Ázsia éghajlatát az évszakonként irányt változtató szél, a monszun befolyásolja, nagy esôzéseket 
okozva a nyári évszakban. 

1.* felAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzés

Írd a téglalapokba Ázsia tájait a népsûrûség szerint növekvô sorrendben!

Kínai-alföld                    észak-ázsiai tundrák                    Kelet-Ázsia síkságai

>                   >

2. felAdAt
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

Egy cipôkereskedô cég Ázsiában szeretne leányvállalatot létrehozni. A szakemberek minden területet 
megvizsgálnak. Segíts a tervezôknek az összes lehetôséget feltüntetni!
Párosítsd, és írd az oszlopokba a lehetséges telephelyeket a népsûrûség-típusokkal! 

 telephely: 
 1. – Észak-Ázsia    a – Nagyon sûrûn lakott 
 2. – Dél-nyugat Ázsia    B – Ritkán lakott
 3. – DK-Ázsia    

Telephely: 1 1 2 2 3 3

Népsûrûség: a B a B a B

Mely párosítások felelnek meg a valóságnak? Írd a vonalakra a párokat!

Észak-Ázsia              –     Ritkán lakott
Délnyugat-Ázsia     –     Ritkán lakott
Délkelet-Ázsia         –     Nagyon sûrûn lakott

Hol éri meg a leginkább cipôboltot nyitni? Miért?
Délkelet-Ázsiában, mert nagyon sûrûn lakott. 

észak-ázsiai 
tundrák

Kelet-Ázsia 
síkságai

Kínai-alföld
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3. felAdAt
 rendszerezô képesség – definiálás

Fogalmazd meg a következô kifejezések felhasználásával, hogy mi a monszun!

A monszun az a szél, amely évszakonként irányt változtat, és a nyári évszakban nagy esôzéseket 
okoz. 

4. felAdAt
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

Fejezd be a mondatot!

A sivatagok és a hegyvidékek az emberek számára nem teremtenek kedvezô életfeltéteket. 
Ha nem kedvezôk az életfeltételek, alacsony lesz a népsûrûség.
Az ázsiai sivatagok, hegyvidékek területén tehát alacsony a népsûrûség. 

5. felAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át azt a kifejezést, amelyik nem illik a sorba! Választásod indokold!

sivatagi területek          folyópartok          hegyvidékek          tundra területek

Indoklás: A többi helyen ritka a népsûrûség, a folyópartokon általában nagy a népsûrûség. 
Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás!

évszakonként nagy esőzés szél

irányt változtat nyári évszak
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2. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

Ázsia népessége gyorsan nô, lakóinak száma 50 év alatt megkétszerezôdött. mivel jelentôsen javult az 
egészségügyi ellátás, visszaszorultak a járványok, az életkor meghosszabbodott. A halálozások száma 
gyorsan csökkent, a születési arány továbbra is magas maradt, így a népességszám ugrásszerûen meg-
nôtt. ezt a folyamatot népességrobbanásnak nevezzük.
A népességgyarapodás nem jár együtt jelentôs gazdasági fejlôdéssel, sok országban (india, banglades) 
súlyos problémákkal küzdenek az emberek: alacsony életszínvonal, éhezés, lakásproblémák. lako-
sainak nagy részét a mezôgazdaság foglalkoztatja, a termelés színvonala területenként változó.

1. felAdAt
 rendszerezô képesség – definiálás

Fogalmazd meg a következô kifejezések felhasználásával, mi a népességrobbanás!

 

A népességrobbanás az a  folyamat, amikor a népességszám ugrásszerûen növekszik, a halálozás 
csökken, de a születési arány magas marad.

2.* felAdAt
 rendszerezô képesség – hierArchikus osztályozás

Keresd ki az 1. egység szövegébôl Ázsia ritkán lakott és legsûrûbben lakott tájegységeit! 

Töltsd ki az ábrát!

Ázsia

sivatagoktajga

hegyvidékektundra tájak

ritkán lakott  
területek

sûrûn lakott  
területek

Hindusztáni alföldKínai-alföld

a halálozás 
csökken

a születési arány 
magas

ugrásszerûen 
növekszik

folyamat népességszám
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3. felAdAt
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés,  
 visszAlépô következtetés

Fejezd be a mondatokat!

a) Ha egy ország túlnépesedik, akkor nagy lesz a munkanélküliség.
Ha növekszik a munkanélküliség, akkor a munkakeresô lakosság a nagyvárosok felé áramlik.
India túlnépesedô ország, tehát a munkakeresô lakosság a nagyvárosok felé áramlik.

b) Ha egy ország túlnépesedik, akkor gyorsan növekszik az ország népessége.
Hazánkban nem növekszik gyorsan az ország népessége, tehát nem népesedik túl. 

4. felAdAt
 kombinAtív képesség – vAriálás

Egy indiai férfi mezôgazdasági munkásként szeretne dolgozni. 
Mivel Indiában keveset keresnek a mezôgazdasági munkások, 
két területen is kell munkát vállalnia. Hogyan tudja megter-
vezni beosztását, ha egyik helyen délelôtt, másik helyen délután 
dolgozhat? 
Írd a kezdôbetûket a négyzetekbe!

Ü – ültetvény   á – árasztásos terület
Ö – öntözéses terület   t – teraszos gazdálkodás

5. felAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress a fogalmaknak megfelelô párt és írd az üres téglalapokba!

Ü      Ö

T      Ö

Ö      T

Á      T

T      Á T      Ü

Ü      T

Á      Ö

Ö      Á

Á      Ü

Ü      Á

Ö      Ü

Kelet-Kína rizs, búza Nyugat-Kína juh, kecske, ló

ültetvényes
gazdálkodás

tea árasztásos
gazdálkodás

rizs

–     =          –

–     =          –
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3. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A hatalmas várostömörüléseket a fejlett ipar és kereskedelem hozta létre (pl. Japán városai, Hongkong). 
ázsia országainak társadalmi-gazdasági élete és fejlettsége eltérô:
– vannak olyan országok, ahol a lakosság halászó-vadászó, félnomád pásztorkodó életmódot folytat 
(pl. mongólia, Arab-félsziget országai, indonéz-szigetvilág)
– A föld kôolajkészletének közel fele a perzsa-öböl környékén van. A hatalmas kitermelés, és az ebbôl 
eredô bevételek gazdasági fellendülést és magas életszínvonalat eredményeznek a kôolajban gazdag 
országoknak (szaúd-Arábia, irán, irak, kuvait)
– Ázsia kevésbé fejlett országaira az élelmiszerhiány, az írástudatlanság jellemzô (pl. Afganisztán, 
nepál)

1. felAdAt
 deduktív gondolkodás – visszAlépô következtetés  
 válAsztó következtetés

Fejezd be a mondatokat!

a) Ha egy országban a lakosság nagy része halászó-vadászó életmódot folytat, akkor életmódja félno-
mád.
Az Japán lakóinak életmódja nem félnomád, tehát a lakosság nagy része nem halászó-vadászó élet-
módot folytat.

b) Nagy kôolajtelepeket általában a feltöltött alföldeken vagy a sekélytengereken (selfek) találunk.
A Perzsa-öböl országainak kôolajtelepei nem a feltöltött alföldeken vannak, tehát sekélytengereken 
(self) találjuk azokat. 

2. felAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

A következô fogalmak közé hiba csúszott, húzd át a hibásat! Választásod indokold!

a)
Tokió               Peking               Oszaka               Kiotó               Nagoja

Indoklás: Nem Japán nagyváros. Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás!

b) 

Japán               Szaúd-Arábia               Irak               Kuvait               Irán

Indoklás: Nem kôolajtermelô ország. Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás!
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3. felAdAt
  kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése, 

vAriálás

Egy kôolaj-feldolgozó üzem vezérigazgatója az arab országokból szeretne kôolajat venni üzemé-
nek mûködtetéséhez, ezért tárgyalásokat készít elô. Titkárának meg kell terveznie a vezérigazgató 
programját, ám egyéb elfoglaltságai miatt, egy napra két tárgyalást is kell tennie. Sorold fel az összes 
lehetôséget, ahogyan a titkár az igazgató tárgyalásait megtervezheti!

 H – hétfô    S – szaúd-arábiai cégvezetô látogatása
 C – csütörtök     i – iraki cégvezetô látogatása
       K – kuvaiti cégvezetô látogatása

 Munkanap Program           Munkanap Program

4. felAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzô osztályozás

Töltsd ki az ábrát a következô kifejezések felhasználásával!

Tokió               Ázsia               Japán               Délkelet-Ázsia

TokióJapánDélkelet-Ázsia

Ázsia

I

S

S

K

K

S

K

I

I

K

S

I

H

H

H

H

H

H

S

I

I

S

S

K

K

S

K

I

I

K

Cs

Cs

Cs

Cs

Cs

Cs
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4. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A fejlôdô országok többsége túlnépesedett, a nagy munkanélküliség miatt a nagyvárosok felé áramlik 
a lakosság (pl. India, Kína). A föld legnépesebb országában, kínában a mezôgazdaság fontos ágazat, 
hiszen nagyszámú lakosság megélhetését kell biztosítania (Kelet-Kína: gyapot, búza, szója rizs fôleg 
árasztásos gazdálkodással, teát fôként teraszos gazdálkodással; Nyugat-Kína: juh, ló, teve nomád állat-
tartással). világelsô feketeszén, vasérc és színesfémércek bányászatában, melyre az ország vaskohászata, 
acélgyártása továbbá a gépipar települ.

1. felAdAt
 rendszerezô képesség – hierArchikus osztályozás

Keresd ki a szövegbôl Kína mezôgazdasági termékeit, és írd az ábrába!

2. felAdAt
 rendszerezô képesség – besorolás

A teraszos gazdálkodás betûjelét karikázd be, a többi gazdálkodás betûjelét húzd át!

A)  A hegyvidékek lejtôit felszántják, de nem a lejtôre merôlegesen alakítják ki a termôterületeket, 
és nem fûszernövényeket, gyapotot, vagy teát termesztenek.

B)  Nem a hegyvidékek lejtôit szántják fel és nem a lejtôre merôlegesen alakítják ki a termô-terü-
leteket. Az sem igaz, hogy itt fûszernövényeket, gyapotot, vagy teát termesztenek.

C)  A hegyvidékek lejtôit felszántják és a lejtôre merôlegesen alakítják ki a termôterületeket.
Fûszernövényeket, gyapotot, vagy teát termesztenek. 

D)  Nem a hegyvidékek lejtôit szántják fel, és a lejtôre merôlegesen alakítják ki a termôterületeket, 
de fûszernövényeket, gyapotot, vagy teát termesztenek.

Kína mezôgazdasági termékei

Kelet-Kína  
termékei

szójarizs

teabúza

Kelet-Kína termékei

teve

juh ló

gyapot
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3. felAdAt
 kombinAtív képesség – kombinálás

Egy kínai város vezetôi elhatározták, hogy régi gyártelepeiket felújítják, és nehézipari termelést indí-
tanak be.  Ahhoz hogy gazdaságos legyen a termelés, egymás mellé két üzem építését tervezik. Sorold 
fel az összes lehetôséget, ha vaskohászat, acélgyártás és gépipar telepítése is lehetséges!

v – vaskohászat                    a – acélgyártás                    G – gépipar

 

4. felAdAt
 induktív gondolkodás – átkódolás

Írd a hiányzó kifejezést az üres téglalapba!

G      AA      VG      V

vasat tartalmazó
kôzetek

bányászat vasérc

vasérc vaskohászat nyers vas

+      =          

+      =          

nyers vas acélgyártás acél.+      =          
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5. felAdAt
 deduktív gondolkodás –elôrelépô következtetés

Fejezd be a mondatot!

Ha egy országban jelentôs a kôszén és a vasérc bányászata, akkor ott a nehézipar fejlett és fontos a 
kohászat ágazat.
Kínában fejlett a nehézipar és fontos a gazdaságban a kohászat ágazata, tehát Kínában jelentôs a 
kôszén és a vasérc bányászata.
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5. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A fejlett országok a világgazdaságban is meghatározó szerepet töltenek be. fejlett iparuk, kereskedel-
mük és szolgáltató ágazatuk van (pl. Japán). 
japán a kis anyagigényû, de nagy szaktudást igénylô ágazatok továbbfejlesztésével a legfejlettebb tech-
nológiai iparágakat hozta létre. A tudományos kutatásokkal kialakított csúcstechnológia (mikroelekt-
ronika, mûszeripar, biotechnológia) olcsó és jó minôségû árukat állít elô a világpiacra. A föld második 
ipari nagyhatalma, mára a világgazdaság egyik központja lett. japán gyors fejlôdését délkelet-ázsia 
újonnan iparosodó országai: Dél-Korea, Tajvan, Szingapúr is követik.

1. felAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzô osztályozás

Írd be a következô kifejezéseket az ábrába!

csúcstechnológiai iparág               gazdaság               biotechnológia               ipar

gazdaság

ipar

csúcstechnológiai iparág

biotechnológia

2. felAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress a fogalmaknak megfelelô párt és írd az üres téglalapokba!
  

Japán városlakók Mongólia nomád pásztorok

Kína tea Perzsa-öböl kôolaj

–     =          –

–     =          –

írástudatlanság kevésbé fejlett 
országok

csúcstechnológia fejlett országok–     =          –
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3. felAdAt
 rendszerezô képesség – felosztás

Írd az iparágakat a négyzetekbe, és adj nevet a halmazoknak!

vaskohászat               biotechnológia               mikroelektronika               textilipar

bányászat               robottechnika

4. felAdAt
 kombinAtív képesség – kombinálás, vAriálás

Egy japán kikötôbe nyersanyagot szállító hajók érkeznek. A dokkokban egyszerre csak két hajóról 
tudnak a munkások lepakolni. 
Mindkét kirakodó helyen kell lennie hajónak, de akkor tudnak mûködni a közeli gyárak, ha legalább 
két különféle alapanyag érkezik a kikötôkbôl feldolgozásra, ezért a kikötô vezetôsége azt mondta, 
hogy a két dokkban különbözô hajónak kell állnia! 

a) Milyen párosításban rakodhat a háromféle hajó, ha az egyik helyen korszerûbb gépekkel pakol-
nak le? 

v – vasércet szállító hajó          F – feketeszenet  szállító hajó          Ö – ötvözô anyagot szállító hajó

b) Milyen párosításban rakodhat a háromféle hajó, ha mindkét helyen korszerûsítik a gépeket, így 
mindegy hova állnak be a hajók?

v – vasércet               F – feketeszenet               Ö – ötvözô anyagot szállító hajó

V      ÖF      ÖV      F

hagyományos ágazatok

vaskohászat, textilipar,
bányászat

modern ágazatok

biotechnológia, mikroelektronika,  
robottechnika

F      ÖÖ      FÖ      VV      ÖF      VV      F
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5. felAdAt
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Gábor azt hallotta a televízióban, hogy 

JAPÁN A KIS ANYAGIGÉNYû, NAGY SZAKTUDÁST IGÉNYLÔ ÁGAZATOK TOVÁBBFEJLESZ-
TÉSÉVEL, A LEGFEJLETTEBB TECHNOLÓGIAI IPARÁGAKAT HOZTA LÉTRE.

Barátai elismételték Gábor mondatát. Karikázd be annak a diáknak a nevét, aki hasonlóan helyes 
következtetést tett, mint ô! A többiek nevét húzd át!

Anna:   Nincs olyan ország, amely kis anyagigényû, nagy szaktudást igénylô ágazatok továb 
fejlesztésére törekszik és a legfejlettebb technológiát hozza létre.

Viktor:  Nincs olyan ország, amely kis anyagigényû, nagy szaktudást igénylô ágazatok  
továbbfejlesztésével nem a legfejlettebb technológiát hozza létre.

András:  Van olyan ország, amely kis anyagigényû, nagy szaktudást igénylô ágazatok tovább-
fejlesztésével a legfejlettebb technológiát hozza létre.

Marika:   Van olyan ország, amely kis anyagigényû, nagy szaktudást igénylô ágazatok tovább-
fejlesztésével nem a legfejlettebb technológiát hozza létre.

Éva:  Minden olyan ország, amely kis anyagigényû, nagy szaktudást igénylô ágazatok 
továbbfejlesztésével foglalkozik, a legfejlettebb technológiát hozza létre.

Marcell:  Egyik ország sem hozza létre a legfejlettebb technológiát, amely kis anyagigényû, 
nagy szaktudást igénylô ágazatok továbbfejlesztésével foglalkozik.



4. moDul
ÉSZAK- ÉS 
NYuGAT-EuróPA
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fejlesztendô képességek

Kompetencia-komponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

Rendszerezô képesség

Halmazképzés, besorolás + +

Definiálás + +

Felosztás + + +

Sorképzés, sorképzô osztályozás + + +

Hierarchikus osztályozás +

Kombinatív képesség

Permutálás + + +

Variálás + +

Kombinálás + +

Összes részhalmaz képzése

Descartes-szorzat képzése + + +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás + +

Feltételképzés

Elôrelépô következtetés + + +

Visszalépô következtetés + +

Választó következtetés + +

Lánckövetkeztetés

Kvantorok

Induktív gondolkodás

Kizárás + +

Átkódolás

Analógiák képzése + + +

Sorozatok képzése
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észAk- és nyugAt-európA

Az Európa alapját képzô Balti-ôsföld erôsen lepusztult a kéregmozgások hatására. Az ôsföldön az 
óidôben keletkezett, kôszenet is rejtô európai röghegységeket (Francia-, Német-középhegység, Skan- 
dináv-hegyvidék) és a harmadidôszakban felgyûrôdött lánchegységeket (Alpok, Pireneusok, Dinári-hegy-
ség) találunk. Az újidô negyedidôszakában a jég letarolta, pusztította a felszínt (Finn-tóvidék), tökéletlen 
síkságokat hozott létre Észak-, és Nyugat-Európában (Germán-, és Lengyel-alföld). Hollandia területén a 
tengerszint alatti mélyföldeket  évszázadok óta gátakkal védik a tengerelöntéstôl. 
Észak- és Nyugat-Európa a hideg övezetben és a mérsékelt övezetben fekszik. A nyugati szelek hatása 
a kontinens belseje felé egyre csökken így az éghajlati övezetek főként nyugatról keletre alakultak ki. 
Az Atlanti-óceán partvidékén az óceáni területek lombhullató erdői barna erdőtalajon élnek. Gyakori 
azonban hogy az erdők helyén réteket, legelőket szántóföldeket találunk. Az óceántól távolodva a 
mérsékelt kontinentális területeken nedves kontinentális éghajat alakult ki. Az óceáni éghajlatnál 
melegebb nyarak és hidegebb telek jellemzik és a csapadék is kevesebb. Jellemző talaja a barna erdő-
talaj. A szárazföldi területeken a száraz kontinentális éghajlat jellemző, ahol a hőingás nagyobb, a 
csapadék kevesebb. Az erdős füves puszták alatt mezőségi talajok, feketeföld képződik.
Európa hideg mérsékelt tajga éghajlata a sarkkörtől délre húzódik. A sarkkörön túl a hideg övezet 
tundra területei fekszenek.
A gazdasági élet központjai: a hagyományos iparvidékek, a kikötôk, és a fôvárosok. A hagyományos 
iparvidékek (Közép-Anglia) a kimerülô nyersanyagok miatt hanyatló területek lettek. A gazdasági vál-
sággal küzdô területeken jelentôs a környezetszennyezés és a munkanélküliség, a bruttó hazai ter-
mék (GDP) értéke alacsony.
A bányászatnál gazdaságosabb a nyersanyag behozatala, az erre települt feldolgozóipar a kikötôváro-
sokban (Rotterdam, Hamburg) új gazdasági központokat hozott létre. Legfejlettebbek a Benelux-államok, 
Németország nyugati, Franciaország északkeleti, Nagy-Britannia délkeleti részén fekvô vidékek. Ettôl a cent-
rumtérség központtól távolodva a gazdasági fejlettség csökken.
Az északi-európai országok tengerhajózása, kereskedelmi flottája kiemelkedô, gazdaságukban az 
alumínium és színesfémkohászat, a vegyipar, gyufagyártás, fa- és bútoripar jelentôs. A dán szövet-
kezeti mozgalom korszerû mûvelési módja jó minôségû termékeket biztosít. A Balti-ôsföld és a Skan-
dináv-hegység többféle ércet rejt (vasérc, ötvözô anyagok), amelyekbôl Svédországban jó minôségû acélt 
állítanak elô. A vegyipar gyógyszereket és robbanóanyagot gyárt. Norvégia kereskedelmi flottája, 
kôolaj- és földgázbányászata az európai országok közül kiemelkedô. Nagyesésû folyóin vízenergiát 
termelnek, így gyorsan fejlôdik alumíniumkohászata, és az elektrokémiai ipar. Finnország területén 
a jégkori belföldi jégtakaró nagy területen, több ezer kis, sekély tóból álló tóhátságot hozott létre.  
Az ország papír-, faipari és telekommunikációs termékei világhírûek.
A nyugat-európai országok nehéziparának hagyományos szerkezete átalakult, a vaskohászat és a textil-
ipar helyett az elektronika, a számítástechnika-ipar, a biotechnológia, és a szolgáltatások lettek a húzóágaza-
tok. Nagy-Britannia iparának legjelentôsebb ága, a hazai nyersanyagra (kôszén, kôolaj, földgáz, színesfémek) 
és a kikötôk feldolgozó iparára települô gépipar. Kiváló minôségû gépjármûipari, elektronikai és vegyipari 
termékei Európán túl is keresettek. Régi múltra tekint vissza a textilipar: a pamut- (Manchester) és a 
gyapjúipar (Leeds) ágazata is. 
Azt a gazdasági ágat, amely nem új termékeket hoz létre, hanem a lakosság életkörülményeinek javu-
lásáért felelôs: szolgáltatások ágazatnak nevezzük. Ha valamely ágazat maga után vonzza a többi 
gazdasági ág fejlôdését, akkor húzóágazatról beszélünk.
A sokoldalú francia ipar és a szolgáltatások egyre bôvülô ágazatai sok munkahelyet biztosítanak. 
Franciaország villamos energiájának nagy részét ma atomerômûvek szolgáltatják. Kiviteli termékeinek 
nagy része, a luxuscikkektôl a csúcstechnológiai termékekig (kozmetikai cikkek, elektromos gépek, mûszerek, 
számítógépek) fontos bevételt jelent az országnak csakúgy, mint idegenforgalma (Párizs). Mezôgaz-
daságával az EU jelentôs élelmiszer-ellátója. A Benelux-államok (Belgium, Hollandia, Luxemburg) kis 
területû, nagy népességû, kedvezô földrajzi fekvéssel rendelkezô országok. Gazdasági összefonódá-
suk ( fejlett ipar, magas színvonalú mezôgazdaság) az EU megalakulásának alapja volt. Nagyvárosaik 
jelentôs pénzügyi, irányítási, szolgáltatási központok. 
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1. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

Az európa alapját képzô balti-ôsföld erôsen lepusztult a kéregmozgások hatására. Az ôsföldön az óidô-
ben keletkezett, kôszenet is rejtô európai röghegységeket (Francia-, Német-középhegység, Skandináv-
hegyvidék) és a harmadidôszakban felgyûrôdött lánchegységeket (Alpok, Pireneusok, Dinári-hegység) 
találunk. Az újidô negyedidôszakában a jég letarolta, pusztította a felszínt (Finn-tóvidék), tökéletlen 
síkságokat hozott létre észak-, és nyugat-európában (Germán-, és Lengyel-alföld). Hollandia területén 
a tengerszint alatti mélyföldeket  évszázadok óta gátakkal védik a tengerelöntéstôl.
észak- és nyugat-európa a hideg övezetben és a mérsékelt övezetben fekszik. A nyugati szelek hatása 
a kontinens belseje felé egyre csökken így az éghajlati övezetek főként nyugatról keletre alakultak ki. 
Az Atlanti-óceán partvidékén az óceáni területek lombhullató erdői barna erdőtalajon élnek. gya-
kori azonban hogy az erdők helyén réteket, legelőket szántóföldeket találunk. Az óceántól távolodva 
a mérsékelt kontinentális területeken nedves kontinentális éghajat alakult ki. Az óceáni éghajlat-
nál melegebb nyarak és hidegebb telek jellemzik és a csapadék is kevesebb. jellemző talaja a barna 
erdőtalaj. A szárazföldi területeken a száraz kontinentális éghajlat jellemző, ahol a hőingás nagyobb, 
a csapadék kevesebb. Az erdős füves puszták alatt mezőségi talajok, feketeföld képződik.
európa hideg mérsékelt tajga éghajlata a sarkkörtől délre húzódik. A sarkkörön túl a hideg övezet 
tundra területei fekszenek.

1. felAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzés
Írd a téglalapokba a tájtípusokat kialakulásuk ideje szerinti sorrendben! Írj rájuk egy-egy példát is!

lánchegység                    ôsföld                    röghegység                    síkság

2. felAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése
Keress a fogalmaknak megfelelô párt és írd az üres téglalapokba!

síkság

lánchegység

röghegység

ôsföld
leg

idô
seb

b	
	

	

leg
fia

tal
abb

Pl.: Germán-alföld

Pl.: alpok

Pl.: német-középhegység

Pl.: Balti-ôsföld

vetôdés Német-
középhegység

gyûrôdés Alpok

germán alföld holland mélyföld

–     =          –

–     =          –
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3. felAdAt
 rendszerezô képesség – visszAlépô következtetés, 
 elôrelépô következtetés

Olvasd el az állításokat és fejezd be a mondatot!

a) Tóhátság akkor és csak akkor jön létre, ha a jég letarolja a felszínt. 
Hollandia felszínét nem tarolta le a jég, tehát nem jött létre tóhátság.

b)* Azok a röghegységek, amelyek az óidôben alakultak ki, érceket és energiahorgozókat (kôszén) 
rejtenek.
A Német-középhegység röghegység, érceket és energiahordozókat is rejt, tehát óidei.  

4. felAdAt
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

Egy hegymászó csapat azt tervezi, hogy megmássza Európa nagy hegységeit. Az Alpok, a Pireneu-
sok, és a Dinári-hegység területére terveznek túrákat. Tervet készítenek mely hegyek megmászására 
kerülhet sor a nyáron. A hegységek kezdôbetûjének segítségével sorold fel, milyen lehetôségek közül 
választhatnak!

a – Alpok                    P – Pireneusok                    D – Dinári-hegység

APD AP AD - - - DP P

A D



tanári útmutató 4. modul • ÉSZaK- ÉS nyuGat-EuróPa 71

2. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A gazdasági élet központjai: a hagyományos iparvidékek, a kikötôk, és a fôvárosok. A hagyományos 
iparvidékek (Közép-Anglia) a kimerülô nyersanyagok miatt hanyatló területek lettek. A gazdasági vál-
sággal küzdô területeken jelentôs a környezetszennyezés és a munkanélküliség, a bruttó hazai termék 
(gdp) értéke alacsony.
A bányászatnál gazdaságosabb a nyersanyag behozatala, így az erre települt feldolgozóipar a kikötôváro-
sokban (Rotterdam, Hamburg) új gazdasági központokat hozott létre. legfejlettebbek a Benelux-álla-
mok, Németország nyugati, Franciaország északkeleti, Nagy-Britannia délkeleti részén fekvô vidékek. 
ettôl a centrumtérségtôl távolodva a gazdasági fejlettség csökken.

1. felAdAt
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

Észak-Európa országai egy nemzetközi kiállításon mutatkoznak be. Minden ország kap egy kiállító 
helyet, de mindenki csak egy nevezetességet mutathat be. Segíts a szervezôknek az összes lehetôséget 
feltüntetni!
Párosítsd, és írd az oszlopokba a lehetséges ország és termék/szolgáltatás betûjelét! 

  S – Svédország   J – jó minôségû acél 
  F – Finnország   K – kereskedelmi flotta
  n – Norvégia   P – fa és papíripari termékek

Ország: S S S F F F N N N

Nevezetesség: J K P J K P J K P

                                                 *                                                                 *                         *
Jelöld csillaggal, mely párosítások felelnek meg a valóságnak?

2. felAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzés

A megfelelô sorrendben írd a téglalapokba, hogyan lettek a kikötôk új gazdasági központok Euró-
pában!

új gazdasági központ          nyersanyag behozatala          újabb munkahelyek
feldolgozóipar települ

nyersanyag behozatal

feldolgozóipar települ

újabb munkahelyek

új gazdasági központ
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3. felAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress a fogalmaknak megfelelô párt és írd az üres téglalapokba!

4. felAdAt
 rendszerezô képesség – permutálás

A londoni tôzsdén a brókerek folyamatosan nyomon követik az árfolyamok változását. 
Milyen módon alakulhattak az árfolyamok? 
Töltsd ki a táblázatot! 

FB – franciaországi búza          HF – hollandiai földgáz          BK – belgiumi kôolaj árfolyama

Részvények értékének növekvô 
sorrendje

FB HF BK

FB BK HF

HF BK FB

HF FB BK

BK FB HF

BK HF FB

5. felAdAt
 deduktív gondolkodás – visszAlépô következtetés

Fejezd be a mondatot!

A munkanélküliség és a kevés nyersanyag a hanyatló gazdasági területekre jellemzô.  
Az iparvidékek, kikötôk nem hanyatló gazdasági területek, tehát nem jellemzô rájuk a munkanélkü-
liség, és a kevés nyersanyag. 

Manchester pamut ipar Leeds gyapjúipar

tôhátságok belföldi jégtakaró hanyatló 
iparvidékek

nyersanyaghiány

–     =          –

–     =          –



tanári útmutató 4. modul • ÉSZaK- ÉS nyuGat-EuróPa 73

6. felAdAt
 rendszerezô képesség – hAlmAzképzés

Keresd meg a felsorolásban a közös sajátságot (sajátságokat), és írd a pontsorra!

A)  Azok a bányászok és kohászok, akik munkanélkülivé váltak a nyersanyagok kimerülése által 
kiváltott gazdasági válság miatt, rossz anyagi körülmények közé kerültek.

B)  A kôszén- és vasérctermelô iparvidékek nyersanyagai kimerültek, ami munka-nélküliséghez 
és gazdasági válsághoz vezetett.

C)  A gazdasági válság a bányászott nyersanyagok kimerülése, a munkanélküliség, a bevételek 
csökkenése miatt tette hanyatlóvá a hagyományos iparvidékeket.

D)  A nyersanyagok kimerülése miatt a környezetszennyezés csökkent, de a munkanélküliség és  
a gazdasági válság nôtt.

  nyersanyagok kimerülése,   munkanélküliség,   gazdasági válság  

Mely gazdasági jelenségre jellemzôk ezek a kifejezések?
hagyományos iparvidékek

7.* felAdAt
 rendszerezô képesség – hierArchikus osztályozás

Keresd ki a szövegbôl a gazdasági élet nyugat-európai központjainak kategóriáit és a szövegben talál-
ható példákat írd a négyzetekbe!

a gazdasági élet központjai

kikötőfővárosok hagyományos 
iparvidék

London

Stockholm

Párizs

Rotterdam

Liverpool Közép-Anglia
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3. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

Az északi-európai országok tengerhajózása, kereskedelmi flottája kiemelkedô, gazdaságukban az 
alumínium és színesfémkohászat, a vegyipar, gyufagyártás, fa- és bútoripar jelentôs.  A dán szövet-
kezeti mozgalom korszerû mûvelési módja jó minôségû termékeket biztosít. A balti-ôsföld és a skan-
dináv-hegység többféle ércet rejt (vasérc, ötvözô anyagok), amelyekbôl Svédországban jó minôségû 
acélt állítanak elô. A vegyipar gyógyszereket és robbanóanyagot gyárt. Norvégia kereskedelmi flottája, 
kôolaj- és földgázbányászata az európai országok közül kiemelkedô. nagyesésû folyóin vízenergiát 
termelnek, így gyorsan fejlôdik alumíniumkohászata, és az elektrokémiai ipar. Finnország területén a 
jégkori belföldi jégtakaró nagy területen, több ezer kis, sekély tóból álló tóhátságot hozott létre.  
Az ország papír-, faipari és telekommunikációs termékei világhírûek.

1. felAdAt
 rendszerezô képesség – definiálás

Fogalmazd meg egy mondatban a következô kifejezések felhasználásával, mi a tóhátság!

Tóhátság az a táj, amelyet a belföldi jégtakaró pusztító munkája hozott létre, nagy területen több ezer 
kis sekély tóból álló vidéket alkotva.

2. felAdAt
 kombinAtív képesség – kombinálás

Egy párizsi üzletbe új divatcikkek érkeztek. A nyitási napon három luxuscikket lehet olcsóbban kapni, 
de mindenki csak két, egymástól különbözô terméket választhat.

Sorold fel, milyen módon választhatjuk ki a két terméket a következôk közül!

P – parfüm                    K – kozmetikai cikkek                    D – divat ruhák

K      DP      DP      K

belföldi jégtakaró nagy terület

pusztító munka több ezer

kis sekély tó

táj
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3. felAdAt
 deduktív gondolkodás – elôrelépô következtetés

Fejezd be a mondatot!

A környezetszennyezés és a munkanélküliség akkor jelentôsebb, ha gazdasági válsággal küzd egy 
terület.
Közép-Anglia gazdasági válsággal küzd, tehát ott jelentôs a környezetszennyezés és a munkanélkü-
liség.

4. felAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress a fogalmaknak megfelelô párt és írd az üres téglalapokba!

Franciaország atomenergia Norvégia vízenergia

vasérc acél fa gyufa

–     =          –

–     =          –
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4. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A nyugat-európai országok nehéziparának hagyományos szerkezete átalakult, a vaskohászat és  
a textilipar helyett az elektronika, a számítástechnika-ipar, a biotechnológia, és a szolgáltatások lettek 
a húzóágazatok. Nagy-Britannia iparának legjelentôsebb ága, a hazai nyersanyagra (kôszén, kôolaj, 
földgáz, színesfémek) és a kikötôk feldolgozóiparára települô gépipar. kiváló minôségû gépjármûi-
pari, elektronikai és vegyipari termékei európán túl is keresettek. régi múltra tekint vissza a textilipar:  
a pamut (Manchester) és a gyapjúipar (Leeds) ágazata is. 
Azt a gazdasági ágat, amely nem új termékeket hoz létre, hanem a lakosság életkörülményeinek javu-
lásáért felelôs: szolgáltatások ágazatnak nevezzük. ha valamely ágazat maga után vonzza a többi 
gazdasági ág fejlôdését, akkor húzóágazatról beszélünk.

1. felAdAt
 rendszerezô képesség – definiálás

Fogalmazd meg egy mondattal a következô kifejezések felhasználásával, mi a szolgáltatási ágazat!

 

Szolgáltatási ágazatnak nevezzük azt a gazdasági ágazatot, amely nem hoz létre új terméket, hanem a 
lakosság életkörülményeinek javulásáért felelôs.

2. felAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át azt a kifejezést, amelyik nem illik a sorba! Választásod indokold!

a)
kôszén          kôolaj          földgáz          színesfémek

Indoklás: Nem energiahordozó. 
Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás!

b)    
gyapot          len          bauxit          juta

Indoklás: Nem textilipari alapanyag. 
Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás!

gazdasági ágazat javulásáért a lakosság

új termék életkörülmény
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3. felAdAt
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

Egy angliai iparvidéken modernizációt terveznek. A vaskohászat és a textilipar helyett az elektronika, 
a számítástechnika-ipar, a biotechnológia ágazatainak megfelelô üzemeket szeretnének beindítani. 
Milyen lehetôségeik vannak a helyi befektetôknek, ha ôk dönthetnek, melyik hagyományos ágazat 
helyett indítanak új beruházást? 
Töltsd ki az üres négyzeteket az iparágak kezdôbetûjének segítségével!

  hagyományos ágazat  modern ágazat
   t – textilipar  E –  elektronika
   v – vaskohászt  S –  számítástechnika ipar
      B –  biotechnológia

4. felAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés

Fejezd be a mondatot!

Egy mezôgazdasági növénytermesztô üzem vagy jó minôségû termékeket állít elô, vagy nem korszerû 
módon mûveli a földet. 
A Dán szövetkezeti mozgalom jó minôségû mezôgazdasági termékeket állít elô, tehát korszerû módon 
mûveli a földet.

hagyományos ágazat modern ágazat

K      DK      DK      DK      DK      DK      D
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5. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A sokoldalú francia ipar és a szolgáltatások egyre bôvülô ágazatai sok munkahelyet biztosítanak. Fran-
ciaország villamos energiájának nagy részét ma atomerômûvek szolgáltatják. kiviteli termékeinek nagy 
része, a luxuscikkektôl a csúcstechnológiai termékekig (kozmetikai cikkek, elektromos gépek, mûszerek, 
számítógépek) fontos bevételt jelent az országnak csakúgy, mint idegenforgalma (Párizs). mezôgaz-
daságával az európai unió jelentôs élelmiszer-ellátója. A Benelux-államok (Belgium, Hollandia, Luxem-
burg) kis területû, nagy népességû, kedvezô földrajzi fekvéssel rendelkezô országok. gazdasági össze-
fonódásuk (fejlett ipar, magas színvonalú mezôgazdaság) az európai unió megalakulásának alapja volt. 
nagyvárosaik jelentôs pénzügyi, irányítási, szolgáltatási központok. 

1. felAdAt
 deduktív gondolkodás – elôrelépô következtetés

Fejezd be a mondatot!

Ha a síkság a tenger szintje alatt fekszik, mélyföldnek hívjuk.
Hollandia területe síkvidék és síkságai a tenger szintje alatt fekszenek, tehát mélyföldek.

2. felAdAt
 rendszerezô képesség – felosztás

Nevezd meg a halmazokat, és írd a megfelelô halmazba a következô városok neveit!

Amszterdam          Utrecht          Brüsszel          Luxembourg          Liege

Antwerpen          Rotterdam

Belgium városai

Brüsszel, Liege, 
Antwerpen

Hollandia városai

Amszterdam, Utrecht, 
Rotterdam

Luxemburg városai

Luxembourg
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3.* felAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzô osztályozás

Töltsd ki az ábrát! 

Luxemburg          Benelux-államok          Luxembourg          Nyugat-Európa

4. felAdAt
 kombinAtív képesség –  permutálás

Nyugat-Európa szigetei a turisták számára kedvelt kirándulóhelyek. A képen látható szigeten egy ide-
genforgalmi központ bemutatóhelyet szeretne kialakítani. A sziget különlegessége, hogy csak hajó-
val közelíthetô meg, így meg kell tervezni a kikötôhelyeket. Három hely lenne alkalmas a kikötésre. 
Sorold fel az összes lehetôséget, amilyen sorrendben a kirándulókat szállító hajó a sziget körül ki tud 
kötni!
 

LuxemburgBenelux-államok

Nyugat-Európa

Luxembourg

C     A     BB     A     CC     B     AB     C     AA     C     BA     B     C
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5. felAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át azt a várost, amelyik nem illik a sorba! Választásod indokold!

a)
Brüsszel                    Amszterdam                    Párizs                    Köln

Indoklás: Nem Nyugat-Európai város.  
Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás!

b)
Luxembourg                    Rotterdam                    Ottawa                    Hága

Indoklás: Nem európai város.  
Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás!



5. moDul
DÉl- ÉS 
KElET-EuróPA
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fejlesztendô képességek

Kompetencia-komponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

Rendszerezô képesség

Halmazképzés, besorolás + + + +

Definiálás +

Felosztás + +

Sorképzés, sorképzô osztályozás + + +

Hierarchikus osztályozás + + + +

Kombinatív képesség

Permutálás + +

Variálás +

Kombinálás +

Összes részhalmaz képzése

Descartes-szorzat képzése

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás

Feltételképzés

Elôrelépô következtetés + +

Visszalépô következtetés +

Választó következtetés +

Lánckövetkeztetés

Kvantorok +

Induktív gondolkodás

Kizárás + + +

Átkódolás

Analógiák képzése + +

Sorozatok képzése
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dél- és kelet-európA

A Földközi-tengerbe nyúló három nagy félszigeten (Pireneusi-, Appennini-, Balkán-félsziget) találjuk 
Dél-Európa országait. A tengerpartok tipikus éghajlata a forró nyarú, enyhe telû, örökzöld kemény-
lombú növénytakarójú mediterrán éghajlat, ahol a csapadék ôsszel és télen hull. Portugáliában óceáni, 
a Mezeta-fennsíkon és a Balkán-félsziget elzárt medencéiben kontinentális az éghajlat, az Eurázsiai-hegy-
ségrendszer tagjait pedig (Pireneusok, Alpok, Appenninek, Dinári-, és Balkán-hegység) hegyvidéki éghajlat 
jellemzi. A kontinentális éghajlatú Pó-síkságot a delta torkolatú Pó, és az Alpok villamosáram-termelésre 
is alkalmas folyói töltik fel. Olaszországban gyakori a földrengés, két leghíresebb vulkánja a Vezúv és az 
Etna. 
A mediterrán mezôgazdaság fôbb terményei a citrusfélék, a szôlô, az olajbogyó, a füge, és a zöldségek, 
és néhol termesztenek gabonát (rizst, búzát). Spanyolország és Olaszország a legnagyobb bortermelôk 
közé tartoznak. Az állattenyésztés másodrangú, a kopár mészkôlejtôkön a juh, a kecske és a szamár, 
Észak-Olaszországban és a Balkán-félsziget alföldjein (Vajdaság) pedig szarvasmarha-, és sertéstenyésztés 
a jellemzô. A kontinentális éghajlatú Bolgár-alföld növényei a búza, a kukorica, az árpa, a cukorrépa és a 
napraforgó. Az öntözéses bolgárkertészet a korai zöldségtermesztésrôl híres. A Tundzsa-folyó völgyének 
rózsaültetvényei adják a kincset érô rózsaolajat. Görögország jellegzetes kiviteli terményei a mazsola és 
a dohány.
Dél-Európa ásványkincsei közül jelentôs a spanyol feketekôszén, a vasérc és a higanyérc, az olasz 
kén és a kevés kôolaj, valamint a Jugoszláv utódállamok és Görögország barnakôszene, színesfémjei 
és bauxitja.
A dél-európai országok bevétele fôleg könnyû- és élelmiszeripari termékekbôl, hajózásból és halászat-
ból, valamint a kellemes éghajlat és a történelmi emlékek hatására kialakult idegenforgalomból 
származik. Legfejlettebbek a kikötôk (Nápoly, Velence, Trieszt, Barcelona, Bilbao, Rijeka, Thesszaloniki), a 
fôvárosok (Róma, Madrid, Lisszabon, Zágráb, Belgrád, Szófia, Athén) és Észak-Olaszország. A Milánó-Torino-
Genova ipari háromszögre kohászat, sokoldalú gépipar, autógyártás, vegyipar és textilipar jellemzô. 
A legkevésbé fejlett térségeket, a Portugáliát, Dél-Olaszországot, Görögországot és a Földközi-tenger szigeteit 
összekötô ív mentén találhatjuk. 
Kelet-Európát a Független államok Közössége (FÁK) és a Balti államok két ország-csoportja alkotja. 
Az 1991-ben felbomlott szocialista Szovjetunió 12 egykori tagállama, Oroszország vezetésével alakí-
totta meg a FÁK-t, mely Ázsia északi és középsô területére is átnyúlik. A legsûrûbben lakott európai 
részeken él a FÁK lakosságának ¾ része. Az államszövetségben közel 60, fôleg szláv, török-tatár és 
finnugor népcsoport él. Oroszország az elsô, Ukrajna (fôvárosa Kijev) a második legnépesebb FÁK tag-
köztársaság.
A Balti-tenger partján fekvô Észtországot, Lettországot és Litvániát nevezzük Balti államoknak. Bár a 
volt Szovjetunió részei voltak, de nem csatlakoztak a FÁK-hoz, 2004-tôl az Európai unió tagországai. 
Ásványkincsekben szegény országok, az ipari üzemek a fôvárosokba tömörülnek, melyek fontos 
kereskedelmi központok is.
A két kontinensen húzódó 17 millió km2-nyi Oroszország Európa legnagyobb területû állama. A ren-
geteg ásványi nyersanyagból a legjelentôsebb a kôolaj és a földgáz vagyon, valamint a feketekôszén, a 
vasérc, a színes- és a nemesércek kitermelése, ami fôleg az Urál hegységben, Szibériában és Távol-Keleten 
történik. Az óriásfolyamokon (Volga, Jenyiszej, Angara) vízerômûvek állítják elô az olcsó villamos ára-
mot, melyre a nehézipar települ. A fôváros, Moszkva körül és Szentpétervár környékén a szakképzett 
munkaerô, a jó szállítási lehetôségek és a hagyományok kihasználásával a könnyûipar és a kevés 
nyersanyagot igénylô iparágak (gépgyártás, elektronika, vegyipar, textilipar) telepedtek le.
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1. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A földközi –tengerbe nyúló három nagy félszigeten (Pireneusi-, Appennini-, Balkán-félsziget) találjuk 
Dél-Európa országait. A tengerpartok tipikus éghajlata a forró nyarú, enyhe telû, örökzöld kemény-
lombú növénytakarójú mediterrán éghajlat, ahol a csapadék ôsszel és télen hull. Portugáliában óceáni, 
a Mezeta-fennsíkon és a Balkán-félsziget elzárt medencéiben kontinentális az éghajlat, az Eurázsiai-
hegységrendszer tagjait pedig (Pireneusok, Alpok, Appenninek, Dinári-, és Balkán-hegység) hegyvidéki 
éghajlat jellemzi. A kontinentális éghajlatú Pó- síkságot a delta torkolatú Pó, és az Alpok villamosáram-
termelésre is alkalmas folyói töltik fel. Olaszországban gyakori a földrengés, két leghíresebb vulkánja a 
Vezúv és az Etna. 

1. felAdAt
 rendszerezô képesség – felosztás

Írd a következô kifejezéseket a halmazokba és adj nevet a halmazoknak is!

Földközi–tenger               Fekete-vidék               mediterrán éghajlat               dúsfüvû rétek

három nagy félsziget               Atlanti-óceán partvidéke               örökzöld erdôk

óceáni éghajlat               hajózás, halászat               idegenforgalom

2. felAdAt
 rendszerezô képesség – hierArchikus osztályozás

A következô hegységek nevét írd be az ábrába és nevezd meg, mely hegységrendszer tagjai!

Pireneusok               Pacifikus-hegységrendszer               Alpok               Andok 

Kordillerák               Appenninek               Eurázsiai-hegységrendszer

mediterrán éghajlat

Földközi–
tenger, három nagy 

félsziget, örökzöld erdôk 
idegenforgalom

óceáni éghajlat

Fekete-vidék, 
dúsfüvû rétek, Atlanti-

óceán partvidéke, hajózás, 
halászat

a gazdasági élet központjai

Alpok

Eurázsiai-hegységrendszer Pacifikus-hegységrendszer

Pireneusok Appenninek KordillerákAndok
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3.* felAdAt
 rendszerezô képesség – definiálás

Fogalmazd meg a következô kifejezések felhasználásával, mi a mediterrán éghajlat!

A mediterrán éghajlat az az éghajlat, amely a Földközi-tenger tipikus éghajlata, forró nyarú, enyhe 
telû, és ahol a csapadék ôsszel és télen hull. 

4. felAdAt
 deduktív gondolkodás – elôrelépô következtetés

Fejezd be a mondatot!

Ahol a Földön mozognak a kôzetlemezek, ott gyakoriak a földrengések.
Olaszország területén mozognak a kôzetlemezek, tehát ott gyakoriak a földrengések.

5. felAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, melyik hegység nem illik a sorba? Választásod indokold!

Pireneusok               Alpok               Appenninek               Bükk

Indoklás:  Nem lánchegység.
Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás!

6. felAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzô osztályozás

Írd az ábrába a következô kifejezéseket! 

Európa               Észak-Olaszország               Pó-síkság               Olaszország               Dél-Európa

Pó-síkságÉszak-
Olaszország

OlaszországDél-EurópaEurópa

forró nyárFöldközi-tengerenyhe tél

éghajlatőszi és téli csapadék
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2. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A mediterrán mezôgazdaság fôbb terményei a citrusfélék, a szôlô, az olajbogyó, a füge, és a zöldségek, 
és néhol termesztenek gabonát (rizst, búzát). Spanyolország és Olaszország a legnagyobb bortermelôk 
közé tartoznak. Az állattenyésztés másodrangú, a kopár mészkôlejtôkön a juh, a kecske és a szamár, 
Észak-Olaszországban és a Balkán-félsziget alföldjein (Vajdaság) pedig szarvasmarha-, és sertéstenyész-
tés a jellemzô. A kontinentális éghajlatú Bolgár-alföld növényei a búza, a kukorica, az árpa, a cukor-
répa és a napraforgó. Az öntözéses bolgárkertészet a korai zöldségtermesztésrôl híres. A Tundzsa-folyó 
völgyének rózsaültetvényei adják a kincset érô rózsaolajat. Görögország jellegzetes kiviteli terményei a 
mazsola és a dohány.

1. felAdAt
 rendszerezô képesség – hierArchikus osztályozás

Keresd ki a szövegbôl Dél-Európa jellemzô termesztett növényeit, és nevüket írd az ábrába!

2.* felAdAt
 rendszerezô képesség – hAlmAzképzés

Az alábbiakban egy mezôgazdasági forma tulajdonságai vannak felsorolva. Keresd meg a felsorolás-
ban a közös sajátságot (sajátságokat) és írd a pontsorra!

A)  Nem jellemzô a dús füvû legelô, mert ôsszel és télen hull a csapadék, így az állattartás másod-
rangú, a fôbb termények a citrusfélék, a szôlô és az olíva.

B  Bár az állattartás másodrangú, tartanak juhot, kecskét, de a fôbb termények a szôlô, az olíva és  
a citrusfélék, az ôszi-téli csapadékos mediterrán mezôgazdaságban.

C)  Nem igaz, hogy nincs baromfi és sertés, de az állattartás másodrangú, mert az ôszi-téli csapa-
dékos mezôgazdaság fôbb terményei az olíva, a szôlô és a citrusfélék.

D)  Ôsszel és télen hull csapadék a mediterrán éghajlaton, ahol a mezôgazdaság fôbb terményei a 
citrusfélék, a szôlô, az olíva és a füge, az állattartás pedig másodrangú.

az állattartás másodrangú, fôbb terményei a szôlô, olívabogyó, a citrusfélék, ôszi-téli csapadék
Melyik mezôgazdasági formára ismersz?  Mediterrán mezôgazdaság

termesztett növények

mediterrán növények

citrusfélék

szôlô

olajbogyó

füge

zöldségek

kontinentális éghajlat növényei

búza

kukorica

árpa

napraforgó

cukorrépa
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3. felAdAt
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Olvasd el a következő állítást! 

GÖRÖGORSZÁG KIVITELI TERMÉKE A MAZSOLA.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek és húzd át azokét amelyek 
nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

Tehát Görögországnak, … 

A)  nincs olyan kiviteli terméke, amelyik nem a mazsola.
B) egyetlen kiviteli terméke sem a mazsola.
C) nincs olyan kiviteli terméke, ami a mazsola.
D) van olyan a kiviteli terméke ami a mazsola. 
E) van olyan kiviteli terméke, ami nem a mazsola. 
F) Minden kiviteli terméke  a mazsola.

Húzd alá azt az állítást, amelyik nem következik az állításból, de igaz! Keress példát!

4. felAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át azt a kifejezést, amelyik nem illik a sorba! Választásod indokold!

rózsaolaj                    parafa                    dohány                    mazsola                    kaucsuk

Indoklás: nem mediterrán mezôgazdasági termék.
Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás!

5. felAdAt
 kombinAtív képesség – vAriálás

A lányok mediterrán gyümölcsökbôl készítettek gyümölcssalátát. Minden saláta kétféle mediterrán 
gyümölcsbôl készült, és a rétegekre mézet és tejszínhabot is tettünk.  Milyen saláták készülhettek, 
mandarin, szôlô, narancs, citrom gyümölcsökbôl? Írd a gyümölcsök kezdôbetûjét a tálakba! A rétegek 
felcserélésével mindig új fajta saláta készíthetô!

m – mandarin                    S – szôlô                    n – narancs                    C – citrom

mS MN

SC

MC SN

CN
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3. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

dél-európa ásványkincsei közül jelentôs a spanyol feketekôszén, a vasérc és a higanyérc, az olasz 
kén és a kevés kôolaj, valamint a jugoszláv utódállamok és görögország barnakôszene, színesfémjei és 
bauxitja.
A dél-európai országok bevétele fôleg könnyû- és élelmiszeripari termékekbôl, hajózásból és halászatból, 
valamint a kellemes éghajlat és a történelmi emlékek hatására kialakult idegenforgalomból származik. 
legfejlettebbek a kikötôk (Nápoly, Velence, Trieszt, Barcelona, Bilbao, Rijeka, Thesszaloniki), a fôváro-
sok (Róma, Madrid, Lisszabon, Zágráb, Belgrád, Szófia, Athén) és észak-olaszország. A Milánó–Torino–
Genova ipari háromszögre kohászat, sokoldalú gépipar, autógyártás, vegyipar és textilipar jellemzô. 
A legkevésbé fejlett térségeket, a Portugáliát, Dél-Olaszországot, Görögországot és a Földközi-tenger 
szigeteit összekötô ív mentén találhatjuk.

1. felAdAt
rendszerezô képesség – hierArchikus osztályozás

Keresd ki a szövegbôl Dél-Európa ásványkincseit, és töltsd ki az ábrát!

2.* felAdAt
rendszerezô képesség – besorolás

A Milánó-Torino-Genova ipari háromszögre jellemzô állítás betûjelét karikázd be, a többi iparvidék 
betûjelét húzd át!

A)  Az egyik legfejletlenebb dél-európai iparvidék a három észak-olasz város, ahol az autógyártás,  
a kohászat és a sokoldalú gépipar jellemzô.

B)  Egyik legfejlettebb iparvidék, a három nem észak-olasz város, ahol nincs vegyipar, csak autó-
gyártás, sokoldalú gépipar és kohászat. 

C)  A három észak-olasz város az egyik legfejlettebb dél-európai iparvidék, ahol többek között a 
kohászat, az autógyártás és a sokoldalú gépipar a jellemzô gazdasági ágazat.

D)  Egyik legfejlettebb iparvidék, a három észak-olasz város, ahol meghatározó ágazatok az élel-
miszeripar és a bányászat.

Dél-Európa 
ásványkincsei

Spanyolország
ásványkincsei

vasérc

feketeszén

Olaszország
ásványkincsei

Jugoszlávia utódállamainak
ásványkincsei

higany kén kôolaj barnaszén színesfém

feketeszén
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3. felAdAt
 kombinAtív képesség – permutálás

Egy üzletkötô Rómában, Athénban és Madridban szeretne céget alapítani. 
Milyen sorrendben kötheti meg a szerzôdéseket az adott városokban? Írd 
a betûjeleket a táblázatba!

r – Róma                    a – Athén                    m – Madrid

a fôvárosok sorrendje

R A M
R M A
A R M
A M R

M A R
M R A

4. felAdAt
 rendszerezô képesség – felosztás

Írd az ábrába a következô városok nevét, és nevezd meg a két halmazt!

Nápoly                    Madrid                    Velence                    Barcelona                    Bilbao

Milánó                    Torino                    Róma 

Olaszország városai Spanyolország városai

Madrid, Barcelona, 
Bilbao

Nápoly, Velence, 
Milánó, Torino, Róma
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5. felAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzés

Írd be a négyzetekbe a felsorolt fôvárosokat keletrôl nyugat felé! 

a)
Zágráb                    Szófia                    Lisszabon                    Athén

b)
    Írd be a négyzetekbe  a felsorolt kikötôket délrôl észak felé!

Barcelona                    Bilbao                    Nápoly                    Thesszaloniki

6. felAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át azt a szót, amelyik nem  való a sorba! Választásod indokold!

a)
Róma                    Madrid                    Oslo                    Liszabon

Indoklás: Nem mediterrán (dél-európai) fôváros.
Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás!

b)
Milánó                    Velence                    Torino                    Genova

Indoklás: Nem az olasz ipari háromszög városa.
Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás!

7. felAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés

Fejezd be a mondatot!

Egy olaszországi turistacsoportnak már csak egy napja maradt a városnézésre. Választhatnak, hogy 
Velencében  vagy múzeumokat és templomokat néznek meg, vagy vásárolnak. 
Ma nem tudnak vásárolni, mert nincs nagy kirakodóvásár, tehát a turisták múzeumokat, templomo-
kat néznek meg. 

Athén Szófia Zágráb Lisszabon

Theszaloniki Nápoly Bilbao Barcelona
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4. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

Kelet-Európát a független államok közössége (fák) és a balti államok két ország-csoportja alkotja. Az 
1991-ben felbomlott szocialista szovjetunió 12 egykori tagállama, Oroszország vezetésével alakította 
meg a fák-t, mely ázsia északi és középsô területére is átnyúlik. A legsûrûbben lakott európai részeken 
él a fák lakosságának ¾ része. Az államszövetségben közel 60, fôleg szláv, török-tatár és finnugor népc-
soport él. oroszország az elsô, Ukrajna (fôvárosa Kijev) a második legnépesebb fák tagköztársaság.
A balti-tenger partján fekvô Észtországot, Lettországot és Litvániát nevezzük balti államoknak. Bár a 
volt Szovjetunió részei voltak, de nem csatlakoztak a fák-hoz, 2004-tôl az Európai Unió tagországai. 
ásványkincsekben szegény országok, az ipari üzemek a fôvárosokba tömörülnek, melyek fontos 
kereskedelmi központok is.

1. felAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzés

Írd a pontsorokra, az alábbi eseményeket betûjelét történésük idôbeli sorrendje szerint! Kezdd a leg-
késôbbivel! 

a FÁK megalakul          a Balti államok az Európai Unió tagjai lesznek          a Szovjetunió felbomlik

1. a Szovjetunió felbomlik 
2. a FÁK megalakul 
3. a Balti államok az Európai Unió tagjai lesznek

2. felAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress az üres téglalapokba a fogalmaknak megfelelô párt!

Kijev Ukrajna Tallin Észtország–     =          –
Észtország észt nyelv Oroszország orosz nyelv–     =          –
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3.* felAdAt
 rendszerezô képesség – besorolás

A Balti államokra jellemzô állítás betûjelét karikázd be, a többi állítás betûjelét húzd át!

A)  A Balti-tenger partján fekvô, ásványkincsekben szegény országok jelenleg még nem tagjai az  
Európai Uniónak, de régen a Szovjetunió részei voltak.

B)  Jelenleg az Európai Unió tagországai a Balti államok, de régen nem voltak a Szovjetunió részei 
ezek az ásványkincsben szegény országok.

C)  A Szovjetunió részei voltak azok a jelenleg Európai Uniós tagországok, melyek fôvárosai keres-
kedelmi központok és ásványkincsben gazdag országok.

D)  A Balti államok ásványkincsben szegény országok, melyek jelenleg az Európai Unió tagjai,régen 
pedig a volt Szovjetunió részei voltak.

4. felAdAt
 rendszerezô képesség – hierArchikus osztályozás

Keresd ki a szövegbôl Kelet-Európa tanult országait, és nevüket írd az ábrába! Nevezd meg az üresen 
hagyott halmazokat is!

Kelet-Európa országai

Balti-államok

Észtország Litvánia

Lettország

Független Államok  
Közössége

Ukrajna Oroszország
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5. felAdAt
 kombinAtív képesség – permutálás

Egy magyar néptánccsoport a Balti-államokba kapott meghívást. Elôadásokat kell tartaniuk Észtor-
szágban, Lettországban és Litvániában.  Ha mindhárom országban egy elôadást terveznek, sorold fel az 
összes lehetôséget, ahogyan meglátogathatják ezeket az országokat.

É – Észtország                    L – Lettország                    v – Litvánia

6. felAdAt
 deduktív gondolkodás – visszAlépô következtetés

Fejezd be a mondatot!
Balti államoknak nevezzük a Balti-tenger partján fekvô országokat. 
Olaszország nem a Balti-tenger partján fekszik, tehát nem Balti állam.

L     E     VL     V     EE     L     V

V     E     LV     L     EE     V     L
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5. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A két kontinensen húzódó 17 millió km2-nyi Oroszország európa legnagyobb területû állama. A ren-
geteg ásványi nyersanyagból a legjelentôsebb a kôolaj és földgáz vagyon, valamint a feketekôszén, 
vasérc, színes- és nemesércek kitermelése, ami fôleg az Urál hegységben, Szibériában és Távol-Keleten 
történik. Az óriásfolyamokon (Volga, Jenyiszej, Angara) vízerômûvek állítják elô az olcsó villamos ára-
mot, melyre a nehézipar települ. A fôváros, Moszkva körül és Szentpétervár környékén a szakképzett 
munkaerô, a jó szállítási lehetôségek és a hagyományok kihasználásával a könnyûipar és a kevés nyers- 
anyagot igénylô iparágak (gépgyártás, elektronika, vegyipar, textilipar) telepedtek le.

1. felAdAt
 rendszerezô képesség – hAlmAzképzés

Az alábbiakban egy ország tulajdonságai vannak felsorolva. Keresd meg a felsorolásban a közös saját-
ságot (sajátságokat) és írd a pontsorra!

A)   Nem igaz, hogy nem a legnagyobb területû európai állam a legnépesebb FÁK köztársaság, 
ahol olcsó villamos áramot állítanak elô az óriásfolyamokon.

B)   A legnagyobb területû európai állam a legnépesebb FÁK tagköztársaság is, melyet Ukrajna 
követ a sorban, óriásfolyamain a vízerômûvek olcsó villamos áramot állítanak elô.

C)  Az ország óriásfolyamain nem állítanak elô drága villamos áramot, melyre nagy szüksége van 
a legnagyobb területû európai államnak és a legnépesebb FÁK tagköztársaságnak.

D)  17 millió km2  területével a legnagyobb európai állam, a legnépesebb FÁK tagköztársaság, 
melynek óriásfolyamain olcsó villamos áramot állítanak elô.

legnagyobb területû európai állam, a FÁK legnépesebb köztársasága, olcsó villamos áram elôállítása 
az óriásfolyamokon

Melyik ez az ország? Oroszország

2. felAdAt
 deduktív gondolkodás – elôrelépô következtetés

Fejezd be a mondatot!

A nehézipar fellendülésének kedvez az, ha olcsó a villamos energiatermelés. 
Oroszországban az óriásfolyókon olcsó a villamos energiatermelés. 
A nehézipar Oroszországban fellendült, hiszen az óriásfolyókon olcsó a villamos energiatermelés.
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3. felAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress a fogalmaknak megfelelô párt és írd az üres téglalapokba!

4.* felAdAt
 kombinAtív képesség – kombinálás

Oroszországban a bányászatnak nagy hagyománya van. Ezért több helyen bányamúzeumokat nyit-
nak. Sorold fel, milyen lehetôségeink lennének, ha végig szeretnénk látogatni ezeket a múzeumokat! 
Minden múzeumot egyszer járnánk körbe, de három múzeum alapján már pontos képet kapunk a 
bányászat múltjáról. 

S – Szibéria                    u – Ural-hegység                    t – Távol-Kelet                    v – Volga-környéke

S     T     VS     U     T U     V     TS     U     V

Róma Olaszország Kijev Ukrajna

Bolgár-alföld búza, kukorica Balkán-félsziget
alföldjei

szarvasmarha,
sertés

–     =          –

–     =          –

Olasz ipari
háromszög

magas 
életszínvonal

alacsony 
életszínvonal

legkevésbé fejlett 
területek–     =          –


