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Bevezetés 

 

Általános bevezetés 

 

A tanulók a 9–10. évfolyamon a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak keretében, 

a gyakorlati alkalmazások köré szervezett szaktárgyi programok szerint tanulva fejlesztik a 

sikeres életpálya építéséhez fontos, a természettudományos műveltség befogadásához, 

alkalmazásához és továbbadásához szükséges képességeiket és tudásukat, illetve megalapozzák 

a szakirányú felsőfokú tanulmányok sikeres elvégzését. A nem szakirányon továbbtanulók 

számára a Nemzeti alaptanterv a 11. évfolyamon heti két órában újabb természettudományos 

tárgy tanulását írja elő. Az iskola választása alapján a tanulók szaktárgyi programok (biológia, 

fizika, földrajz és kémia) vagy integrált természettudományos program keretében, a 

mindennapokban megjelenő természettudományos kérdések és problémák mentén, a tanulói 

aktivitásra, interaktivitásra épülő, továbbá a projektmunkát előtérbe helyező tantárgyak közül 

választhatnak.  

A 11. évfolyamon belépő természettudományos tárgy célja hangsúlyozottan nem a 

lexikális ismeretek további gyarapítása vagy a szaktudomány mélyebb megértésére való 

törekvés. Az egyes témakörök közérthető nyelven bemutatják a legújabb felfedezéseket, azok 

várható hatásait. Újra megvilágítják azokat a globális problémákat, amelyekkel az emberiség 

ma, illetve a közeljövőben szembenéz. Az emberi tevékenység bizonyíthatóan hozzájárult e 

problémák kialakulásához, ugyanakkor a felelősséggel alkalmazott természettudomány 

lehetőséget nyújt a megoldásukra is. A tárgy tanulása révén lehetőség nyílik a 

természettudományos megismerés művészeti, irodalmi, történelmi vonatkozásainak 

bemutatására is, illetve annak az ösztönzésére, hogy a tanulók eredményesebben és 

biztonságosabban használják a természettudományos fejlődésre alapozott innováció révén 

egyre tökéletesedő eszközeinket. A tanulás során érvényesülő gyakorlat és alkalmazásközpontú 

szemlélet közvetlenül nyújt segítséget a tudományos ismeretekre alapozott, testi, lelki 

egészséget biztosító életvitel kialakításához. 

A tanítás eredményessége nem feltételezi a kerettantervekben megjelenő tananyag 

hiánytalan feldolgozását, mivel az oktatás középpontjában nem a lexikális ismeretek, azaz 

a tartalom mennyisége áll, hanem a tanulás során alkalmazott módszerek sokfélesége, a 

tanulók csoportos munkájának, illetve egymás közti vitájának támogatása, a 

projektfeladatok végzéséhez nyújtott támogatás. A kerettantervben javasolt témakörök a 

lehetőségek sokaságát mutatják meg, amelyek mentén a tanulási folyamat szerveződhet; 

kapaszkodót és segítséget adnak a tanárnak a tanulókkal való közös munka optimális 

megtervezéséhez. 
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A földrajz a 11. évfolyamon 

A 11. évfolyamos földrajz tananyag a természeti és társadalmi környezet 

összefüggéseivel, kölcsönhatásaival foglalkozik, és tudatosan épít az általános iskolában, 

valamint a középiskola 9. és 10. osztályában elsajátított földrajzi, természet- és 

társadalomtudományi ismeretekre. A tananyag a múltból kiindulva a jelen folyamataira, 

jelenségeire és azok lehetséges jövőbeli következményeire összpontosít, építve a hagyományos 

és digitális térképi, grafikus és szöveges adatforrásokból megszerezhető információkra. 

A tananyag a Földünk egészére ható földrajzi kérdéseket, 21. századi kihívásokat állítja 

a középpontba. Célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a mindennapi életünket, de akár az 

emberiség jövőjét is befolyásoló folyamatokra és jelenségekre.  

Ebben a képzési szakaszban is fontos a tananyag feldolgozása során elsajátított földrajzi 

tudás és a mindennapi élet történései, döntéshelyzetei közötti kapcsolatok bemutatása. A 

tananyag tudatosan épít a tanulók más forrásokból (média, világháló, utazások stb.) megszerzett 

földrajzi ismereteinek és a korábbi évfolyamokon kialakított készségek, képességek és saját 

tapasztalatok tanórai alkalmazására.  

A földrajzoktatás hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolai tanulmányok befejezésekor a 

tanuló biztonsággal eligazodjon a természeti és a társadalmi környezetben, illetve földrajzi 

ismereteit alkalmazni tudja a mindennapi életben. Fontos szerepet játszik abban, hogy a tanuló 

felnőtt élete során reálisan tudja értékelni a természeti veszélyeket és a környezeti kockázatokat, 

tudjon helyes döntést hozni. Kialakítja a tanulóban a földrajzi problémák iránti érzékenységet, 

valamint az azokra való reflektálás, a tudatos és felelős véleménynyilvánítás képességét.  

A földrajzoktatás ahhoz is hozzájárul, hogy az iskolából kilépő tanuló felelősen döntsön 

az állampolgári szerep gyakorlása során, valamint kialakuljon benne az igény arra, hogy 

későbbi élete folyamán önállóan gyarapítsa tovább földrajzi ismereteit. 

 

A földrajz és a kompetenciák 

 

A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

 

A tanulás kompetenciái 

Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez, megértéséhez 

elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott gondolkodás, amely 

elképzelhetetlen a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá váló 
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információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell járulnia az 

információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztéséhez, különös tekintettel a digitális 

világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. A földrajztanulás célja, hogy elősegítse a 

megszerzett ismeretek alkalmazását a mindennapi élet különböző területein, támogassa az 

egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító és önfejlesztő tanulás képességének fejlődését. 

Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi-földtudományi, gazdasági, társadalmi és 

környezetvédelmi jellegű információk felismerésére és összegyűjtésére a valós térben (például 

terepen) csakúgy, mint különböző információhordozókból (például újságcikkek, grafikonok, 

térképek, híradások, forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák elemzése révén). 

 

A kommunikációs kompetenciák 

A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek 

alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. A földrajzi 

információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló egészséges vitakészsége. A 

kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi tartalmú információk értelmezését 

elváró írásbeli és szóbeli – közöttük a prezentációhoz kapcsolódó – feladatok megoldása. A 

különböző forrásokból gyűjtött információk, leírások értelmezése és feldolgozása hozzájárul a 

szövegértési kompetencia fejlesztéséhez. 

 

A digitális kompetenciák 

A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ nyújtotta aktuális 

információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló digitális 

kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális térképek, 

térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi összefüggések 

felismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása mellett fontos 

feladatnak tartja az adatbázisok, információforrások értő, mérlegelő szemléletének kialakítását, 

a tudatos felhasználóvá válás támogatását. A projektfeladatok, önálló vagy csoportban végzett 

kutatások fejlesztik a tudatos közösségi információáramlást, a tudás hálózatos megosztásának 

képességét. A földrajztanítás tudatosan épít a tanuló prezentációs képességére, ösztönzi a 

földrajzi folyamatok digitális eszközökkel történő bemutatását. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A földrajztanítás során a földrajzi problémák kezdetben közös, majd csoportos vagy 

önálló megoldásán keresztül lehetőség nyílik a gondolkodási készségek, elsősorban az elemzés, 

a rendszerezés, a valós vagy modellkísérleteken alapuló tapasztalást követő következtetés és 

problémamegoldás fejlesztésére. A földrajztanítás fontos célja az analógiás gondolkodás, a 

sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének fejlesztése. A 

különböző földrajzi folyamatok vizsgálata során szükség van az analitikus és a szintetizáló 

gondolkodásra. Előtérbe kerül az új megoldási ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív 
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gondolkodás fejlesztése, ezzel párhuzamosan pedig nagy hangsúlyt kap a tanulói döntéshozatal, 

az alternatívák végiggondolása, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb 

megoldási lehetőségek kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő gondolkodás megerősítése. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi témák feldolgozásával hozzájárul a világ 

társadalmi-kulturális sokszínűségének megismertetéséhez, ehhez társul a más kultúrák, 

szokások iránti érdeklődés és tisztelet kialakulásának támogatása. A csoportos és interaktív 

munkamódszerek alkalmazása során lehetőség nyílik az egyéni és a kollektív felelősség 

tudatosítására. A kooperatív módszerek alkalmazása lehetővé teszi a tanuló szociális 

kompetenciáinak fejlesztését, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy későbbi élete során 

képes legyen hatékony és konstruktív módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén 

kezelni tudja a felmerülő konfliktusokat. 

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

A világ társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a 

kulturális értékek megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a 

kulturális értékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény kialakításához. Az önállóan vagy 

csoportosan létrehozott produktumot (például modell, prezentáció) elváró feladatok 

hozzájárulnak a kreatív alkotás és önkifejezés képességének fejlődéséhez. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

Modern földrajzoktatásunk révén napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti 

folyamatainak megismerése nagymértékben hozzájárul a társadalmi-gazdasági élet 

eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a körülményekhez rugalmasan 

alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern gazdasági élet sikeres szereplőinek 

bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a munkaerőpiac igényeinek 

megismeréséhez, ez pedig hatással van a munkavállalói és a vállalkozói kompetencia 

fejlődésére. 

 

A témák tagolódása 

 

A 11. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
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Demográfiai válsághelyzetek és következményei 8 

Szolgáltatások a 21. században – közlekedés, turizmus, internet és a 
hálózatosodás – dilemmák, ellentmondások, környezeti 
következmények 

8 

Az éghajlatváltozás kérdései 7 

A víz mint erőforrás – a vízellátás és gazdasági hasznosítás földrajzi 
vonatkozásai 

7 

Hulladéktermelés és -felhasználás 7 

A természeti katasztrófák és a globális kihívások kapcsolata 8 

A környezeti hatások következményei – Élhető marad-e a Föld? 7 

Összes óraszám 68 

 

A választható témakörök áttekintő táblázata 

Témakör neve Javasolt óraszám 

A természet megismerése 6 

Kozmikus környezetünk 6 

Jövőképek 10 

A mi bolygónk. Az élet története 6 

A mi bolygónk. Földi édenkertek 6 

Mindennapi természeti jelenségek, melyek a hírekben szerepelnek 9 

Fantázia és valóság: Földünk és a Világűr, ahogy a fantasztikus 
filmekben megjelenik 

9 

A józan ész és a fizika: Tudományos eredmények megjelenése a 
hírforrásainkban, környezetünkben 

8 

Ahogy a fizika a múltat alakította 11 

Vallásföldrajz 10 

Összes óraszám 68 
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A 11. évfolyam tematikája 

 

1. témakör: Energia és nyersanyag – a gazdaság meghatározó elemei – 

változó igények, átalakuló fogyasztás, erősödő környezeti szemlélet 

(Javasolt óraszám: 8 óra) 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– környezeti szemlélettel rendelkezik a gazdaság energia- és nyersanyag-felhasználásával 

kapcsolatos információk megítélésében; 

– felismeri a környezeti szempontok érvényesítésének fontosságát napjaink energiagazdaságában és 

a nyersanyagok kitermelésében. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érti a gazdaság energia- és nyersanyagigényének változásához, átalakulásához vezető 

folyamatokat; 

– bemutatja a nyersanyag és a fosszilis energiahordozók, illetve az azokat felhasználók térbeli 

elhelyezkedésének átalakulását és összefüggéseit;  

– érveket fogalmaz meg az energiahatékonyság, a fenntarthatóság és a környezeti szempontok 

érvényesítése érdekében. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Fosszilis energiahordozók típusai (kőszén, hagyományos és nem hagyományos szénhidrogének), 

példák és térbeli előfordulásuk, kitermelési lehetőségek és korlátok 

– Megújuló (alternatív) energiaforrások típusai, felhasználási lehetőségek (hő, áram) 

– Környezeti szemléletformálás a fosszilis energiahordozók és a klímaváltozás 

kapcsolatrendszerének megértésén keresztül 

– Ipari nyersanyagok: ércek és nemércek. Összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése a 

kőzetek kémiai összetétele, a technológia fejlettsége és a gazdasági környezet között  

– A rendszerszintű, analizáló és szintetizáló gondolkodás fejlesztése az uránbányászat, atomenergia, 

radioaktív hulladéklerakás vertikum megismerésén és megértésén keresztül 

– Környezetvédelmi szemlélet fejlesztése a meddőhányók lerakása, kezelése és újrahasznosítása 

kapcsán 

– Az ipar időben változó nyersanyagigénye. A periódusos rendszer egyes elemeinek ipari 

felhasználása és előfordulásuk a litoszférában (ásványokban, kőzetekben) 

– Összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése a nyersanyag és a fosszilis energiahordozók és 

az azokat felhasználók térbeli elhelyezkedésének elemzése kapcsán  

– Szemléletformálás erősítése az ipar fejlődése során változó nyersanyagigények felismerése 

kapcsán: a 21. században újabb és újabb kőzetek válnak érccé 

– A felelős véleményalkotás fejlesztése a gazdasági, környezetvédelmi és fenntarthatósági érdekek 

és érvek mentén 

 

Fogalmak 
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megújuló és nem megújuló, energiahatékonyság 

 

Javasolt tevékenységek 

– Mobiltelefonban lévő elemeket hordozó ásványok és kőzetek felkutatása, előfordulási helyük és 

gyakoriságuk 

– Kémia és földrajz tantárgyi kapcsolatok erősítése. Önálló vagy kooperatív technika alkalmazása: a 

periódusos rendszer egy tetszőleges elemének ipari felhasználása, előfordulása ásványokban, 

kőzetekben, bányászata 

– Hagyományos vagy online sajtótermékekből adatgyűjtés a nyersanyagigények időbeli változásával 

kapcsolatban 

– Hagyományos vagy online sajtótermékekből adatgyűjtés az olaj árának időbeli változásával 

kapcsolatban, összefüggés keresése az ár alakulása és a világpolitikai, gazdasági környezet 

változása között 

– Adatgyűjtés és -elemzés az egyes energiahordozók és nyersanyagok kimerülésének prognózisaival 

és következményeivel kapcsolatban 

– Szűkebb és tágabb lakókörnyezetünk nyersanyaglelőhelyeinek felmérése 

– Példák keresése lakóhelyünk környezetében az alternatív energia hasznosítására, egy-egy ilyen 

létesítmény felkeresése 

 

2. témakör: Az élelmiszer-termelés és- fogyasztás környezeti 

vonatkozásai (Javasolt óraszám: 8 óra) 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– érti a mezőgazdaság, az élelmiszer-előállítás és -fogyasztás gazdasági és környezeti összefüggéseit;  

– ismeri a bio- és ökogazdálkodás sajátosságait; 

– megfogalmazza az élelmiszerhiány és a pazarlás együttes jelenlétének okait, magyarázza a 

probléma megoldására tett lépések kétarcúságát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– belátja a környezet- és egészségtudatos fogyasztói magatartás fontosságát, lehetőségeinek 

megfelelően törekszik ennek megvalósítására; 

– érti és hazai, valamint nemzetközi példákkal támasztja alá a mezőgazdasági termelés környezeti 

vonzatait; 

– önálló véleményt fogalmaz meg az különféle táplálkozási szokásokról, a túlfogyasztás 

egészségügyi veszélyeiről. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– A rendszerszintű gondolkodás fejlesztése a mezőgazdasági termelésre ható természeti és társadalmi 

tényezők kapcsolatrendszerének értelmezésével 

– Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése a mezőgazdasági termelés vonzatai 

(talajhasználat, kemikáliák, öntözés, vízkészlet változása, erdőirtás, talajerózió, mezőgazdasági 

területek csökkenése, energiafelhasználás, fenntarthatóság) közötti kapcsolatok értelmezése által 
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– Az egyéni és közösségi felelősségvállalás formálása az élelmiszer-termelés ellentmondásainak, az 

élelmiszerhiány és a túltermelés okainak feltárása által 

– A felelős és környezettudatos gondolkodás fejlesztése az öko- és a biogazdálkodás jellemzőinek és 

kritikájának megismerésével 

– Az élelmiszer-kereskedelem hazai és nemzetközi jellemzői, a fair trade kereskedelem, az 

élelmezési válság mint a globális kapitalizmus következményének bemutatása 

– Az élelmiszer-pazarlás okai, megoldási lehetőségei, az élelmiszerbankok jelentősége, genetikailag 

módosított termékek (GMO) az élelmiszer-ellátásban 

– A tudatos és helyes, kiegyensúlyozott táplálkozás jellemzői, különböző táplálkozási szokások 

(vegetáriánus, vegán, flexitarianizmus stb.) 

 

Fogalmak  

fair trade, élelmiszer-pazarlás, élelmiszerbank, GMO, ökogazdálkodás, biogazdálkodás 

 

Javasolt tevékenységek 

– Képek, leírások alapján a mezőgazdasági termelés okozta környezeti problémák felismerése, 

kialakulásuk magyarázata, mérséklésük lehetőségeinek megfogalmazása 

– Adatok, térképek elemzése az élelmiszerválság időbeli alakulásáról 

– Gondolattérkép készítése az éhezés és a túltápláltság okairól 

– A család élelmiszer-veszteségének kiszámítása, a felmérés folyamatának megtervezése 

– Megoldható-e a Föld élelmezési problémája? Érvelés mellette és ellene 

– Érvelés a szezonális és a közelben megtermelt élelmiszerek fogyasztása mellett és ellen 

– Növényi vagy állati eredetű élelmiszerekkel gazdaságosabb táplálkozni? Érvelés a táplálkozási és 

energiapiramis értelmezése alapján 

– Statisztika készítése az osztály tanulói által elfogyasztott növényi és állati eredetű táplálék 

arányának meghatározása céljából 

– Túlzott vagy felesleges élelmiszer-fogyasztásra csábító reklámok, reklámszlogenek összegyűjtése, 

azok értelmezése és magyarázata 

– Az élelmiszerválság által sújtott országok, térségek ábrázolása térképen az okok feltüntetésével 

– Mit tehet egy középiskolás az élelmiszer-pazarlás csökkentéséért? – ötletbörze, a javaslatok 

rendszerezése, megvitatása 

– Figyelemfelhívó plakátok készítése az élelmiszer-pazarlásról és élelmiszerhiányról, a tudatos 

fogyasztói magatartás fontosságáról 

– A talajt ért környezetkárosító hatások rendszerezése gondolattérképen 

– Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése egy, az élelmiszer-termelés 

következtében bekövetkezett környezeti káresemény tárgyalására 

– Az egészségmegőrzéshez szükséges szemléletmód fejlesztése kortárs előadókkal 

– Virtuális vagy lehetőség szerint valódi séta ökogazdaságban és ökoházban, a látottak közös 

megbeszélése 

– Véleményütköztetés az élelmiszer-önrendelkezési mozgalmakról 

– Érvelés a génmódosított élőlények termesztése és fogyasztása mellett és ellen 

 

3. témakör: Demográfiai válsághelyzetek és következményei (Javasolt 

óraszám: 8 óra) 
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– megnevezi a demográfiai válsághelyzetek kialakulásához vezető okokat és azok társadalmi-

gazdasági összefüggéseit; 

– összeveti a földünk különböző térségeiben jelenleg egyidőben jelenlévő demográfiai folyamatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– reálisan értékeli napjaink demográfiai válságfolyamatait, a megoldásukra hozott intézkedéseket;  

– önálló véleményt fogalmaz meg a demográfiai folyamatokkal kapcsolatban. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek   

– Az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése a térben és időben különböző okokból 

kialakuló demográfiai változások magyarázata alapján  

– A veszélyek és kockázatok reális értékelési képességének kialakítása és fejlesztése, a tanuló felelős, 

proaktív és preventív magatartásának erősítése a demográfiai változások és válsághelyzetek 

társadalmi és gazdasági következményeinek bemutatásával  

– A demográfiai válsághelyzetek és következményeik komplex értelmezése, a hatásokra való 

felkészülés és cselekvés képességének kialakítása és fejlesztése, a tanuló érzékenyítése az eltérő 

gazdasági és kulturális hátterű emberek problémái iránt  

– Eltérő térségek – eltérő demográfiai problémák: A Föld különböző térségeinek népességét 

befolyásoló természeti és társadalmi-gazdasági folyamatok és összefüggések 

– A demográfiai válság változások rövid és hosszú távú következményei és kockázatai hazánkban és 

a világon (gazdasági, társadalmi, kulturális, egészségügyi vonatkozások, migráció) 

– Megoldási lehetőségek és alkalmazkodási stratégiák egyéni, közösségi, nemzeti és nemzetközi 

szinten 

 

Fogalmak 

családpolitika, demográfiai folyamatok 

 

Javasolt tevékenységek 

– Gondolattérkép készítése a Föld egy kiválasztott térségének demográfiai válságát okozó természeti, 

társadalmi-gazdasági és kulturális okairól 

– Napi hírek alapján Magyarország demográfiai problémáinak és megoldási lehetőségeinek 

kiscsoportos megbeszélése 

– Egy-egy migrációs probléma kronológiájának elkészítése 

– Akcióterv készítése a fogadó társadalmak problémáiról és megoldási stratégiáiról (projektmunka) 

– Oknyomozó újságírás: szabadon választott hazai vagy nemzetközi demográfiai probléma 

feldolgozása saját kutatás alapján egy oknyomozó újságcikk keretében 

– A demográfiai válsághelyzetek okainak és folyamatának megismerése szépirodalmi és kortárs 

kulturális példák alapján 

– A demográfiai válsághelyzetek okainak és folyamatának bemutatása a drámapedagógia eszközeivel 

– A Föld népessége 2050-ben: kreatív pályázat szervezése (esszé, vers, próza, montázs, rajz, 

festmény, plasztika) 
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4. témakör: Szolgáltatások a 21. században – közlekedés, turizmus, 

internet és a hálózatosodás – dilemmák, ellentmondások, környezeti 

következmények (Javasolt óraszám: 8 óra) 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– igazolja a szolgáltatások felértékelődő szerepét napjaink társadalmi-gazdasági életében;  

– összehasonlítja a közlekedési-szállítási módok, illetve a turizmus különböző típusainak 

gazdasági-környezeti sajátosságait, összefüggéseit; 

– példákkal igazolja a világháló nyújtotta hálózatosodási lehetőségek előnyeit és veszélyeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– képes környezeti szempontok mérlegelésére a szolgáltatások igénybevételekor; 

– ismeri a közlekedés környezetkárosító folyamatait, érti következményeit; 

– személyes döntéseiben a környezettudatos gondolkodás és döntéshozatal jellemzi. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

– A földrajzi összefüggések felismerésének fejlesztése a közlekedés mint gazdasági ág 

szerepének, társadalmi-gazdasági fejlődést befolyásoló hatásának igazolásával, a 21. 

századi közlekedési hálózatok sajátos vonásainak bemutatásával 

– A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a közlekedés mindennapi életet befolyásoló 

szerepének, az utazástervezés napi gyakorlatának leírásával 

– A környezettudatos gondolkodás és döntéshozatal igényének elmélyítése a közlekedési 

eredetű környezetkárosítás felismerésével, a mérséklés lehetőségeinek megnevezésével 

– A természeti és a társadalmi-kulturális értékek megismerése és megőrzése iránti igény 

elmélyítése, érdeklődés kialakítása más kultúrák értékeinek megismerése iránt turisztikai 

vonzerők, célpontok megnevezésével, bemutatásával 

– A fenntarthatóságot szem előtt tartó utazói magatartás kialakítása a turizmus különböző 

típusainak (pl. tömegturizmus, ökoturizmus) összehasonlításával 

– Az összefüggésekben való, logikus gondolkodás képességének fejlesztése a szolgáltatások 

bővülése és a világháló nyújtotta lehetőségek közötti kapcsolatok felismerésével 

– A tudatos fogyasztói magatartás fejlesztése az e-vásárlás jellemzőinek megismerésével 

 

Fogalmak  

tömegturizmus, ökoturizmus, luxusturizmus, szolgáltatás- és bevásárlóturizmus, e-bank, e-

ügyintézés 

 

Javasolt tevékenységek 
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– Adatok gyűjtése és szemléletes ábrázolása a közlekedés, a szállítás gazdasági szerepének 

igazolására 

– Legyőzhető távolságok – virtuális kiállítás tervezése, prezentáció készítése a közlekedés 

20-21. századi fejlődésének bemutatására 

– Utazástervezési, logisztikai feladatok megoldása a világháló segítségével 

– Információgyűjtés és beszámoló készítése a közlekedés okozta környezetkárosításról  

– Prezentáció, poszter a tervezett, illetve élménybeszámoló az átélt utazási élményekről  

– Virtuális utazás megtervezése egy kiválasztott turisztikai célpont meglátogatására  

– Információgyűjtés és beszámoló készítése a turizmus okozta környezetkárosításról  

– Vita a közösségi média használatának a turizmusra gyakorolt előnyeiről és veszélyeiről 

– Tapasztalatcsere az e-vásárlásról 

– Információgyűjtés az interneten keresztül igénybe vehető szolgáltatásokról 

– Visszatekintő beszélgetés a szülőkkel, nagyszülőkkel az ő fiatalkorukban elérhető 

szolgáltatásokról. A tapasztalatok tanórai közös megbeszélése, értelmezése 

 

5. témakör: Az éghajlatváltozás kérdései (Javasolt óraszám: 7 óra) 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– felismeri az éghajlatváltozás következményeit a különböző földrajzi övek természeti és 

társadalmi-gazdasági folyamataiban;  

– megfogalmaz az éghajlatváltozás mérséklését segítő, illetve a megváltozó éghajlati 

sajátosságokhoz történő alkalmazkodást segítő egyéni és társadalmi stratégiákat; 

– érti az éghajlatváltozás (természetes és antropogén) folyamatát és ok-okozati 

összefüggéseit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– példákat mond a Föld klímaváltozás következményeivel leginkább érintett területeire, 

értékeli a Föld legsebezhetőbb helyein bekövetkező problémákat; 

– értelmezi az éghajlatváltozással kapcsolatban megjelenő híreket, és önálló véleményt 

fogalmaz meg ezekről; 

– belátja, hogy az éghajlatváltozás bolygónk egészének jelenét és jövőjét is meghatározza, 

elkötelezett a klímavédelem iránt.  

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése az éghajlatváltozás (természetes és 

antropogén) okainak értelmezése kapcsán  

 Összefüggések értelmezése, a környezettudatos szemlélet fejlesztése az éghajlatváltozás és 

az üvegházhatású gázok kibocsátása kapcsán 

 Változik-e éghajlatunk? Miért jegesedett el az északi félgömb? A jégkorszakot követő 

éghajlatváltozások bizonyítékai 
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 A múltbeli és a jelenlegi éghajlatváltozás jeleinek bemutatása a különböző földrajzi 

övekben 

 Az éghajlatváltozás társadalmi-gazdasági következményeinek (pl. energiafelhasználás, 

élelmiszer-termelés, vízhasználat, biodiverzitás, turizmus, közlekedés, migráció, gazdasági 

károk) magyarázata 

 Az éghajlatváltozás következményei a Kárpát-medencében 

 Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz – az egyén és a közösségek lehetősége, nemzetközi 

összefogás az éghajlatváltozás megállítása érdekében 

 

Fogalmak  

El Niño, La Niña 

 

Javasolt tevékenységek 

 Természeti katasztrófák felismerése, kialakulásuk magyarázata, mérséklésük 

lehetőségeinek megfogalmazása képek, leírások alapján 

 Az utolsó jégkorszakot követő éghajlatváltozások bizonyítékainak értelmezése ábrák, 

szemelvények alapján 

 A Föld legsebezhetőbb helyein bekövetkező problémák (pl. tengerszint-emelkedés, 

elsivatagosodás, jégolvadás) ábrázolása térképen 

 Az emberi tevékenység éghajlatra gyakorolt hatásának, következményeinek bemutatása és 

rendszerezése adatok, bizonyítékok alapján 

 Mit tehet egy középiskolás az éghajlatváltozás mérséklése érdekében? – ötletbörze, a 

javaslatok rendszerezése, megvitatása 

 Az éghajlatváltozás okainak és következményeinek rendszerezése gondolattérképen 

 Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése az éghajlatváltozást tagadók 

bírósági tárgyalására 

 Szöveges és vizuális magyarázatok készítése fogalmak (pl. El Niño, La Niña) 

értelmezéséhez  

 Ötletgyár: az éghajlatváltozás mérséklésének lehetőségei az egyén számára 

 Virtuális séta a tengerszint-emelkedéssel, a parterózióval és a felszín alatti vizek sósabbá 

válásával (ivóvíz mennyiségének csökkenése) sújtott Tuvalun és Kiribatin, a látottak közös 

megbeszélése, véleményütköztetés 

 Az édesvíz szerepének és gazdasági jelentőségének bemutatása kooperatív módszerekkel 

(a víz szerepe az ember életében, a víz felhasználásának időbeli és térbeli változása, a 

vízhiány mint konfliktusforrás) 

 Véleményütköztetés az üvegházgázok kibocsátásának okairól, a kibocsátás csökkentésének 

lehetőségeiről 

 

6. témakör: A víz mint erőforrás – a vízellátás és gazdasági hasznosítás 

földrajzi vonatkozásai Javasolt óraszám: 7 óra) 
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– igazolja a víz mint erőforrás gazdasági és társadalmi folyamatokra gyakorolt szerepét; 

– ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyeket és ezek esetleges bekövetkeztének 

következményeit, a károk mérséklésének lehetőségeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– belátja a megfelelő minőségű és mennyiségű vízkészlet stratégiai jelentőségét földünkön; 

– törekszik a környezettudatos vízfelhasználásra; 

– reálisan értékeli a vízburok érzékenységének, sérülékenységének összefüggéseit. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

– A víz mint erőforrás: a gazdasági és társadalmi folyamatokat befolyásoló szerepe 

(ivóvízkészlet, vízenergia, ipartelepítő tényező, mezőgazdaság, migráció) 

– Az analizáló és szintetizáló gondolkodás, a környezettudatos és fenntartható szemléletű 

magatartás, valamint az egyéni és közösségi felelősség fejlesztése a víz mint korlátosan 

rendelkezésre álló természeti erőforrás megismerésén keresztül 

– A vízkészlet mennyiségi és minőségi védelme, a személyes szerepvállalás lehetőségei 

– Egyszerű kísérletek elvégzésével, adott szempontok szerinti megfigyelésével és 

értelmezésével a vízburok érzékenysége, sérülékenysége összefüggéseinek megismerése 

– A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online hírek, cikkek elemzése 

kapcsán a mérlegelő  gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése  

– A Föld vízkészlete, az édesvíz jelenlétének térbeli különbségei a Föld felszínén  

– A felszíni és felszín alatti vizek főbb típusai és azok jellemzői, gazdasági jelentőségük, 

környezeti érzékenységük összevetése 

– A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek (belvíz, árvíz, vihardagály, cunami) 

 

Fogalmak 

öntözővíz, ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia, vízlábnyom, vízhiány 

 

Javasolt tevékenységek 

– Látogatás a helyi vízműbe és/vagy szennyvíztisztítóba 

– Saját háztartás vízfogyasztásának megfigyelése; a tapasztalatok alapján javaslatok 

megfogalmazása a vízfogyasztás csökkentésére 

– Újságcikkek gyűjtése és bemutatása a vízszennyezés témakörében 

– A vízburok témakörével kapcsolatos ismeretek mindennapi életben történő 

alkalmazásának erősítése: egyéni és közösségi vízlábnyom kiszámítása 

– A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzése 

– Vízminta (ivóvíz, öntözővíz, csapadékvíz) gyűjtése és egyszerű vizsgálata, valamint 

adatgyűjtés a vonatkozó egészségügyi és környezetvédelmi határértékekről 
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– Műholdfelvételek segítségével a felszíni vizek és vízkészletek időbeli változásának 

összehasonlító vizsgálata az éghajlatváltozás tükrében (például: Aral-tó, gleccserek) 

 

7. témakör: Hulladéktermelés és –felhasználás (Javasolt óraszám: 7 

óra) 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a hulladék keletkezésének és hasznosításának folyamatát, kapcsolatát a fogyasztás és az 

életminőség változásával; 

– igazolja a hulladékmennyiség növekedésének környezeti, egészségügyi következményeit, a tudatos 

fogyasztói magatartás és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– tudatos szerepvállalásra képes a hulladék által okozott környezeti problémák mérséklésében. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

– A hulladéktermelés és a hulladékfelhasználás folyamatának ismeretével a rendszerszintű 

gondolkodás, az analizálás és a szintetizálás fejlesztése 

– A hulladéktermelés csökkentésének és a hulladék újrafelhasználásának innovatív és kreatív 

módon történő kialakítása egyéni és közösségi szinten, ezáltal a környezettudatos és 

felelősségteljes életvitel fontosságának erősítése 

– A tanuló proaktív és preventív társadalmi szerepvállalásának erősítése 

– A 21. századi fogyasztói társadalom kialakulása, hatása az emberiség hulladéktermelési 

szokásaira 

– A gyerekek és a hulladék: hasonlóságok és ellentétek a világ különböző térségeiben 

– A hulladék által okozott környezeti problémák és egészségkárosító folyamatok 

megismerése, megelőző és mérséklési lehetőségek, a mindennapi életbe illeszthető 

megoldási javaslatok 

 

Fogalmak 

hulladékgazdálkodás, környezettudatos életvitel 

 

Javasolt tevékenységek 

– Gondolattérkép készítése a hulladékfelhasználás lokális lehetőségeiről 

– Látogatás a helyi hulladékudvarban, hulladékválogató telepen 
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– Saját háztartás hulladéktermelésének megfigyelése és a megfigyeltekről napló készítése; a 

tapasztalatok alapján javaslatok megfogalmazása a háztartás hulladéktermelésének 

csökkentésére 

– Információs poszter készítése a helyi hulladékfelhasználásról, települési szintű javaslatok 

kidolgozása a közösségi hulladékcsökkentésre a fenntarthatóság jegyében 

– Ötletbörze: példák a „nulla hulladék” életmód megvalósítására 

– Ötletbörze a hulladékfelhasználásról: műanyag kupakok, PET-palackok, használt ruhák, 

papírhulladék saját háztartásban történő újrahasznosítása 

– Oknyomozó újságírás: szabadon választott hulladékprobléma feldolgozása saját kutatás 

alapján egy oknyomozó újságcikk keretében 

– A Föld és az emberiség jövőjét feldolgozó filmek, regények, képregények kiscsoportos 

elemzése a hulladéktermelés és a hulladékfelhasználás fókuszából 

– A közösségi médiasegítségével az osztály hulladékcsökkentő akciójának bemutatása  

– Képregény- és karikatúraverseny a hulladéktermelés-hulladékgazdálkodás-

újrafelhasználás jegyében 

– Mini-előadás és gyakorlati foglalkozás szervezése óvodás vagy általános iskolás 

korosztálynak a hulladékcsökkentés és újrafelhasználás témakörében 

– Szemétből művészi: műanyag kupakok, PET palackok, használt ruhák, papírhulladék 

kreatív és művészi újrafelhasználása, kiállítás szervezése az elkészült munkákból 

 

8. témakör: A természeti katasztrófák és a globális kihívások 

kapcsolata (Javasolt óraszám: 8 óra) 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– felismeri a természeti katasztrófahelyzeteket, érti kialakulásuk okát, ismeri mérséklésük 

lehetőségeit; 

– megkülönbözteti a természeti és az emberi tevékenység által okozott vagy felerősített 

katasztrófahelyzeteket, javaslatot fogalmaz meg a károk megelőzésére, illetve mérséklésére;  

– felismeri a természeti katasztrófahelyzetek kialakulásához vezető folyamatok összefüggéseit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– veszélyhelyzetekben körültekintő, felelős döntések meghozatalára képes; 

– szűkebb és tágabb környezetében extrém időjárási helyzetekből adódó problémákat azonosít, 

magyarázza kialakulásuk okait; 

– véleményt alkot természeti katasztrófákat, valamint a klímaváltozás következményeit feldolgozó 

szövegekben bemutatott jelenségekről, folyamatokról, információkról. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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 Az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése a természeti katasztrófák természeti, 

társadalmi és gazdasági okai és következményei kapcsán 

 Az emberi tevékenység által okozott vagy felerősített katasztrófahelyzetek és az emberi 

tevékenység által nem befolyásolt katasztrófahelyzetek kialakulása közötti különbségek 

bemutatása 

 Az aszály, az elsivatagosodás és az éghajlatváltozás közötti kapcsolat felismerése; az El 

Niño, az erdőirtás, a talaj kiszáradása, az állattenyésztés és a növényborítás csökkenése, 

valamint a sivatag terjedése közötti logikai összefüggések értelmezése példák 

bemutatásával (pl. Száhel-öv, Ausztrália) 

 Erdőtüzek gyakoribbá válásának okai, példák segítségével (pl. Kalifornia, Görögország) 

 Az árvizek gyakoribbá válásának okai és következményei (éghajlatváltozás, szélsőséges 

időjárás, heves, intenzív csapadékhullás, gyakoribb villámárvíz, talajerózió) példák 

alapján (pl. Dél-Ázsia) 

 A tengerszint emelkedésének okai (éghajlatváltozás, a tengervíz hőtágulása, gleccser és a 

belföldi jégtakaró olvadása) és következményei (parterózió, felszín alatti vizek sósabbá 

válása, ivóvíz mennyiségének csökkenése) példák bemutatásával (pl. Óceánia, Kiribati, 

Tuvalu) 

 Az extrém időjárási jelenségek (heves záporok, zivatarok, villámlás) jellemzői, földrajzi 

elterjedésük; teendők az időjárási jelenségek előtt, közben és után 

 A természeti katasztrófák kialakulásának, felerősödésének, gyakoriságának társadalmi-

gazdasági okai (túlnépesedés, mezőgazdaság, élelmiszer-termelés, ipar, szolgáltatások, 

lakosság), az okok közötti összefüggések értelmezése 

 

Fogalmak  

természeti katasztrófa (emberi tevékenység által okozott vagy befolyásolt, emberi tevékenység 

által nem befolyásolt), földcsuszamlás, permafroszt 

 

Javasolt tevékenységek 

– Természeti katasztrófák felismerése, kialakulásuk magyarázata, mérséklésük 

lehetőségeinek megfogalmazása képek, leírások alapján 

– Mit tehet egy középiskolás az emberi tevékenység által okozott természeti katasztrófák 

megelőzése érdekében? – ötletbörze, a javaslatok rendszerezése, megvitatása 

– A természeti katasztrófák rendszerezése gondolattérképen 

– Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése egy választott természeti 

katasztrófa által okozott káresemény tárgyalására 

– Szöveges és vizuális magyarázatok készítése különböző fogalmak (pl. földcsuszamlás, 

lavina, tengerszint emelkedése, extrém időjárás) értelmezéséhez  

– Ötletgyár a természeti katasztrófák, veszélyhelyzetek elkerülésére, a meglévő problémák 

hatásának mérséklésére (pl. árvíz, extrém időjárási jelenségek, földrengés, cunami) 
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9. témakör: A környezeti hatások következményei – Élhető marad-e a 

Föld? (Javasolt óraszám: 7 óra) 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a környezet megóvása érdekében tevékenykedő meghatározó hazai és nemzetközi 

szervezeteket, megérti a széles körű összefogás és együttműködés fontosságát; 

– ismer a föld jövőjére vonatkozó modelleket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– reálisan értékeli a környezeti veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket, illetve kockázatokat; 

– saját élethelyzetében törekszik a környezettudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó 

magatartásra, illetve döntések meghozatalára. 

– képes antropogén eredetű, káros környezeti hatások mérséklésére irányuló megoldási javaslatok 

megfogalmazására. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

– A földrajzi vonatkozású természeti és társadalmi-gazdasági problémák és válsághelyzetek 

kialakulásának magyarázata és megértése alapján az összefüggésekben történő 

gondolkodás, valamint a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás 

fejlesztése 

– A természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák társadalmi-gazdasági 

következményeinek bemutatásával a veszélyek és kockázatok reális értékelési 

képességének kialakítása és fejlesztése 

– A Föld jövőjére vonatkozó modellek és tendenciák: a természetes és az antropogén eredetű 

folyamatok (káros) környezeti hatásai 

– Meghatározó jelentőségű emberek és szervezetek munkája egy élhetőbb Földért  

– Az antropogén eredetű, káros környezeti hatások mérséklésére irányuló egyéni és 

közösségi megoldási javaslatok és tervek 

 

Fogalmak 

mikroműanyag, zöld technológia 

 

Javasolt tevékenységek 

– Gondolattérkép készítése az antropogén eredetű, káros környezeti hatásokról és 

következményeikről 

– Információs poszter készítése egy választott környezeti hatás mérséklésére irányuló egyéni 

és/vagy közösségi kezdeményezésről 
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– Iskolai minikonferencia szervezése meghívott előadóval, innovatív és gyakorlati megoldási 

javaslatok kivitelezésével 

– Ötletbörze a tanuló mindennapi életébe illeszthető, pozitív gyakorlatokról, amelyekkel 

lokálisan hozzájárulhat egy élhetőbb Földért 

– A Föld és az emberiség jövőjét feldolgozó filmek, regények, képregények, zenei vagy 

egyéb videók kiscsoportos elemzése, saját videó készítése 

– Képregény- és karikatúraverseny „Egy élhető Föld” jegyében 

– Portré: ismerkedés olyan kortárs személyek életével vagy nemzetközi szervezetek 

munkájával, akik/amelyek sokat tettek vagy tesznek a Föld élhető jövőjéért, magyar példák 

felkutatása 

– Minielőadás és gyakorlati foglalkozás szervezése óvodás vagy általános iskolás 

korosztálynak az „Élhető Föld” témakörében 

 

  



24 

 

Választható témakörök 

 

A témakörök tetszés szerint kiegészíthetik vagy helyettesíthetik a kerettantervi 

ajánlásokat, melyek témái teljesen vagy részlegesen elhagyhatók ennek következtében. 

 

A. témakör: A természet megismerése (Javasolt óraszám: 6 óra) 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a természettudományokat céljaik, módszereik és eredményeik alapján el tudja helyezni a 

világ megismerési útjai között, személyes és társadalmi szempontból értékeli ennek 

jelentőségét; 

 a mindennapi életében is alkalmaz egyszerűbb természettudományos gondolkodási és 

vizsgálati módszereket; 

 nagyobb bizalommal fordul a tudomány, a tudósok és a tudományos bizonyítékokra 

alapozott tudás felé; 

 ismer magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat természettudományos tárgyú 

médiatartalmak keresésére, különféle alkalmazások segítségével médiatartalmakat, 

bemutatókat hoz létre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 források alapján összehasonlít és értékel ókori, középkori és újkori tudományos 

elképzeléseket, jelentős tudósoktól származó szövegeket; 

 tudatos stratégiaként alkalmazza a természettudományos vizsgálatok műveleteit, 

törekszik ezek minél szélesebb körű használatára; 

 elfogadja és példákkal igazolja, hogy a tudományos elméletek igazsága csak az adott kor 

és társadalom összefüggésében értelmezhető, az újabb adatok, ismeretek alapján új 

elméletek születhetnek; 

 ismeri a tudományos megismerés lényegét (objektivitás, reprodukálhatóság, 

ellenőrizhetőség, bizonyítottság), ezt szembeállítja a tudománytalan és áltudományos 

megközelítések ismérveivel (feltételezés, szubjektivitás, bizonyítatlanság), felismeri az 

áltudományosságra utaló jeleket; 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az ember önmagáról és a természeti környezetről szerzett tudásának eredete, a tudomány, 

a művészet és a vallás megismerésben játszott szerepének értékelése 

− A tudomány és a hit kérdései néhány tudós írásaiban 
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− A természeti környezetbe való beilleszkedéshez szükséges tudás történeti kezdetei, az 

őskori kultúrák, természeti népek természettel kapcsolatos hitvilága, tapasztalati tudása 
− A természetfilozófia, a természettudományos gondolkodás előképeinek megjelenése az 

ókorban (görög, arab, kínai gondolkodók, világmagyarázatok) 
− A természet megfigyelése, a kísérletezés megjelenése, a középkor néhány jelentős 

tudósának és történeti mérföldkövének (pl. Galilei, Kepler, Kopernikusz, alkimisták stb.) 

megismerése, értékelése 
− A természettudományos diszciplínák kialakulására vezető okok feltárása, a fizika, a kémia, 

a biológia és a természetföldrajz vizsgálati területeinek és sajátos kutatási módszereinek 

összehasonlítása 
− A tudományos probléma általános kritériumainak megértése, a természettudományos 

megismerés tényekre alapozottságának értékelése 
− A hipotézisalkotás és annak megfigyelések, mérési adatok, kísérletezés útján történő 

bizonyítása vagy cáfolata, a következtetés és elméletalkotás módszereinek példák alapján 

történő elemzése, egységben való értelmezése 
− A tudományos igazságnak az elméletek, modellek fejlődésén, egymást váltásán alapuló 

értelmezése 
 

Fogalmak  

természetfilozófia, természettudomány, tudománytörténet, természettudományos probléma, 

tudományos megfigyelés, kísérlet, modell, modellváltás 

 

Javasolt tevékenységek 

− Őskori és ma velünk élő törzsi kultúrák természettel kapcsolatos hitvilágát (pl. a világ 

keletkezése, természeti jelenségek magyarázatát) bemutató szöveges források, 

képzőművészeti alkotások, filmek megbeszélése, a bennük lévő közös és sajátos elemek 

kiemelése (pl. animizmus) 

− A természetben található anyagok, élőlények megismerése és az emberi civilizáció 

kialakulása és fennmaradása közötti összefüggések példák alapján történő bemutatása (pl. 

ruházat, lakóhely, tárgyi kultúra, fegyverek, élelem) 

− Források gyűjtése, bemutatók összeállítása az ókor és a középkor nagy gondolkodóiról, 

természetfilozófiai és természettudományos világmagyarázataikról 

− Időszalag készítése a modern tudomány felé vezető út fontosabb mérföldköveiről, nagy 

tudósokról és munkásságuk lényegi jellemzőiről 

− Kísérletleírások megbeszélése, a megismerési módszerek azonosítása  

− A médiában található természettudományos témájú műsorok, szövegek, weboldalak 

keresése, a tudományosság vagy tudománytalanság jellemzőinek azonosítása, az 

ellenőrizhetőség és megbízhatóság értékelése 

− Horoszkópok összehasonlítása, ellentmondásaik kimutatása 

− Beszélgetés a tudomány és hit kérdéseinek viszonyáról 

 

B. témakör: Kozmikus környezetünk (Javasolt óraszám: 6 óra) 
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri a Föld és kozmikus környezete közötti szoros kapcsolatot, a természettudomány 

lehetőségeit e kapcsolatokban rejlő lehetőségek megvalósításában;   

 helyesen értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, azok földi hatásait; 

 érti a Világegyetem tér- és időbeli léptékeit; 

 nyitott a csillagászattal, kozmikus környezetünkkel kapcsolatos hírek, újdonságok iránt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 elhelyezi a Földet a Világegyetemben és a Naprendszerben; 

 ismeri a Föld, a Hold és a bolygók legfontosabb jellemzőit, mozgásait, valamint ezek 

következményeit, összefüggéseit; 

 ismeri a napfény különféle tartományainak pozitív és káros földi hatásait, értékeli a földi élet 

kialakulásában és fennmaradásában játszott szerepét; 

 ismeri a Föld kozmikus hatások elleni védőernyőit, különös tekintettel az ózonpajzs szerepére, az 

azt károsító antropogén folyamatokra és következményeire; 

 érti a mesterséges égitestek (műholdak) jelentőségét és szerepét a mindennapi életben;  

 ismeri az űrfelvételek sajátosságait, alkalmazási területeit; 

 képes egyszerű online, szabadfelhasználású szoftverek segítségével egyszerű feladatok 

megoldására. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A Föld helye a Naprendszer bolygói között, az „élet zónájának” értelmezése 
− A Nap energiatermelése, csillagként való életútja 

− A napfény különféle tartományainak földi hatásai (látható fény és fotoszintézis, UV 

védelem, infravörös hősugárzás) 
− A Hold keletkezésére vonatkozó elmélet melletti csillagászati, kőzettani érvek áttekintése, 

a Hold és a földi élet közötti kapcsolatok felismerése (pl. biológiai ciklusok, árapály hatása) 
− A Föld kozmikus hatások elleni védőernyői (részecskesugárzás és mágneses övezet, UV 

sugárzás és ózonpajzs, meteorok és légkör) 
− A műholdak által a Föld állapotáról szerezhető információk típusainak azonosítása, a 

jelenlegi folyamatokkal és a jövő előrejelzésével összefüggő jelentőségük értékelése 
− A témakörhöz kapcsolódó online, szabadfelhasználású szoftverek alkalmazása 
− Optikai és rádiótávcsövek, űrtávcsövek és szerepük a csillagászati kutatásban 

− A Földön kívüli életformák utáni kutatás céljainak, módszereinek, eddigi és a jövőben 

várható eredményeinek áttekintése, értelmezése, a „marsi élet” (pl. Mars-csatornák) körüli 

vita megismerése 
− A Földön kívüli térben, égitesteken folytatandó gazdasági tevékenység lehetőségei 

(nyersanyagok bányászata, különleges anyagok előállítása stb.), az ezzel kapcsolatos 

nemzetközi jogi szabályozás kérdése 
− Az aszteroidabecsapódások földtörténeti jelentősége (pl. víz, szervesanyag-beszállítás), egy 

mai becsapódási esemény valószínűsége, lehetséges következményei, az elhárítás 

módszerei 
 

Fogalmak  
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kozmikus sugárzás, bolygó, mellékbolygó (hold), meteor/meteorit, aszteroida, üstökös 

 

Javasolt tevékenységek 

− Projektek, prezentációk, egyéni és csoportos munkák ajánlott témái:  

 Megoldandó problémák a Föld elhagyása esetén (pl. mesterséges gravitáció, fény stb.) 

 Űrvárosok a fantasztikus irodalomban (filmekben), pl. Randevú a Rámával 

 Az élet meghonosítása más bolygókon (megoldások irodalomban, filmekben) 

 Egy másik galaxisba való eljutás nehézségeinek és a lehetséges megoldások összegyűjtése 

internetről, ezek megbeszélése 

 Néhány katasztrófafilm (részleteinek) megtekintése, beszélgetés azok fizikai és 

földtudományi hátteréről 

 Egy meteorbecsapódás megakadályozásának lehetőségei   

 Adatgyűjtés a Földre potenciálisan veszélyes égitestekről, az ezeket vizsgáló csillagászati 

módszerekről, műszerekről 

 Vita a kréta–tercier kihalási eseményről, érvek és ellenérvek gyűjtése 

 

C. témakör: Jövőképek (Javasolt óraszám: 10 óra) 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érti az éghajlatváltozással átalakuló földi folyamatok várható gazdasági, társadalmi és 

biztonsági következményeit; 

 érti az ökológiai lábnyom (hulladéklábnyom, vízlábnyom) fogalmát, helyesen értékeli 

ennek térbeli különbségeit a Földön és jelentőségét a jövőnk alakulását illetően; 

 ismeri az urbanizáció mértéke várható növekedésének hatásait, véleményt fogalmaz meg az 

élhető és fenntartható települések jellemzőivel kapcsolatban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 példák segítségével bemutatja a közeljövő lehetséges legfontosabb szintetikus anyagait; 

 ismeri az alapvető ásványok és kőzetek, fosszilis energiahordozók 21. századi hasznosítási 

trendjeit, tájékozott az ásványvagyon kimerülési prognózisait illetően, átlátja az ebből eredő 

konfliktusforrásokat;  

 reálisan értékeli a hulladékelhelyezés környezeti problémáit, az ebből származó hosszú távú 

kockázatokat, átlátja a probléma mérséklésében a személyes szerepvállalás lehetőségeit; 

 érti a globális hálózatok kialakulásának folyamatait, az ebben rejlő veszélyeket; 

 képes saját ökológiai lábnyomának kiszámítására, helyesen értékeli a változtatási 

lehetőségeit. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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− A technológiai fejlődés jövőformáló hatása, a lehetőségek, korlátok és veszélyek áttekintése 

(közlekedési eszközök és módok, munkakörnyezet és robotizáció, infokommunikáció) 

− A biológiailag nem lebomló anyagok (kőolajalapú polimer műanyagok) problémáját érintő 

megoldási lehetőségek áttekintése (lebomló műanyagok, génszerkesztett mikrobiális 

technológiák) 

− A Föld globális népességének várható alakulása, a növekedés hajtóerői, korlátjai és 

következményei 

− A számítógépes klímamodellek összetevőinek folyamatos bővülése, a szimulációk 

valószínűségi előrejelzései különféle társadalmi és gazdasági forgatókönyvek esetén 

− Az éghajlatváltozással átalakuló Föld (pl. jégmentes Északi-sarkvidék, tartós hőség és 

vízhiány) várható gazdasági, társadalmi és biztonsági kérdéseinek elemzése 

− A növekvő adatmennyiség feldolgozásának módszerei (big data technológiák), az ebben 

rejlő előnyök és veszélyek  

− A globális hálózatok (közlekedés és szállítás, internet, világkereskedelem) jövőbeli 

szerepének elemzése 

 

Fogalmak  

számítógépes modell, szimuláció, előrejelzés 

 

Javasolt tevékenységek 

– A Föld és az emberiség lehetséges jövőjét bemutató filmek, regények, képregények, zenei 

vagy egyéb videók kiscsoportos elemzése, saját videó készítése 

– Képregény- és karikatúraverseny „Egy élhető Föld” jegyében 

– Portré: ismerkedés olyan kortárs személyek életével, akik sokat tettek vagy tesznek a Föld 

élhető jövőjéért 

– Minielőadás és gyakorlati foglalkozás szervezése óvodás vagy általános iskolás 

korosztálynak az „Élhető Föld” témakörében 

– A jelenkori városfejlesztés előremutató, követhető példáinak keresése, esetleírások, filmek 

elemzése 

– Vita a növekvő adatmennyiség felhasználásában rejlő lehetőségekről és a megfontolandó 

kockázatokról 

– A 3D nyomtatási technológia által elérhető előnyök és kockázatok megvitatása (pl. 

anyagtakarékosság, szakmák változása) 

– A hagyományos és az elektromos autó hatásfokának összehasonlítása megadott műszaki 

paraméterek alapján, egy autó hatásfokának becslése 

– Különböző GPS alapú helymeghatározó applikációk összehasonlítása, mérési pontosságuk 

becslése, a kapcsolatban részt vevő műholdak adatainak összehasonlítása 

– Adatgyűjtés projektmunka keretében, táblázatkészítés, összehasonlítás a haditechnikában 

szereplő pusztító energiák tekintetében az íjtól a nukleáris fegyverekig 

 

D. témakör: A mi bolygónk: Az élet története (Javasolt óraszám: 6 óra) 
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az élet kialakulását és fejlődési mérföldköveit is magában foglaló földtörténeti 

időszemlélettel rendelkezik;,  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a földi élet keletkezésére és további alakulására vonatkozó feltételeket, elméleteket 

fogalmaz meg, a történéseket a megfelelő időskálán elhelyezi, ezekhez hiteles forrásokat 

használ fel; 

 értelmezi az evolúció fogalmát, alkalmazza a fajok kialakulására és kihalására vonatkozó 

magyarázatok megfogalmazásában; 

 az evolúcióval kapcsolatos tévképzetek eloszlatására felhasználja az evolúciókutatás 

eredményeit; 

 érti a mikroorganizmusok szerepének jelentőségét az élet kialakulásában; 

 érdeklődik a földtörténeti múlt iránt, tájékozott a már kihalt, jelentősebb élőlénycsoportok 

főbb jellemzőivel és a velük kapcsolatos evolúciós eseményekkel kapcsolatban; 

 a Naprendszer égitesteinek fizikai, kémiai jellemzését felhasználva tényekkel alátámasztott 

véleményt fogalmaz meg a Földön kívüli élet lehetőségeiről, az ezzel kapcsolatos kutatások 

céljáról, irányairól és eddigi eredményeiről. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az élet fogalmának körüljárása, az életfeltételek elemzése (miért alkalmas a Föld az életre) 

 Az ősi Föld és a mai környezetünk közötti lényegi különbségek (pl. oxigén jelenléte, 

átlaghőmérséklet) bemutatása 

 A földtörténet idődimenzióinak megértése, az időskála egységeiről való tájékozódás 

 A földtörténeti múltról szerezhető tudásunk forrásainak elemzése (pl. fosszíliák, 

lenyomatok, kövületek), a közvetett és a közvetlen kormeghatározási módszerek elvének 

megértése 

 Az élővilág főbb fejlődési szakaszainak és történéseinek időbeli elhelyezése 

 A korai mikrobiális életközösségek jelentőségének felismerése, a kemo- és fotoautotrófia 

megjelenésének és hatásainak (pl. sztromatolitok oxigéntermelése) értékelése  

 A jelentősebb fajkeletkezési és kihalási események időbeli elhelyezése, az okokra 

vonatkozó elméletek mérlegelő áttekintése 

 A kihalt őshüllők néhány csoportjának és fajainak tanulmányozása, bemutatása 

 Az emlősök és a madarak térnyerésére vezető okok és folyamatok elemzése  

 Az evolúcióval kapcsolatos elméletek és tévhitek elemzése 

 

Fogalmak 

élet, életfeltételek, evolúció, földtörténeti időskála, prekambrium, kambrium, kemoszintézis, 

fotoszintézis, sztromatolit, kihalási esemény 
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Javasolt tevékenységek 

 Az élet jellemzőinek megfigyelése választott élőlényeken  

 Az élet fogalmával és evolúciós fejlődésével kapcsolatos meglévő tudás felszínre hozása, 

pl. szófelhő, fogalmi térkép készítése, csoportos megbeszélése  

 A földtörténeti időskála felvázolása, érzékelhetővé tétele (pl. az események egy évbe vagy 

egy napba sűrítésével) 

 Az evolúcióval és a földi élet történetével, a Földön kívüli élet kutatásával kapcsolatos 

hiteles internetes források felkutatása 

 Az evolúció közvetlen vagy közvetett bizonyítékának bemutatása kiselőadás keretében 

 Vita megszervezése és lebonyolítása az evolúció, a földtörténet témakörében 

 A kozmikus és geológiai hatások (napfény és más sugárzások, becsapódások, vulkánosság, 

lemeztektonika) és a földi élet összefüggésének sokoldalú elemzése 

 A napfény és a földi élet kapcsolatát bemutató rövidfilm készítése és bemutatása 

 

E. témakör: A mi bolygónk: Földi édenkertek (Javasolt óraszám: 6 óra) 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeretekben és érzelmekben gazdagabb képet alkot a Föld sokszínű élővilágáról; 

 megérti, hogy a Föld életközösségei részekből álló egységes egészként értelmezhetők, 

amelyben bonyolult kölcsönhatások biztosítják a rendszer egyensúlyát; 

 tudja, hogy a Föld mai környezeti állapota, a levegő, a talaj és a vizek összetétele az élővilág 

közreműködésével alakult ki és marad fenn folyamatosan, ezért az élővilág változása 

visszahat a nem élő környezet állapotára is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a Föld nagy zonális életközösségeit elhelyezi a földrajzi térképen; 

 megérti és példákkal igazolja az élettelen és élő környezeti tényezők egymásrautaltságát; 

 leírások, képek és videók keresése és elemzése alapján beszámolót készít a jellegzetes 

szárazföldi biomok, pl. a sivatagok, esőerdők, és/vagy a tengeri életközösségek, pl. 

korallszirtek, sarkvidéki tengerek jellegzetes élőlényeiről, a környezet és az élővilág 

állapotáról, igazolja a biomok élővilágának sokszínűségét és sérülékenységét; 

 képes a bioszférát önszabályozó ökológiai rendszerként is értelmezni, ismeri a Gaia-

elmélet alapvető állításait, amelyekkel kapcsolatban véleményt, következtetéseket 

fogalmaz meg. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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 A földi élővilág jellegzetes, globális szintű, jól megkülönböztethető életközösségeinek 

összehasonlítása, jellemzése 

 Az éghajlati jellemzők és a biomok növény- és állatvilága közötti összefüggések vizsgálata 

néhány tipikus szárazföldi életközösségben (pl. sarkvidék, tundra, tajga, szavanna, sivatag, 

esőerdő, lomberdő) 

 A tengerek élővilágának jellemzése, tipikus élőhelyek, érdekes fajok, populációk közötti 

kapcsolatok bemutatása 

 A bioszféra szintű kapcsolódások néhány példájának megbeszélése (pl. fajok vándorlása, 

szaharai por termékenyítő hatása, tengeri madarak szerepe), az egyensúly jelentésének és 

jelentőségének megbeszélése 

 A Gaia-elmélet főbb gondolatainak megbeszélése, jelentőségének értékelése  

 

Fogalmak 

bioszféra, biom, éghajlat, tundra, tajga, lomberdő, esőerdő, szavanna, tengerek élővilága, 

plankton, Gaia 

 

Javasolt tevékenységek 

 A biomok típusait, földrajzi elhelyezkedését és az éghajlati övek összefüggését bemutató 

ábrák elemzése 

 Egy érdekesnek tartott életközösséget bemutató kiselőadás készítése és bemutatása 

csoportmunkában 

 Természetfilmek megnézése, a látottak alapján a biomokat, életközösségeket bemutató 

jegyzetek, fogalmi térképek készítése, táplálkozási piramis rajzolása 

 Műholdfelvételek keresése, az élővilágra, annak állapotára utaló jelek megbeszélése 

 Kirándulásokon, családi utazásokon készült természetfotók bemutatása, a biológiai 

ismeretek alapján történő megbeszélése 

 Természetfotók, tájleírások, művészeti ábrázolások keresése, készítése, az élmények 

megbeszélése 

 

F. témakör: Mindennapi természeti jelenségek, melyek a hírekben 

szerepelnek (Javasolt óraszám: 9 óra) 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megismeri és megérti a fizikai tudás jelentőségét az emberiség biztonságának növelése 

szempontjából; 
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− megérti a Földben mint fizikai rendszerben felszabaduló energiák természetes forrását, 

annak nagyságrendjét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− bővíti a földrengésekkel kapcsolatos fizikai ismereteit; 

− látja a fizika szerepét a légmozgások és tengeráramlások alakításában, valamint a 

szökőár kialakulásában; 

− a klímaváltozással kapcsolatos ismereteket gyűjt. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A földrengések kialakulása, okai, a földrengéshullámok fajtái, azok fizikai jellemzői 

− A földrengések hely szerinti eloszlása, a földrengések erősségének mérése (Richter-

skála) 

− Földrengésbiztos épületek tervezésének alapelvei 

− Légáramlások, szelek, viharok kialakulásának törvényei, fizikai magyarázatai, 

modelljei 

− A Coriolis-féle erő kvalitatív leírása, szerepe a légkörzésekben és a tengeráramlásokban 

− A tengeri áramlatok kialakulása, a Golf-áramlás, az El Niño és a La Niña jelentősége a 

Föld éghajlatának és időjárásának alakulásában 

− Jól dokumentált klímaváltozások a múltban, ezek hatásai a történelemre, lehetséges okai 

− A térfogati és felületi vízhullámok keltése és megfigyelése, a szökőár (cunami) 

kialakulásának magyarázata 

 

Fogalmak 

Globális légáramlások, Coriolis-féle erők, középkori meleg időszak, kis jégkorszak 

 

Javasolt tevékenységek 

− Adatok gyűjtése a hazai földrengésekkel kapcsolatban, ezek területi eloszlásának 

vizsgálata 

− A Coriolis-erőt bemutató hamis és valódi kísérletek gyűjtése az interneten (esetleg 

bemutatása), anyaggyűjtés a lefolyóban forgó víz problémájához 

− Időjárási szélsőségek a múltban, anyaggyűjtés az interneten 

− Történelmi események és klímaváltozási adatok párhuzamba állítása (pl. az európai 

ember átlagmagassága és az átlagos hőmérséklet kapcsolata) csoportmunkában 

− Anyaggyűjtés az El Niño és a meteorológiai anomáliák kapcsolatáról 

− Az interneten fellelhető, cunamikról készült felvételek, illetve a modellszámítások 

eredményeinek összevetése 
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G. témakör: Fantázia és valóság: Földünk és a Világűr, ahogy a 

fantasztikus filmekben megjelenik (Javasolt óraszám: 9 óra) 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− felismeri, hogy a fizikai ismeretek jelentős szerepet játszanak világképünk és 

gondolkodásmódunk alakításában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− áttekinti a jelentősebb fantasztikus filmek jövőképét (csillagvárosok, a Föld jövője, 

utazás a Marsra), illetve az emberiséget fenyegető lehetséges katasztrófákat 

(aszteroidabecsapódás); 

− megvizsgálja a fantasztikus filmek magvát adó ötleteknek, gyakran ismétlődő 

elemeinek fizikai megalapozottságát; 

− azonosítja az ezen filmekben megjelenő esetleges szakmai hibákat. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A „marsi élet” (pl. Mars-csatornák) körüli vita megismerése 

− A Föld lehetséges jövőjének megjelenése a filmekben, regényekben 

− Csillagvárosok tervei, azok fizikai lényege 

− Az ember más bolygókon való megtelepedésének lehetőségei a filmekben és a 

valóságban 

− Nagy távolságú utazások módja a szórakoztató médiában és elvi lehetőségei a fizika 

alapján (relativisztikus időtorzulás, hibernálás, fekete lyukak, féreglyukak) 

− Az aszteroida-veszély, egy becsapódási esemény valószínűsége, lehetséges 

következményei és az elhárítás módszerei 

 

Fogalmak 

az idő relativitása, aszteroidák, időtorzulás, hibernálás 

 

Javasolt tevékenységek 

Az alábbi (vagy ezekhez hasonló) ötleteket projektek, prezentációk, egyéni és csoportos 

munkák keretében érdemes feldolgozni: 

− Megoldandó problémák a Föld elhagyása esetén (pl. mesterséges gravitáció, fény stb.) 

− Űrvárosok a fantasztikus irodalomban (filmekben), pl. Randevú a Rámával 

− Az élet meghonosítása más bolygókon (megoldások irodalomban, filmekben) 

− Egy másik galaxisba való eljutás nehézségeinek és a lehetséges megoldások 

összegyűjtése internetről, ezek megbeszélése 
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− Néhány katasztrófafilm (részleteinek) megtekintése, beszélgetés azok fizikai hátteréről  

− Egy meteorbecsapódás megelőzési lehetőségei  

− Adatgyűjtés a Földre potenciálisan veszélyes égitestekről, az ezeket vizsgáló 

csillagászati módszerekről, műszerekről 

− Vita a kréta–tercier kihalási eseményről, érvek és ellenérvek gyűjtése 

− Az idő valódi természetéből fakadó problémák felvetése 

− Önálló (a fizikai ismereteinkkel összhangban lévő) művek, alkotások készítése 

 

H. témakör: A józan ész és a fizika: Tudományos eredmények 

megjelenése a hírforrásainkban, környezetünkben (Javasolt óraszám: 

8 óra) 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a tudományos ismeretszerzést mint a megismerés megbízható és hatékony stratégiáját 

ismeri fel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− bővíti a tudományos megismeréssel és a tudomány működésével kapcsolatos ismereteit; 

− néhány jellemző példán keresztül mérlegeli egy népszerű elképzelés, elmélet vagy 

felismerés tudományos megalapozottságát; 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az ellenőrizhetőség és megismételhetőség szerepének megértése a tudomány 

működésében 

− Annak megértése, hogy a tudomány határai nem esnek egybe a valóság határaival 

− A tudományosnak tűnő, de valójában tudománytalan érvelés sajátosságainak 

felismerése, konkrét példák bemutatása 

− A tudomány és a hit kérdései néhány tudós írásaiban 

− Az asztrológia és asztronómia viszonya  

− A jövő tudományos alapú kutatása és a jóslás összevetése néhány konkrét példa 

segítségével 

 

Fogalmak 

megismételhetőség, tudomány, hit, jövőkutatás, jóslás 

 

Javasolt tevékenységek 
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− Tudománytalan eljárások, módszerek gyűjtése az internetről, annak megmutatása, hogy 

hol sérülnek a tudományosság elvei 

− Horoszkópok összehasonlítása, ellentmondásaik 

− Beszélgetés és vita a tudomány és hit kérdéseinek viszonyáról 

− Tudománytörténeti vizsgálatok: hogyan segítette az asztrológia az asztronómia 

fejlődését (pl. Kepler, Tycho de Brahe munkássága) 

− Anyaggyűjtés néhány azóta beigazolódott korábbi tudományos elképzelésről 

 

I. témakör: Ahogy a fizika a múltat alakította (Javasolt óraszám: 11 

óra) 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− átlátja a fizikai kutatások, technikai fejlődés történelemformáló szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megismeri a közlekedési eszközök fejlődésének fizikai vonatkozásait; 

− történelmi példákat lát a fizikai ismeretek hadászati alkalmazásaira; 

− összehasonlítja a különböző korokból származó időmérő eszközök működési elvét, 

pontosságát; 

− átlátja egy-egy fontosabb fizikai felismerés technikai alkalmazássá válásának 

folyamatát s annak társadalmi következményeit. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A tengeri közlekedés mérföldköveinek megismerése (vitorláshajók, gőzhajók, mai 

hajótípusok) 

− Egyes hajózási problémák és megoldásuk fizikai lényege (pl. hajók egyensúlyának 

problémái, katamaránok, vitorlások széllel szembeni haladása) 

− A szárazföldi közlekedés fejlődése a lovaskocsitól az elektromos autóig 

− A légi közlekedés mérföldkövei a léghajóktól a rakétákig 

− A haditechnika mérföldkövei (parittya, lőfegyverek, a huzagolás szerepe, radar, 

nukleáris fegyverek, drónok) 

− Az időmérés fejlődése (az időmérés eszközei, az órák története [napóra, mechanikus 

órák, kvarcórák, atomórák, különleges időmérési eljárások]) 

− Az időmérés szerepe a régi tengeri navigációban és a GPS helymeghatározásban 

 

Fogalmak 

tőkesúly, perdület, huzagolás 
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Javasolt tevékenységek 

− Olyan hajókatasztrófák leírásainak gyűjtése, amelyekben a katasztrófa oka egyensúlyi 

problémákra vezethető vissza (pl. Vasa hajó) 

− Egy személygépkocsi műszaki leírásának elemzése, a benne szereplő műszaki, fizikai 

paraméterek értelmezése 

− Különböző személygépkocsi-típusok műszaki paramétereinek összehasonlítása 

− A megadott műszaki paraméterek alapján egy autó hatásfokának becslése, a 

hagyományos és az elektromos autó hatásfokának összehasonlítása 

− Különböző GPS alapú helymeghatározó applikációk összehasonlítása, mérési 

pontosságuk becslése, a kapcsolatban részt vevő műholdak adatainak összehasonlítása 

− Adatgyűjtés, táblázatkészítés, összehasonlítás a haditechnikában szereplő pusztító 

energiák tekintetében az íjtól a nukleáris fegyverekig, projektmunka keretében 

− Adatgyűjtés, táblázatkészítés, összehasonlítás a különböző közlekedési eszközök 

mozgási energiájáról, sebességéről, projektmunka keretében 

 

J. témakör:Vallásföldrajz (Javasolt óraszám: 10 óra) 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− átlátja a vallások, civilizációk természet-, társadalom- és történelemformáló szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megismeri a világvallások főbb jellemzőit 

− átlátja a vallások kultúra- és civilizációformáló szerepét 

− példákat tud mondani a vallások természetalakító szerepére 

− elemzi a különböző vallások elterjedésének földrajzi mutatóit 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A világvallások kialakulása és elterjedése 

− A vallási diverzitás és más egyenlőtlenségi mutatók 

− A világvallások főbb etikai tanításai és azok szerepe a természet és társadalom 

alakulásában 

− Az építészet és településkép vallási dimenziói 

− Demográfia és társadalomszerkezet a különböző vallásokban 
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− A gazdálkodás valláserkölcsi alapjai 

− Politika és vallás 

 

Fogalmak 

világvallás, zarándoklat, tabu, vallási éthosz, vallási diverzitás 

 

Javasolt tevékenységek 

Prezentáció készítése a különböző világvallások főbb tanításáról 

Vita a vallások politikai szerepéről 

A vallások elterjedése statisztikai mutatóinak kiszámolása és matematikai-fizikai modelljeinek 

alkalmazása 

Adatgyűjtés a különböző vallások történelmi, művészeti, tudományos szerepéről, 

jelentőségéről 
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