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A) Csoportprofil 

A tanított csoport profilja 

(9. c osztály) 

 

A matematika tagozatos gimnáziumi osztályba 31 tanuló jár, közülük 20 fiú és 11 lány. 

A diákok családi hátterének szociokulturális jellemzésénél a legfontosabb, hogy döntően 

értelmiségi háttérrel rendelkező tanulókról van szó. 

Sok esetben valamelyik vagy mindkét szülő szintén matematika tagozatos diák volt és a 

foglalkozásuk is a matematikához vagy a természettudományokhoz kapcsolódik. 

A diákok gondolkodására a problémaorientált racionális gondolkodás a jellemző. 

A csoport 7. osztályban alakult matematika tagozatos gimnáziumi osztályként, majd a 9. osztályban 

újabb diákokkal bővült a létszám a jelenlegire. 

Osztályfőnökük olyan matematika szakos kolléga, aki valószínűleg az érettségiig vezeti majd az 

osztályt. 

A diákok egy része érkezett csak a mi iskolánkból, a többiek más iskolákból kerültek az 

osztályközösségbe. A 7. osztálytól kezdve tanítok földrajzot ebben az osztályban.   

A tanulói fluktuáció nagyon kicsi, ami a jól kidolgozott – a matematika tehetséget eredményesen 

felismerő – rendszernek köszönhető. 

Mindössze 2 tanuló ment át a nyolcadik évfolyam után másik osztályba, de iskolán belül maradtak 

ők is; és hat „új” tanuló nyert felvételt az osztályba. 

Amikor az osztályt (csoportot) elkezdtem tanítani, akkor egy általam összeállított kérdéssor mentén 

igyekeztem leendő diákjaim motiváltságát és szociokulturális hátterét megismerni. 

(Pl.: Kedvenc szabadidős tevékenységeid, barátaid, elfoglaltságaid stb.)… 

Egyéni beszélgetések is segítették az osztály megismerését, osztálykirándulások esetén kísérő 

tanárként voltam jelen, hogy a szabadidős környezetben is megismerjem a diákokat. 

Az osztályfőnökük által elvégzett szociometriai vizsgálat eredményébe én is betekintést nyerhettem, 

amely során megismertem a közösség csoportdinamikai működését, a központban és a kevésbé 

központi helyzetben levő tanulókat. 

Szaktárgyi (földrajz) szempontból érdemes megjegyezni, hogy a tanórai érdeklődésen kívül 

elsősorban azok a diákok nyerhetők meg a földrajz szaktárgyi versenyeken (Lóczy Lajos, Less Nándor 

földrajz verseny) való indulásra, akik matematikából nem az élvonalban szerepelnek, és verbális 

kifejezőképességük kiváló. 

Az osztály 7-8. osztályban az X. Kiadó földrajzos tankönyv csomagjából tanult, és a Cartographia 

Kft. középiskolai földrajz atlaszát használta; 9. osztályban az Y. Kiadó földrajzos tankönyvcsaládjából 

tanult. 10. osztályban ismét az X. Kiadó tankönyveit használták a tanulók.  
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A földrajzórák túlnyomó része szaktanteremben volt és van, ami nagymértékben segíti a 

tantárgyhoz való pozitív érzelmi viszonyulást. Rendszeresen csoportmunkában, páros munkában és 

projektmunkában dolgozzuk fel a tananyagot. Gyakran használjuk a MOZAWEB, MOZABOOK által 

nyújtott digitális animációkat, szimulációkat, amelyek segítenek a tananyag megértésében. Jelenleg a 

NTK player nyújtotta digitális lehetőségeket használjuk ki. Ahogy említettem, a földrajzot főleg a 

szaktantermi környezetben tanulják, ahol a kőzet- és ásványgyűjtemények, falitérképek, digitális és 

analóg szemléltetési lehetőségek könnyen elérhetők. 

A diákok körében a földrajz a népszerű tárgyak közé tartozik, amit az is bizonyít, hogy az 

osztályból több mint 12 tanuló jelentkezett a Lóczy Lajos Országos Középiskolai Földrajz Verseny 

házi fordulójára. Kitűzött cél, hogy az eddigi tapasztalataim alapján ezen diákok közül sokan 

eljussanak az országos döntőbe, és a földrajzot olyan tantárgynak tekintsék, amellyel foglalkozni 

érdekes és érdemes, hasznos tevékenység. Fő célként említendő az is, hogy minél több diák válassza 

majd érettségi tárgyként a földrajzot. 

A csoport erőssége a racionális-természettudományos gondolkodásra való képesség. 

Fejlesztési cél: A verbális kifejezőképesség erősítése. Mivel a kiváló matematikai képességekkel 

rendelkező diákok körében gyakori a diszgráfia, ezért az ellenőrzés során sokszor olyan módszereket 

alkalmazok, ahol a diákok kreatív gondolkodási képességére van szükség. Pl.: Térképészeti témazáró 

dolgozat helyett megadott paraméterek segítségével alkosson egy fantázia szigetet. 

Fő feladat: A csoportban való munka fejlesztése, a kommunikációs képesség fejlesztése. 
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B) Tematikus terv 

A pedagógus neve: XY 

A pedagógus szakja: Földrajz 

Az iskola neve: 

Az iskola címe: 

Az iskola OM azonosítója: 

Műveltségi terület: Földünk, környezetünk 

Tantárgy: Földrajz 

A tanulási-tanítási egység témája: /Témakör/ Népesség- és településföldrajz, 9-10.osztály 

A tanulási-tanítási egység cél-és feladatrendszere: A demográfiai folyamatok jellemzőinek időbeli 

és térbeli változásainak megismerése, a folyamatok összefüggéseinek meglátása, a folyamatokat 

meghatározó tényezők szerepének felismerése. Az eltérő kultúrák értékeinek felismerése, kultúrák 

közötti párbeszéd fontosságának, a vallás kultúraformáló szerepének megértése. 

Érdeklődés és nyitottság más vallások, kultúrák értékeinek megismerése iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények: 

1. A népességszám-változás időbeli és területi különbségeinek megismerése, a korszak feltárása. 

2. A népesség térbeli eloszlását befolyásoló tényezők megismerése. 

3. A demográfiai folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű számításos feladatok megoldása; 

következtetések levonása. 

4. A népesség gazdasági aktivitás szerinti jellemzőinek (keresők, eltartottak) megismerése. 

5. Napjaink migrációs folyamatainak megismerése, konkrét példáinak bemutatása (pl.: hírek, 

nyomtatott, ill. digitális információ források alapján) az okok feltárása. A népesség összetétele. 

6. Az emberfajták (nagyrasszok) területi elhelyezkedésének bemutatása. 

7. Állam, nemzet, nemzetállam, több nemzetiségű állam, nemzeti kisebbség fogalmának 

megismerése konkrét példák alapján. 

8. A világ nyelvi sokszínűségének jellemzése, a világnyelvek szerepének megértése. 

9. A világvallások elterjedésének bemutatása. A vallás kulturális, társadalmi és gazdasági 

folyamatokban betöltött szerepének megismerése példák alapján. 

Településtípusok-urbanizáció 

1. A települések csoportosítása különböző szempontok alapján példák megnevezése. 

2. A falu és a város fejlődésének, szerepének, jellemzőinek összehasonlítása, példák 

megnevezése. 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Földrajz, természetismeret 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 6 

 

3. A különböző településtípusokon élők életkörülményeinek és az életmódjának az összevetése; a 

tanya és a farm összehasonlítása.      

 

A tanítási-tanulási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: 

A hazai településtípusok legfontosabb jellemzői; a különböző településtípusokon élők jellemző 

tevékenységei. A települések és szerepkörük konkrét példái. Az egyes kontinensek, kontinensrészek, 

országok népességének jellemzői, meghatározó jelentőségű települései. 

 

Tantárgyi kapcsolatok: 

Külső koncentráció: történelem/demográfiai folyamatok; vallás; 

                                    biológia  / emberfajták 

                                    matematika  / logikus gondolkodás;matematikai eszközhasználat 

                                    idegen nyelv / a nyelvtanulás fontossága/motiváció   

Belső koncentráció: földrajz 8. o.-Magyarország földrajza/a városok kialakulása; urbanizáció 

Osztály megjelölése: 9. o. 

Felhasznált források: Dr. Kovács Zoltán: Népesség- és településföldrajz /Eötvös Kiadó/; tankönyv: 

földrajz 9. osztály; munkafüzet; 

középiskolai földrajzi atlasz; az X. Kiadó kompetencia alapú feladatgyűjteményből az adott témához 

válogatás 

Dátum: 
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Témakör: Népesség- és településföldrajz /Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

Óra A téma 

órákra 

Bontása 

Didaktikai 

Feladatok 

Fejlesztési 

Területek 

/attitűdök 

Készségek 

Képességek/ 

Ismeretanyag 

/fogalmak 

Szabályok stb/ 

Módszerek 

Munkaformák 

Szemléltető- 

Eszközök 

Házi 

Feladat 

Meg-

jegy-

zés 

1. Természet-

és 

társadalom, 

a kapcsolat 

történelmi 

alakulása 

A tudomány és 

technika fejlődése. 

Természeti 

erőforrások 

hasznosítása. 

A természet és a 

társadalom 

kölcsönhatása. 

A népességszám 

változás időbeli és 

térbeli 

különbségeinek, 

okainak feltárása, 

következményeinek 

megfogalmazása. 

 

Szintetizáló képesség 

fejlesztése a természeti 

és társadalmi környezet 

szimbiózisának 

értelmezésével. 

Rendszerező képesség 

fejlesztése a 

kontinensek 

népességének 

változását mutató 

táblázat készítésével, 

ill. tanulmányozásával. 

Népsűrűségi érték 

kiszámításának módja. 

Általános természeti, 

társadalmi és földrajzi 

környezet. 

Természeti és társadalmi erők. 

Természeti erőforrások. 

Földrajzi övezetek és övek. 

Homo sapiens (Bölcs ember). 

Gyűjtögető és vadászó 

életmód. 

Kína, India, U.S.A. , 

Indonézia, Brazília, 

Oroszország 

Csoportmunka 

pl.: a különböző 

éghajlati övezetek, 

éghajlati övek 

hatása a népesség 

fejlődésre. 

(Tartalom szerinti 

csoportbontás.) 

Frontális 

osztálymunka. 

Egyéni munka: 

munkafüzet 

feladatainak 

megoldása 

Páros munka: 

népsűrűség 

kiszámítása. 

Tankönyv és 

táblázatelemzés. 

NTK player, 

Mozaweb; 

Mozabook digitális 

anyaga: 

Középiskolai földrajzi 

atlasz 

és történelmi atlasz. 

Halmazábrázolás: 

földrajzi és társadalmi 

környezet egymáshoz 

kapcsolódó viszonya 

Internet 

Számítsd ki a Föld 

kontinenseinek a 

népsűrűségét az 

1600-as években 

és a 21. század 

elején! 

Tankönyv és a 

munkafüzet 

kapcsolódó 

tartalmi részei. 

 

2. A világ 

népességnö

vekedése 

Emberfajták, 

nagyrasszok 

kialakulásának 

magyarázata, 

jellemzői. 

A népesség 

robbanásszerű 

elterjedésének okai a 

Földön. A 

Táblázat- és 

ábraelemző képesség 

fejlesztése. 

Szövegértelmező 

képesség fejlesztése 

tankönyvi és hozott 

szövegrészek 

feldolgozásával. 

Kommunikációs 

Általános: 

népességföldrajz, demográfia, 

népességváltozás, 

emberfajták, nagyrasszok 

(europid, negrid, mongolid, 

ausztralid), népesség 

robbanás. A mezőgazdaság és 

az ipari forradalom hatása a 

népességnövekedésre. 

Tanári magyarázat, 

tankönyvi ábrák 

elemzése   

/pl.: A világ 

népesség alakulása 

1830-és 2025 

között egyéni 

munkával. 

Frontális 

Projektor, 

népsűrűséget ábrázoló 

digitális térkép 

,tankönyvi ábra a 

világnépesség 

alakulásáról 1830-

2025 között, 

munkafüzet 

kapcsolódó feladatai, 

Rangsorold a 

legsűrűbben lakott 

országokat! 

Nézz utána, hogy 

napjainkban 

milyen ütemben 

növekszik a Föld 

népessége! 
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mezőgazdaság és az 

ipari forradalom 

hatásának 

megtanítása és 

megértetése a 

diákokkal.  

A népesség-

robbanás, mint 

napjainkban zajló 

folyamat hatása a 

közeli és távoli 

jövőnkre. 

képesség fejlesztése a 

vita módszerével. 

 

 

Összességében: 

nagyrasszok, 

növénytermesztés, gyűjtögető-

vadászó életmód, ipari 

forradalom, demográfia 

osztálymunka: az 

általános iskolában 

már tanult 

népességföldrajzi 

alapfogalmak 

átismétlése. 

Projektmunka: 

a mezőgazdasági 

forradalom 

bemutatása ppt 

kiselőadás, tabló és 

ellenőrző 

feladatsorok 

segítségével. 

Vita módszerének 

alkalmazása: 

népesedési és 

élelmezési 

problémák 

megoldása. 

NTK player, 

Mozaweb, Mozabook 

digitális anyagai 

Statisztikai 

zsebkönyv, 

kislexikon, tematikus 

térképek 

 

3. A népesség-

növekedés 

tényezői és 

következmé

nyei 

A népesedési 

átmenet 

szakaszainak és 

jellemzőinek a 

megtanítása és a 

népességvándorlás 

jelenségének a 

magyarázata 

A természetes 

szaporodás és 

fogyás fogalmának a 

tisztázása. 

A fejlett országok 

stagnáló vagy 

csökkenő 

népességszáma. 

Az emberfajták 

Matematikai képesség 

fejlesztése: A 

demográfiai 

folyamatokhoz 

kapcsolódó egyszerű 

számítási feladatok 

megoldása Pl.: 

népsűrűségi érték 

kiszámítása, ábra-

grafikon elemzése. 

Cím: A népesedési 

átmenet szakaszai és 

jellemzői. 

Szövegelemzés 

képességének 

fejlesztése. 

Logikai és komplex 

A természetes szaporodás és a 

migráció folyamatának 

tisztázása, bemutatása. 

A népesedési átmenet 

szakaszainak jellemzői. 

Vendégmunkás; ingázás; 

természetes fogyás; Óvilág; 

Újvilág. 

Páros munka: 

számításos 

feladatok: 

népsűrűség; 

természetes 

szaporodás és 

fogyás. 

Egyéni munka: 

tematikus 

népsűrűségi térkép 

elemzése. 

Csoportmunka:  

a népesedési 

átmenet 

szakaszainak 

csoportokra bontott 

Digitális szemléltető 

eszközök: 

Mozaweb; 

Mozabook; 

digitális atlasz; 

projektor; 

digitális tábla; 

középiskolai földrajzi 

atlasz; 

tankönyvi ábra: 

a népesedési átmenet 

szakaszainak 

jellemzői 

Készíts listát 

azokról az 

országokról, 

amelyeknek a 

leggyorsabban 

növekszik a 

népessége!  

Prezentáció 

készítése a 

napjainkban 

tapasztalható 

népességmozgáso

król. 

 Pl.: Afrika és 

Európa között. 
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területi 

elhelyezkedésének 

bemutatása. 

térképolvasás 

fejlesztése. 

Fegyelmezett munkára 

nevelés. 

kidolgoztatása. 

Vita módszerének 

alkalmazása: 

migráció, népesség-

vándorlás. 

4. A népesség 

összetétele, 

eloszlása és 

sűrűsége 

A fejlődő országok 

fiatal társadalmának 

háromszög alakú 

korfája és a fejlett 

országok öregedő 

társadalmának 

oszlopszerű korfája 

közötti kapcsolat 

bemutatása. 

A társadalmi 

gazdasági fejlettség 

és a népesség 

korösszetétele 

közötti kapcsolat 

felismertetése. 

Ismerjék fel a 

gazdasági-

társadalmi fejlettség 

és az élettartam; a 

nő/férfi arány 

közötti összefüggést. 

Diagram, grafikon 

szerkesztésének és 

adatainak ábrázolásával 

ábrázolási képesség 

fejlesztése. Számításos 

logikai (matematikai) 

képesség fejlesztése; 

összehasonlító elemző 

képesség fejlesztése: 

korfa típusok 

összehasonlításával. 

Kommunikációs 

készség fejlesztése: 

korfa elemzéssel. 

Korfa fogalma; öregedő és 

fiatalodó társadalom fogalma 

és értelmezése; aktív és 

inaktív népesség fogalmának a 

tisztázása; élettartam; férfi-nő 

arány a társadalomban; 

népsűrűség fogalma; 

eltartottak; foglalkozási ráta; 

munkanélküliség; 

munkaképes korú lakosság; 

népességkoncentráció. 

Névanyag: Japán; Korea; 

Európa ipari övezetei; Kína; 

India; Sarkvidék; tundra-öv; 

tajga öv; sivatag; trópusi 

esőerdők övezete. 

Önálló tanulói 

munka: adatok 

önálló 

ábrázolásával korfa 

szerkesztése; 

Frontális 

osztálymunka; 

Páros munka: 

a világ sűrűn-és 

gyéren lakott 

területeinek 

bemutatása. 

Csoportmunka: 

a lassan növekvő 

népességű- a 

csökkenő 

népességű-a 

gyorsan növekvő 

népességű korfa 

típusok kiosztása 3 

csoportnak. 

Feladat: Minél több 

információ 

leolvasása a 

korfákról. 

milliméterpapír, 

színes ceruza, 

középiskolai földrajzi 

atlasz, projektor, 

digitális atlasz, 

digitalizált korfák, 

munkafüzet ide 

vonatkozó feladatai, 

tankönyvi táblázat és 

szövegrészletek. 

1.) 

A munkafüzet 

azon feladatainak 

megoldása, 

amelyekre az órán 

nem került sor. 

Számolásos 

logikai feladatok: 

terület, népesség 

és népsűrűség 

adataiból. 

2.) 

Nézz utána, hogy 

hazánkban 

jelenleg mennyi a 

születéskor 

várható élettartam 

a nők és a férfiak 

esetében! 

 

5. Együtt egy 

országban 

Nemzeti-

nemzetiségi kultúra 

fogalma, és egymás 

közötti kapcsolatok 

megláttatása. Azon 

összefüggések 

Tematikus térkép 

magyarázatával a 

szemléleti és logikai 

térképolvasás 

képességének a 

fejlesztése. 

Állam; nemzet; nemzetiség; 

etnikum; nyelvcsaládok; 

világvallások: 

kereszténység; iszlám; 

zsidó; buddhizmus; 

Életkép 

szemelvények 

megjelenítése-

szerepjáték 

keretében; 

Táblázat készítése - a 

Föld térképének 

kiegészítése a 

világvallások területi 

elhelyezkedése. 

Középiskolai földrajzi 

a) Készíts 

prezentációt: 

A világ vallásai 

témában! 

b) Gyűjts példákat 
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megismertetése a 

tanulókkal, melyek 

során felismerik, 

hogy a kultúrák 

folyamatosan 

gazdagodnak, 

átalakulnak, 

fejlődnek. 

A kultúrák fejlődése 

során a nyelvek is 

változnak, de 

alapvető 

struktúrájukat 

megőrzik. 

A nagy 

világvallások 

nagyobb 

kultúrközösségekbe 

egyesítik a 

társadalmakat. 

Rendszerező képesség 

fejlesztése: táblázat 

kitöltetése, amelyben a 

nagy világvallások 

földrajzi elterjedése 

van feltüntetve. 

A vallások 

társadalomra gyakorolt 

hatását is a táblázat 

segítségével kell 

megoldani. 

Kommunikációs 

képesség fejlesztése. 

bráhmanizmus, taoizmus. 

természeti vallások; Varanasi; 

Róma; Mekka; 

Jeruzsálem.  

páros munka: 

táblázat, térkép- 

vázlat – a 

vallásföldrajzi téma 

feldolgozása. 

Projekt munka: 

az egyes vallások 

jellemzőinek 

feldolgozása 3 fős 

munkacsoportokban

. (Feladat 

megjelölés: 1 fő-

ppt-t készít; 1 fő 

tablót állít össze; 1 

fő ellenőrző 

feladatsort készít.) 

Egyéni munka: 

a munkafüzet 

kapcsolódó 

feladatainak önálló 

megoldása 

válogatás szerint. 

atlasz tematikus 

térképe 

(nyelvcsaládok). 

Munkafüzet 

kapcsolódó feladatai; 

világtérkép; NTK 

player; 

Mozaweb; Mozabook; 

digitális atlasz; 

digitális tábla. 

világvallások 

mindennapi életet 

befolyásoló 

hatásaira! 

6. Átalakuló 

falusi 

települések. 

Település I. 

A gazdasági 

fejlettség és a 

település formája, 

nagysága; a 

természeti és a 

történelmi 

viszonyok; 

 a település helye, 

nagysága közötti 

összefüggés 

megláttatása.  

A tanya, a falu 

kialakulása, 

különböző 

Ábraelemzés a 

különböző alaprajzú 

településszerkezetek 

értelmezésével. 

Szituációs játék. 

szövegelemzés 

szemelvények, 

leírások, életképek, 

életmódok 

megismerése. 

Szemléleti és logikai 

térképolvasás 

képességének 

fejlesztése: hazánk 

Általános fogalmak: település, 

infrastruktúra; lakó; 

gazdasági-társadalmi 

szerepkör; mozgékony, 

állandó és csoportos település; 

szabálytalan alaprajzú, 

egyutcás; szabályos 

szerkezetű és körfalu, apró-és 

óriásfalu; magányos település; 

szórt, sor-és bokor-tanya, farm 

apró-,-kis-, nagy és óriásfalu. 

Frontális 

osztálymunka: 

 8. osztályban a 

témáról tanultak 

felidézése. 

Egyéni tanulói 

munkáltatás: 

atlasz segítségével 

tanulmányozzák a 

magányos, a 

csoportos 

településeket 

alaprajzuk 

szempontjából. 

Középiskolai földrajzi 

atlasz: települések 

alaprajzai; 

munkafüzet 

kapcsolódó feladatai; 

digitális atlasz; 

Mozaweb; 

Mozabook; NTK 

player kapcsolódó 

tematikájú digitális 

anyagai. 

Tankönyv tanítási 

órához kapcsolódó 

a) Készíts 

prezentációt a 

jellegzetes hazai 

településekről! 

Hasonlítsd össze a 

magyar tanyát és a 

nyugat-európai 

magányos 

település- 

típust! 

b) Az internet 

segítségével 

keress hazai 

példákat a 
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szempontok szerinti 

csoportosításának 

(alaprajz, 

lakosságszám) a 

bemutatása az 

előzőekben leírt 

összefüggés- 

rendszer 

szempontjából.  

térképén falvak 

keresése. 

Táblázatelemzés 

képességének 

fejlesztése: a 

települések 

csoportosítása. 

Páros munka: 

keressék meg az 

atlaszban 

Magyarország 

közigazgatási 

térképéről az apró-, 

kis-, nagy és 

óriásfalvakat! 

Egyéni tanulói 

munkáltatás:  

a munkafüzet 

kapcsolódó 

feladatainak 

megoldása. 

Csoportmunka: 

hazánk nagy tájain 

levő települések 

csoportosítása 

gazdasági 

tevékenységük 

alapján.  

szövegrésze, ábra 

anyaga: 

településtípusok 

alaprajz szerinti 

ábrázolása. 

különböző 

szerepkörű 

falvakra! 

7. Gyorsan 

növekvő 

városok. 

Települések 

II. 

A városok 

A gazdasági 

fejlettség és a 

település formája, 

nagysága; 

a természeti és a 

történelmi 

viszonyok, valamint 

a település helye, 

nagysága között; 

az urbanizáció és a 

természeti környezet 

között. 

A városodás és a 

városiasodási 

folyamat 

kölcsönhatása. A 

Kommunikációs 

képesség fejlesztése: 

leíró jellemzés képek 

alapján egy-egy 

településről. 

Logikai térképolvasás 

képességének a 

fejlesztése: földrajzi 

helyzet, város 

alaprajza, gazdasági 

szerepköre szerinti 

csoportosítással. 

Rendszerező képesség 

fejlesztése: városok 

csoportosítása 

különböző 

urbanizáció; központi funkció; 

kisváros; városszerkezet; 

városközpont (city); belső 

munkahely öv; külső lakóöv; 

városodás; városiasodás; 

ellenvárosodás; elővárosodás; 

agglomeráció. 

bolygóváros; alvóváros; 

városszerkezet; mamutváros; 

technopolisz; mezőváros; 

bányaváros; 

ipari város; vásárváros; 

hídváros; kereskedelmi, 

közlekedési, közigazgatási, 

kulturális központ. 

Frontális 

osztálymunka:8. 

osztályban a 

városokról tanultak 

felidézése a tanóra 

elején. 

Páros munka: 

Budapest 

városszerkezete, 

övezeteinek 

megnevezése és 

kialakulásuk 

okainak bemutatása 

Csoportmunka: 

városszerkezet, 

nagyvárosok, 

Tankönyvi szöveg, 

kép-és ábraelemzés; 

Munkafüzet 

kapcsolódó feladatai; 

Mozaweb; 

Mozabook; NTK 

player anyaghoz 

kapcsolódó digitális 

animációi; 

Filmrészletek a 

településekről; 

Szegedi Nándor: A 

világ fővárosai c. 

könyv képanyaga;  

KSH statisztikai 

Gyűjtő 

munka: 

Vásárvárosok 

gyűjtése az 

internetről. 

Nézz utána, 

hogyan alakult a 

világ legnagyobb 

városainak 

sorrendje 1990-

ben és hogyan 

2013-ban! 

Mivel magyarázod 

a változást? 
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városok 

szerepköreinek 

megfelelő 

csoportosítása. A 

városszerkezet, 

agglomeráció, 

megalopoliszok 

kialakulása közötti 

összefüggés 

megláttatása. 

meghatározott 

szempontok alapján. 

Statisztikai adatok 

gyűjtése, 

összehasonlítása, 

változásainak 

értékelése. 

Rendszerezés, 

csoportosítás 

képességének 

fejlesztése; leíró 

jellemzés egy-egy 

településtípusról/ 

városról/ képek 

alapján. 

agglomeráció 

nagyvárosi életmód 

városok 

csoportosítása. 

adatsorai a városok 

lélekszámáról. 

8. Települések 

térben és 

időben 

/projekt-

feladat/ 

Telpülésföldrajzi 

ismeretek 

felhasználásával a 

diákok bemutatják 

Magyarország 

néhány sajátos 

település- 

típusának illetve 

fővárosának 

sajátosságait. 

Témák:  

a) Hazánk sajátos 

településtípusa: 

 a tanya. 

b) A dombsági, 

hegységi tájak 

településtípusa: 

 a törpe- vagy 

aprófalu. 

c) A főváros 

A projektmunka során 

a kooperatív 

munkaformák 

gyakorlása/ 

feladatbeosztás, 

kidolgozás/ 

Kommunikációs 

képesség fejlesztése: 

Projekt  

tanulói beszámolók 

alapján 

Önálló munkavégzés 

képességének 

fejlesztése. 

Az eddigi tanórákon 

megismert földrajzi fogalmak 

téma szerinti alkalmazása és 

rendszerezése. 

A projektmunka szabályai: 

1.Témaválasztás 

2.Tervkészítés 

3.Információgyűjtés 

4.A téma feldolgozása 

5.Közös alkotás 

6.A projekt belső értékelése 

7.Közös alkotás bemutatása 

8.Következtetések levonása 

9.A projekt külső értékelése. 

Projektmunka 4-5 

fős csoportokban. 

Minden csoport 

válasszon egy-egy 

témát. 

Gyűjtsenek ehhez 

kapcsolódó 

adatokat, képeket, 

cikkeket. 

Prezentáció 

készítése; tabló 

készítése; 

Ellenőrző feladatlap 

készítése;  

Egy-egy csoport 

beszámolója 5 perc 

időtartamban. 

A felkészülés főleg 

otthon, kisebb 

részben az órán 

történik. 

tankönyv; 

munkafüzet; képek a 

településtípusokról; 

Budapest 

városszerkezete; 

digitális ismeret- 

hordozók: 

Mozaweb; Mozabook; 

NTK player 

használata; 

Középiskolai földrajzi 

atlasz; 

projektor; 

Tabló: 

A világ országai; 

Hazánk megyéi 

falitérkép; Budapest 

falitérképe vagy 

digitális változatának 
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mindennapjai. 

d) Tetszőleges 

kiválasztott 

agglomerációs 

térség bemutatása. 

e) Lakóhelyünk 

jövője. 

használata.  

9. Összefoglal

ás 

,rendszerezé

s.(Társadal

mi 

folyamatok 

a 21. század 

elején) 

A népesség, 

emberfajták 

elhelyezkedése a 

természeti 

környezetben. 

A földrajzi 

környezet elemeinek 

és ezek 

összefüggéseinek 

megláttatása? 

Településtípusok 

csoportosítása a 

társadalmi és 

természeti 

összefüggések 

rendszerében. 

Kooperatív 

munkaformák 

Csoportmunka során 

adatok, ismeretek 

gyűjtése az internetről, 

szemelvényekből, 

munkafüzetből. 

Kommunikációs 

képesség fejlesztése. 

Matematikai logikai 

képesség fejlesztése 

számításos 

feladatokkal. 

A témakör feldolgozása során 

megismert – a 

népességföldrajz témaköréhez 

tartozó-fogalmak használata. 

Csoportmunka: 

Tanulóközpontú 

módszerek 

alkalmazása: ábra,-

szöveg-,-táblázat 

elemzés.  

A témakör 

feldolgozása során 

használt 

szemléltetőeszközökb

ől a csoportmunkának 

megfelelően 

válogatva. 

Tankönyvi ábrák, 

táblázatok, képek. 

Munkafüzeti 

feladatok. 

Projektor, 

szemelvények, 

diagramok használata, 

Mozaweb, 

Mozabook, NTK 

player témának 

megfelelő anyagainak 

használata   

Tankönyv és 

munkafüzet 

témakörhöz 

kapcsolódó 

fejezeteinek 

ismerete. 

 

10. Témazáró 

dolgozat 

Írásbeli ellenőrzés Számításos logikai 

képesség fejlesztése; 

diagramelemzés; 

összefüggő tematikájú 

esszé -készítés 

módszere 

A témakör fontos 

alapfogalmainak az 

ellenőrzése. 

Ellenőrzés írásban,-

feladatlap 

segítségével. 

Témazáró feladatlap. Nézz utána! 

Gyűjtőmunka: 

Milyen gazdasági 

mérő-számokat 

ismer a 

közgazdaságtan? 
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C) Óraterv 

A pedagógus neve: XY 

Műveltségi terület: Földünk-környezetünk 

Tantárgy: Földrajz 

Osztály:8. osztály 

Az óra témája: Románia természeti földrajza 

Az óra cél-és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek 

(fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: 

 Oktatási cél: Románia természeti adottságainak megismertetése; tájainak megnevezése és 

kialakulásuk folyamatának bemutatása. Természeti adottságok összefüggéseinek bemutatása. 

Különböző tájtípusok összehasonlítása. 

 Nevelési cél: Tudományos nevelés; fegyelmezett munkára nevelés az eszközök használatával; 

képességek, készségek fejlesztése: rendszerezés képességének fejlesztése- táblázatba rendezett 

vázlat készítése. A tájleírás módszerének gyakoroltatása képek és műholdfelvételek alapján. 

Elemző képesség fejlesztése: a domborzat és az éghajlat összefüggése kapcsán. 

 Fogalmak:  

a) Általános fogalmak: suvadás,vulkáni utóműködés, hegyomlással keletkezett tó 

b) Egyedi fogalmak: Bihar-hegység, Déli-Kárpátok, Hargita, Havasalföld, Erdélyi-medence, Erdélyi-

középhegység, Erdélyi Érchegység, Keleti-Kárpátok, Román-alföld, Moldvai-dombság, Tordai-

hasadék, Békás-szoros, Gyilkos-tó, Al-dunai-szoros, Kazán-szoros, Vaskapu, Duna-delta, Sebes-

Körös, Szamos 

- Folyamatok: A tájfejlődés bemutatása példákon keresztül. 

- vulkáni utóműködés; suvadás folyamata 

- Összefüggések: 

Tengeri elöntés-kősó és földgáz képződése; zárt medencék-kevés csapadék; magas hegységek-sok 

csapadék; domborzat/éghajlat/gazdasági hasznosíthatóság 

 Az óra didaktikai feladatai: 

I.: Szervezés; II.: Ellenőrzés; III.: Új anyag feldolgozása, részösszefoglalás, rögzítés, összehasonlító 

elemzés; IV.: Óra végi összefoglalás; V.: Értékelés; VI.: Házi feladat kijelölése. 

Tantárgyi kapcsolatok: 

- Belső koncentráció: a gyűrt és röghegységek összehasonlítása, jellemző vonásaik kiemelése; a folyók 

feltöltő munkája; az alföldek kialakulása; a Duna útja a forrástól a torkolatig; a szoros kialakulása; 

zátonyok, szigetek képződése; a deltatorkolat létrejötte; a Kárpátok és az Alpok összehasonlítása. 
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- Külső koncentráció: történelem-Románia történelme; biológia-tölgy, bükk és fenyőerdő. 

Felhasznált források eszközök: tankönyv; munkafüzet; feladat- és szöveggyűjtemény; digitális 

tananyag; online források; szakirodalom stb.. 

Románia falitérképe vagy digitális térképe; videofilm/Békás-szoros, Gyilkos-tó, Székelyföld tájai, a 

Maros eredete; fóliarajz vagy ppt Románia területének keresztmetszete; képek/műholdas felvételek 

Románia nagy tájairól; applikáció/digitális tábla vagy hagyományos fóliatérkép: Románia nagy tájai; 

kőzetek bemutatása: andezit, gránit, mészkő, homokkő, agyag, márga, feketekőszén, bauxit, kősó. 

Ellenőrzéshez: feladatlapok és azok megoldásai; táblai rajz/táblázat/; tankönyvcsalád; atlasz; 

szemelvényrészletek. 

Dátum: 

Időkeret Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzés 

  Módszerek Tanulási 

munkaformák 

Eszközök  

1’ I. Az óra szervezése 

jelentések 

adminisztráció 

 

 

 

   

2-6’ II. Ellenőrzés 

1.)Mely nagytájakkal 

határos a Kárpát-

medence? 

2.)Feladatlap megoldása 

felelevenítés 

 

 

 

egyéni ellenőrzés 

frontális 

osztálymunka 

 

 

önálló tanulói 

munka 

falitérkép 

 

 

 

fénymásolt 

feladatlapok 

 

7–11’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Új anyag 

feldolgozása 

1.)Az ellenőrző 

feladatlap feladatainak 

megbeszélése 

2.)E három részből jött 

létre a mai román állam 

- Erdély aranykora 

Melyik fejedelem 

nevéhez köthető? 

3.)Ezen az órán Románia 

természeti adottságaival 

ismerkedünk meg. 

ellenőrző rögzítés 

motiváció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

didaktikai célkitűzés 

 

 

frontális 

osztálymunka 

 

 

frontális 

osztálymunka 

 

 

 

 

tanári közlés 

 

 

feladatlap 

fólián, 

írásvetítőn 

vagy 

projektoron 

kivetítve 

 

12–16’ 4.)Az ország földrajzi 

fekvése, határai 

- Határozzuk meg 

Románia földrajzi 

fokhálózatban elfoglalt 

helyzetét 

- Fogalmazzuk meg az 

 

 

 

Tényanyag gyűjtés 

 

 

egyéni munka 

 

 

 

 

 

atlasz: 

-Közép-

Európa 
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ország Európán belüli 

elhelyezkedését! 

- Értékeljük földrajzi 

fekvését! 

- Soroljuk fel égtájak 

szerint a Romániát 

határoló országokat! 

 

 

 

tényanyag gyűjtés 

 

 

frontális 

osztálymunka 

 

 

 

falitérkép 

17–21’ 5.)Románia tájai 

- Milyen domborzati 

formák jellemzik az 

ország területét? 

- Melyik tájakat ismered 

már más országból? 

(Hogyan lehetséges ez?) 

Oldjátok meg önállóan a 

munkafüzet kapcsolódó 

feladatait! 

- Nevezzük meg 

Románia nagy tájait! 

- Helyezzük el a 

körvonalas térképen az 

ország nagy tájainak 

nevét! 

/1-1 tanuló elhelyezi a 

feliratokat, 1 tanuló 

mutatja a falitérképen a 

nagy tájakat/ 

 

 

Tényanyag gyűjtés 

 

 

 

belső koncentráció 

ellenőrzés, rögzítés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

részösszefoglalás 

 

 

frontális 

osztálymunka 

 

 

 

 

 

önálló tanulói 

munka 

 

 

 

 

 

frontális 

osztálymunka 

 

tanulói 

munkáltatás 

 

atlasz, 

falitérkép 

 

 

 

 

 

 

mf.43/1. 

 

 

 

falitérkép 

 

 

applikációs 

térkép 

 

Atlasz 

 

falitérkép 

 

22–31’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.) Románia tájainak 

kialakulása 

Keressük meg a 

különböző tájak 

kialakulási folyamatát a 

tankönyvi információk 

alapján 

(feladatkijelölések)! 

a) Melyik 

hegységrendszer része, 

és hogyan jött létre a 

Kárpátok? 

Keressétek meg azt a 

kőzetet, amelyik 

megtalálható a 

Kárpátokban, de az 

Alpokban hiányzik 

(tankönyvi ábra 

 

célkitűzés 

feladatkijelölés 

 

 

 

 

tényanyag gyűjtés 

 

 

 

 

 

 

 

 

tanári közlés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

differenciált 

 

 

 

 

 

 

tankönyv 

Atlasz 
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használata)! 

Hol vannak még 

„működő vulkánok” a 

Kárpátokban 

(vulkáni utóműködés)? 

b) Hol vannak 

röghegységek az ország 

területén (Az atlasz és a 

munkafüzet segítségével 

határozd meg!) 

 Mikor és hogyan 

keletkezett az Erdélyi-

középhegység? 

c) Hogyan alakult ki az 

Erdélyi-medence 

(ábraelemzés/suvadás)? 

- Milyen ásványkincsek 

vannak a területén? 

d) Hogyan alakult ki 

Moldova? 

Milyen kőzetanyag építi 

fel? 

e) Hogyan alakult ki a 

Román-alföld? 

 

A tájak kialakulásának 

összehasonlító 

bemutatása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tényanyag gyűjtés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elsődleges rögzítés 

egyéni munka 

 

 

 

 

önálló tanulói 

munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tanulói 

beszámolók  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

munkafüzet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tanulók által 

gyűjtött 

képek 

tabló 

ábrák 

32–34’ 7.) Részösszefoglalás 

Helyezzük el az 

applikációs térképen, 

hogy melyik tájra mely 

ásványkincsek a 

jellemzők? 

Válogasd ki az ország 

jellemző kőzeteit! 

részösszefoglalás 

 

 

 

ellenőrző rögzítés 

frontális munka 

 

 

 

egyéni munka 

applikáció 

 

 

 

kőzetek 

 

35–38’ 8.) A tájak 

összehasonlító 

bemutatása 

Tegyünk képzeletbeli 

utazást a három nagy 

tájon műholdas 

felvételek segítségével 

(képek és videofilm 

részletek)! 

Románia nagy tájai 

(összehasonlító elemzés 

táblázat kitöltésével) 

 

 

 

rendszerező rögzítés 

  

 

 

vetítés 

 

táblázat a 

táblán vagy 

kivetítve 
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39’ 9.) Románia éghajlati 

jellemzői. 

Hogyan módosítja a 

domborzat az éghajlatot? 

beszélgetés 

megerősítő rögzítés 

 Atlasz 

falitérkép 

 

40–42’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.) Románia 

természetes növényzete 

és vízrajza. 

Ábrázoljuk a 

keresztmetszeti rajzon a 

jellemző természetes 

növényzetet! 

A filmen láttátok, hogy a 

Székelyföldön húzódik 

át a vízválasztó.  

Mely vízgyűjtő 

területeket választja el 

egymástól? 

Hogyan keletkezett a 

Kazán-szoros; a Duna-

delta; az alföldek 

területe? 

 

 

 

alkalmazó rögzítés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

páros munka 

 

 

 

 

páros munka 

 

 

 

videofilm 

falitérkép 

képek 

 

43-44’ IV.: Óra végi 

összefoglalás 

- Életképek felvillantása 

az egyes nagy tájakra 

vonatkozóan. 

- Miért élnek különböző 

módon az emberek az 

egyes tájakon? 

 

 

rögzítés 

 

 

 

 

tanári közlés 

 

egyéni munka 

beszélgetés 

 

 

szemelvény 

részletek 

 

45’ V.: Értékelés 

Az osztály egészének és 

az egyes tanulók 

munkájának értékelése. 

 

értékelés 

 

tanári közlés 

  

1’ VI.: Házi feladat 

kijelölése, 

szóbeli és írásbeli 

feladatok kijelölése, 

szorgalmi feladat. 

feladatkijelölés tanári közlés tankönyv 

oldalszámai 

(tól-ig) 

mf. oldal és 

feladatszám 
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D) Az értékelés dokumentumai 

1.) Szakmai reflexió 

A népesség- és településföldrajzról szóló tematikus egységben a következő értékelési módszereket 

használtam. 

Több diák írásbeli ellenőrzésével párhuzamosan: 

 táblázatelemzés és -kiegészítés. Pl.: arról, hogyan alakult az emberiség feltételezett lélekszáma a 

történelem előtti időkben, 

 egy tanuló a táblánál számot ad tudásáról (a földrajzi környezet és a természeti környezet 

viszonyrendszerének bemutatása), 

  másik tanuló egy projektor által kivetített képet elemez (téma: gyűjtögető, halászó, vadászó 

életmódról készült fantáziarajz), 

 az osztályból 10 diák figyeli a tudásukról számot adó tanulókat, a többiek keresztrejtvényt 

oldanak meg, amelynek a megfejtése a feldolgozandó anyagrész címe, 

 projektfeladat megoldásának osztályzattal való értékelése (pl.: a településtípusok kialakulásának, 

szerepüknek és fejlődésüknek a bemutatása), 

 öt-hat fős csoport kap otthoni és iskolai feladatot, egy-egy témában. Pl.: készítsenek 

prezentációt/tablót és ellenőrző tréfás, könnyed feladatokat az általuk bemutatott téma 

ellenőrzéséhez. 

A tanítási órát teljes egészében a csoportok beszámolói uralják. 

Az értékelés mellé a projektmunka megjelölés kerül. 

Gyűjtőmunka: 

 Pl.: A tanulók otthoni gyűjtőmunkát végeznek, cikkeket, lapokat, adatokat gyűjtenek Budapest 

környezetvédelméről, oktatási helyzetéről, egészségügyi intézményi viszonyairól, egyéb 

gazdasági tevékenységeiről (ipar), 

 Az internetről, újságokból kigyűjtött cikkeket rendszerezik, beragasztják a füzetükbe, és a 

tanítási órán bemutatják munkájuk eredményét. 

Írásbeli ellenőrzés/szerkesztés: 

 Pl.: korfa-(korpiramis) szerkesztés milliméterpapíron előre megadott adatok alapján, 

Kiselőadás, prezentáció: 

 4 perces időtartamban egy adott téma bemutatása, pl.: településtípusok. 
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Tanulóknak kiosztott, projektorral kivetített korfa típusok szóbeli elemzése: 

 megfigyelési szempontokkal ellátott, az internetről a témával kapcsolatban összegyűjtött szöveg- 

és ábraelemzéses feladatok megoldása csoportokban, 

 témazáró dolgozat. 

Többféle feladattípus (ábraelemzés; számításos logikai feladatok; csoportosításos rendszerező 

feladatok; esszé jellegű kifejtéses feladatok; térképelemzéses feladatok.). 

 

Szakmai reflexió 

Azért ezeket az értékelési formákat választottam, mert ezek segítségével lehet a legjobban 

fejleszteni és ellenőrizni azokat a tanulói kompetenciákat, amelyek a korszerű oktatás 

követelményrendszerével összhangban vannak, és amelyek birtokában a tanulók biztonságosan tudnak 

eligazodni a XXI. század világában. 

A témakörben alkalmazott értékelési módszerek összhangban vannak a témazáró dolgozat 

feladattípusaival, a követelményrendszerrel. 

 Az adott osztályban ezen értékelési módszerek többsége bevált, kivéve osztályszinten a szóbeli 

megfogalmazást igénylő módszerek. 

 Ez arra ösztönöz, hogy az órákon továbbra is csak azok a munkaformák uralkodjanak, amelyek a 

tanulók tevékenykedtetésén alapulnak, különös tekintettel a témák szóbeli megfogalmazására 

(matematika tagozatos osztálynál a szóbeli kifejezésmódot erőteljesebben kell fejleszteni). 
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E) Reflexió 

A népesség és településföldrajz témakörhöz készült témazáró dolgozat reflexiója feladattípusonként kiátlagolva; következtetés /rövid/ levonása 

 

KOMPETENCIA, TUDÁSELEM: 

A csoport: Ábraelemzés 

10.  feladat: ábraelemzés: tömbszelvény elemzési képességeket és ismereteket mérő feladat 

11.  feladat: számolásos logikai feladat: matematikai képességeket mérő feladat; népességszám, népsűrűség és területszámítás táblázat 

kiegészítéssel 

12.  feladat: számolásos logikai feladat: matematikai képességeket mér a természetes szaporodás fogalmának gyakorlati jellemzőivel 

13.  feladat: diagram elemzés: képességeket és tudást mérő feladat; kördiagram elemzés szövegalkotással 

14.  feladat: táblázat elemzés: adat- és adatsor elemzés irányított szövegalkotással, válaszalkotással. A feladat lényege: A kontinensek eltérő 

népsűrűségi adatainak természeti és társadalmi okainak felismerése 

15.  feladat: korfa elemzés: ismereteket ellenőrző feladat 

16.  feladat: korfa elemzés: képességeket, ismereteket ellenőrző feladat ábraelemzéssel/korfa/ és szabad illetve irányított válaszalkotással 

17.  feladat: korfa rajzolás: képességeket, ismereteket ellenőrző feladat rajzos ábrázolással és irányított szövegalkotással 

18.  feladat: esszé jellegű feladat 

19.  feladat: esszé jellegű feladat 
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A csoport 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 50 % Jegy 

Maximum 4 3 3 5 4 5 6 8 4 8 

xy 4 3 1 5 4 4 6 8 4 2 41 82 4 

xy 4 3 3 5 3 4 5 7 3 8 45 90 4 

xy 4 2 3 5 4 5 6 8 4 5 46 92 5 

xy 4 3 1 5 3 4 6 8 2 7 43 86 4 

xy 4 3 1 3 4 5 6 8 2 5 41 82 4 

xy 4 3 1 5 4 5 5 8 4 3 42 84 4 

xy 4 3 3 5 4 4 6 7 4 7 47 94 5 

xy 4 3 3 5 4 5 5 8 4 8 49 98 5 

xy 4 3 3 5 4 4 5 8 2 3 41 82 4 

xy 4 3 3 5 4 4 6 8 4 5 46 92 5 

xy 4 3 3 5 4 5 6 8 3 7 48 96 5 

xy 4 3 3 5 4 5 6 8 4 2 44 88 4 

Átlag 4,0 2,9 2,3 4,8 3,8 4,5 5,7 7,8 3,3 5,2 44,4 88,8 4,4 

 100 97,2 77,8 96,7 95,8 90,0 94,4 97,9 83,3 64,6  

 

 

Következtetések: 

A tanulók a legtöbb feladatot sikeresen megoldották, jó és jeles osztályzatok születtek. 

Problémát osztályszinten a 10. feladat okozott a tanulóknak, az esszé kifejtős feladattípusokat gyakoroltatni kell. 
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KOMPETENCIA, TUDÁSELEM 

B csoport: 

1. feladat: ábraelemzés: tömbszelvény elemzési képességeket és ismereteket mérő feladat 

2. feladat: számolásos logikai feladat: matematikai képességeket mérő feladat; népességszám, népsűrűség és területszámítás táblázat 

kiegészítéssel 

3. feladat: számolásos logikai feladat: matematikai képességeket mér a természetes szaporodás fogalmának gyakorlati jellemzőivel 

4. feladat: felelet-választás: képességeket és tudást mérő feladat  

5. feladat: táblázat elemzés: adat- és adatsor elemzés irányított szövegalkotással, válaszalkotással. A feladat lényege: A kontinensek eltérő 

népsűrűségi adatainak természeti és társadalmi okainak felismerése 

6. feladat: tematikus térképelemzés: ok-okozati összefüggések elemzése irányított szövegalkotással 

7. feladat: korfa rajzolás irányított szövegalkotással 

8. feladat: korfa értékelés: képességeket, ismereteket ellenőrző feladat ábraelemzéssel/korfa/ és szabad illetve irányított válaszalkotással 

9. feladat: esszé jellegű feladat 

10. feladat: település ábraelemzés 

11. feladat: kérdés kifejtős feladat 
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B csoport 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 50 % Jegy 

Maximum 4 3 2 5 3 4 8 5 8 4 4 

xy 4 3 1 4 3 4 8 5 8 4 2 46 92 5 

xy 4 3 2 4 2 4 8 5 8 3 2 45 90 5 

xy 4 3 1 4 3 4 7 3 7 4 3.5 43.5 87 4 

xy 4 3 2 4 2 2 8 3 8 3 2 41 82 4 

xy 4 3 2 5 3 4 8 5 8 4 4 50 100 5 

xy 4 3 2 4 3 4 8 5 8 4 2 47 94 5 

xy 4 3 1 3 3 4 8 5 7 3 4 45 90 5 

xy 4 3 2 4 3 4 8 5 8 4 3.5 48.5 97 5 

xy 4 3 1 4 3 4 8 4 6 3 1 41 82 4 

xy 4 3 0 4 3 4 8 3 8 4 4 45 90 5 

xy 4 3 1 5 3 4 8 5 2 3 4 40 80 4 

xy 3 3 2 5 3 3 8 3 5 4 4 43 86 4 

Átlag 3,9 3,0 1,4 4,0 2,8 3,8 7,9 4,3 6,9 3,6 3,0 44,6 89,2 4,6 

 98 100 71 80 94 94 99 85 86 90 75  

Következtetések, reflexió: 

A csoport nagyon jó eredményt ért el. Egy tanulónál gondot okozott a 9. feladat megoldása, értelmezése. A tanulónál nyelvi nehézségek indokolják a 

gyengébb pontszámokat (a tanuló nem magyar anyanyelvű, a tanév elején költöztek hazánkba). 

A feladatlap kiértékelésénél arra a következtetésre jutottam, hogy a témakör anyagát magas szinten elsajátították a diákok, az eredményeik kiválóak. 

Az osztály tagozatjellegéből adódik, hogy a számításos logikai feladatok, valamint az ábraelemzéses feladatok jól sikerültek. 

Szintén jók lettek, de talán kissé gyengébben sikerültek az írásban/szóban kifejtéses jellegű esszé típusú feladatok. 

Következtetés: A következő tanórákon az esszé jellegű és a verbalizmust fejlesztő feladatokból többet kell a tanulókkal megoldatni. 


