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I. A SZAKKÖZÉPISKOLA FÖLDRAJZI TANTERVE
1. A földrajz tantárgy helye és szerepe a szakközépiskolai

nevelésben
Az 1970-es évek végére valamennyi iskolatípusban uj nevelési 

és oktatási tervek léptek életbe. Az uj dokumentumok elkészítésé
nek irányelveit az MSZMP Központi Bizottságának "Az állami okta
tás helyzete és fejlesztésének feladatai" határozata szabta meg.
Ez a határozat a korszerű nevelés és oktatás célját azzal az 

igénnyel körvonalazta, hogy iskolarendszerünk a felnövekvő nem
zedék általános képzését, a jövő életpályára való előkészítését 
minél eredményesebben valósítsa meg.

A dokumentumok alapját iskolatípusonként a nevelési és ok
tatási tervek, röviden az "Alapelvek" jelentik.

Az Alapelvek jelöli meg a szakközépiskola célját és felada
tait. Az iskolatípus célja a korszerű általános műveltség és а 

középfokú szakmai képesítés biztosítása. Az Alapelvek foglalja 

össze az iskolát elvégző tanulóval szembeni társadalmi elváráso
kat. A nevelés és oktatás terve azzal a sajátos feladatkörrel is 

foglalkozik, amely a társadalom igényétől fakad és az iskola 

nyitottságát eredményezi. Foglalkozik az Alapelvek az elsajátítan
dó müvelödésanyag szerepével és általános nevelőértékével.

Az Alapelveknek ez utóbbi része közvetlenül kapcsolódik a 

dokumentumcsalád másik egységéhez, a tantervekhez. A szakközépis
kolai tantervek - Így a földrajz tanterv is - a gimnáziumtól el
térően külön-külön füzet formájában jelentek meg, de felépítésük
ben, tartalmukban szorosan kapcsolódnak a nevelés és oktatás 

tervéhez, az Alapelvekhez. A tanterv szerepe, hogy meghatározza, 
irányítsa és befolyásolja az iskola pedagógiai tevékenységét. 
Szerepének betöltése érdekében tartalmazza az uj tanterv a nevel6- 

-oktatómunka alapvető céljait, fő feladatait; ezen kívül a 

tananyagot, különválasztva a törzsanyagot és a kiegészítő anyagot; 
valamint a nevelési feladatokhoz és az adott tartalomhoz kapcso
lódó tervezett tanulói teljesítményeket, tevékenységeket, szemé
lyiségvonásokat meghatározó követelményrendszer alapjait; továbbá 

a tanítási-tanulási folyamat irányításának metodikai alapelveit;
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s végül a folyamat irányításához szükséges alapvet6 eszközök fel
sorolását.

A nevelés és az oktatás terve hangsúlyozza tehát, hogy a 

szakközépiskolában tanúié ifjúság számára is biztosítani kell az 

általános műveltség megszerzésének lehetőségét. A földrajz tanterv 

a tananyag kiválasztásával és elrendezésével az általános műveltség 

erősítését szolgálja. A földrajz - a többi közismereti tantárggyal 
együtt - fontos szerepet tölt be a sokoldalúan képzett, cselekvő 

embvr kialakításában. A sokoldalú képzés, az általános műveltség 

hiányos lenne földrajz nélkül, mert e tantárgy fontos ismereteket 
nyújt életünk színteréről, a Földről, a gazdasági élet és környe
zetünk jelentős kérdéseit tárja fel. A földrajzi ismeretek segítik 

a világban való tájékozédást, az események közötti eligazodást.
A szakközépiskolai földrajz általános természeti földrajzi 
ismeretekre épülő ágazati gazdasági földrajz, feldolgozása jelen
tősen hozzájárul az Alapelvekben rögzített célok és feladatok 

megvalé sitásához.
Különös jelentőséget ad a földrajz tantárgynak az, hogy a 

nevelést hatékonyan szolgálja. A szakközépiskolai földrajz tananya
ga számos lehetőséget biztosit az Alapelvekben kiemelt nevelési 
feladatok elvégzésére. A művelődési anyag feldolgozásával fejleszt
jük a tanulók értelmi képességeit, erősítjük erkölcsi-politikai 
Ítélőképességüket. A haza szeretetére-tiszteletére nevelés fela
data ugyancsak természetes egyszerűséggel valósítható meg a 

gazdaságföldrajz tanítása során, valamint a szocializmust épí
tő népek táborának együttműködését teszi érthetővé, s igy segíti 
a proletár internacionalizmusra nevelést.

A szakközépiskolai földrajz másik fontos feladata a közgaz
dasági szemléletre nevelés. Megvalósitását a földrajz a gazdasági 
fejlődés sokoldalú elemzésével biztosítja. Jelentős nevelési 
feladata tárgyunknak a természet és környezetvédelemre nevelés 

is. E nevelési feladatnál a hangsúlyt a megelőzés kérdésére 

helyezzük, hiszen a környezeti ártalmak megelőzése nagyobb je
lentőségű beavatkozás, mint a környezeti károsodás elleni 
technológiai védekezés. A tanítási órákon a szemléltetések, 
valamint a tanulmányi kirándulások alkalmával számtalan lehető
ség kínálkozik az esztétikai nevelésre is.
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Számos nevelési feladat mellett a gazdaságföldrajzi isme
retek tanításával is érzelmileg bontakoztatjuk ki a tanulókban 

a haza védelmének szükségességét» a helytállást» s erősítjük 

bennük azt a gondolatot» hogy szükséges a honvédelemre a fel
készülés.

Összegezve tehát a földrajz tantárgy hozzájárul a korszerű 

általános műveltség kialakításához» s a tantárgyban rejlő nevelé
si feladatok megvalósítása erősiti a társadalom törekvéseit 
munkájukkal szolgáló'sokoldalúan fejlett» harmonikus személyi
ségű» világnézetükben és magatartásukban szocialista emberek 

formálását. így a földrajz tantárgy á közismereti tárgyakkal 
együtt eredményesen segiti az Alapelvekben kifejtett szakközép
iskolai célok és feladatok megvalósítását.

2. A földrajz tanterv elemzése
A tanterv alapvető koncepciója - a társadalmi igényeket 

is figyelembe véve - a következőt
- az általános iskolai tantervre épülve a tanulók általános is

kolában tanult természeti és gazdaságföldrajzi ismereteit 

szintetizálja az életkornak megfelelő szinten bővitve és egy
séges rendszerbe foglalva;

- megismertesse a tanulókkal a mai világ társadalmi, gazdasági 
és politikai összefüggéseit és a fejlődés tendenciáit;

- a természeti környezet és a társadalom gazdasági tevékenysége 

közötti dialektikus kölcsönhatások vizsgálatával és elemzésével 
hatékonyan segitse a tanulók dialektikus és történelmi mate
rialista világnézetének kialakulását;

- a tananyag kiválasztásánál legfőbb törekvés, hogy korszerű 

áttekintést nyújtson a tárgyalt ágazatokról, fejlődésük irá
nyairól és távlatairól.

A tantervek felépítése egységes, Így készült az uj földrajz 

tanterv is a célrendszer kidolgozásával, a tartalom megjelölé
sével, az alkalmazható módszerek összefoglalásával és rövid 

eszközjegyzékkel.
A szakközépiskolai földrajz célja és feladata az előző 

tantervhez viszonyítva korszerűbb, mert oktatáspolitikai cél
kitűzéseink megvalósitáeát jobban szolgálja. A Művelődésügyi
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Minisztérium rendeletére készült "Tanterv és Utasitás a szak
középiskolák számára gazdaságföldrajz"-ból (Tankönyvkiadó, 1968, 
Budapest) a földrajztanítás célját nem határozta meg, csak a 

feladatokat. Annak ellenére, hogy a régi tanterv nem emelte ki 
a földrajztanítás célját, a feladatok meghatározása előtt utalt 

rá, amelyet igy fogalmazott megi "Szerezzenek a tanulók korszerű 

földrajzi áttekintést a mai világ gazdasági és politikai helyze
téről, fejlődési irányáról, különös tekintettel a jobb életfel
tételekért folyó küzdelemre". Az uj tanterv (OPI 1978 fisz 100-30) 

viszont már határozattan klmondtat "A szakközépiskolai földrajz
tanítás célja, hogy a tanulók általános iskolában szerzett isme
reteikre támaszkodva, azt továbbfejlesztve, a mai társadalom 

földrajzi környezetéről és a benne folyó gazdasági tevékenység 

földrajzi megoszlásáról magasabb fokú ismereteket nyújtson. 
Ismertesse meg a tanulókkal a mai világ társadalsd, gazdasági, 
politikai összefüggéseit és a fejlődés tendenciáit". (Földrajz 

tanterv, 1978, 3. oldal)
A cél meghatározásánál érvényesült a tanterv koncepciója. 

Ezek közül is a következőket emelném kit
a) Az előző tanterv figyelmen kivül hagyta az alapi emere

teket nyújtó általános iskolát. A jelenlegi kihangsúlyozza, hogy 

az általános iskolában szerzett ismereteket kell továbbfejleszte
ni. Az általános iskolákban folyó oktató munka színvonala emel
kedett, a követelmények konkrétabbak lettek. A földrajzi isme
reteket magasabb szinten kialakítani csak az addig ismert 
tények felhasználásával lehet!

b) Az előző tanterv nem sok figyelmet fordított a földrajzi 
környezet természeti adottságaira. A földrajzi környezetről 
átfogóbb ismeretek nyújtása, magasabb szintű megismerése lehetővé 

teszi a gazdasági tevékenység összefüggéseinek alaposabb megér
tését.

c) A régi tanterv a "mai világ gazdasági és politikai 
helyzetéről" adott Ismereteket. A társadalom, a gazdaság, a po
litika összefügg egymással, elválasztásuk nem helyes. Az uj 
tanterv a mai világ társadalmi, gazdasági, politikai összefüggő-
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seit mutatja be. Ezzel célkitűzése reálisabb lett, jobban segíti 
a megalapozottabb politikai ismeretek kialakítását. Nevelési 
célkitűzéseink megvalósításához határozott útmutatást ad.

Á földrajztanítás feladatát az uj szakközépiskolai földrajz 

tanterv a kór követelményeihez, oktatáspolitikai célkitűzéseihez 

alkalmazkodva sokrétűbben és konkrétabban határozza meg.
A régi tantervben az oktatás és képzés elkülönült a nevelési 

feladatoktól, az oktatás első helyet kapott. A feladatok első
sorban v oktatási feladatok voltak (Tanterv és Utasítás 3* oldal,
2. bekezdés). Az 1978-as tantervben a feladatok meghatározásában 

érvényesült a nevelés-oktatás egysége, illetve a nevelés került 

előtérbe. A nevelési feladatok közül mindkét tantervben a világ
nézeti nevelés foglalja el az első helyet. Az előáő tantervben 

azonban e nevelési feladat megvalósításának lehetősége leszűkült 
a társadalom gazdasági tevékenysége bemutatására. Az uj tanterv
ben a világnézeti nevelés feladata kitágult, a teendők konkré
tabbak lettek. (A földrajzi környezet főbb törvényszerűségeinek 

ismertetésénél, valamint a társadalom gazdasági tevékenysége 

bemutatásánál.) A régi tanterv a világnézeti nevelésen kivűl a 

politikai nevelés és a szocialista hazafiságra, valamint a 

proletár internacionalizmusra nevelés feladatát jelölte meg, 
mint legfontosabbakat. Az uj tanterv a világnézeti nevelésen 

kivűl a következő feladatokat körvonalazza: a szocialista haza
fi ságra, a hazaszeretetre és a proletár internacionalizmusra ne
velés, a közgazdasági szemlélet kialakítása, a környezetvédelemre 

nevelés, a honvédelmi nevelés, az esztétikai nevelés. Természe
tesen a politikai nevelést sem mellőzi, hiszen lerögzíti, 

'•ébresszen a tanulókban érdeklődést, törődést a közűgyek, a 

hazai és a nemzetközi gazdasági, politikai kérdések iránt". 

(Tanterv 1978, 4. oldal)
A nevelési feladatok uj megjelölése társadalmi igényből 

fakadt. Attól függetlenül, hogy a régi tanterv nem jelölte meg 

külön például a közgazdaságé szemléletre, a környezetvédelemre, 
a honvédelemre nevelést, vagy az esztétikai nevelést, a tanítási 
órán, a gyakorlatban folyt ilyen jellegű nevelő tevékenység, de
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nem tervszerűen és rendszeresen. Az előbb felsorolt nevelési 
feladatok tantervi feltüntetése rendszerességet» tudatosságot és 

következetességet von maga után» amely jelentkezik a tananyagban» 

de érvényesül a tanmenetek készítésében is.
Az eddigiekből következik» hogy az uj földrajz tantervben a 

célok és feladatok meghatározása pontosabb lett» segíti az 

"Alapélvekben" megfogalmazott célok és feladatok megvalésitását. 
Erősíti a szakközépiskolai neveléssel és oktatással szemben tá
masztott társadalmi igények kielégítését.

A földrajztanítás céljának és feladatának kidolgozása után 

a tanterv a témakörökre bontott tananyagot tartalmazza. A föld- 

, rájztaniiás céljának megvalósítása érdekében a tananyag kiválasz
tásánál a következő szempontok érvényesültek!
- д földrajz nemcsak természettudomány» hanem társadalomtudomány 

iв» ezért az egyes témakörök megfogalmazásával az a törekvés 

valósult meg» hogy a földrajzi környezet természeti adottságai
val adjon alapot a társadalom életének és gazdasági tevékeny
ségének megértéséhez;

- óratervi kötöttségek miatt a gazdasági tevékenység valamennyi 
ágazata helyett csak a legfontosabbakat emeli ki úgy» hogy a 

gyakorlati életre előkészítő, korszerű anyagot nyújtson;
- a leglényegesebb gazdasági» társadalmi problémákra tér ki pl. 

az urbanizáció gondjára» a termelést kisérő káros jelenségek 

bemutatására és az ellenük való védekezésre, a természet és 

környezetvédelem kérdéseire;
- lényeges a gazdaságföldrajzban létező fejlődési tendenciák 

felismertetése, bemutatása pl. az elektromos energia szerepe;
a tenger fontossága mind a közlekedésben, mind az élelmezésben; 
az élelmiszergazdaság, az idegenforgalom gazdasági jelentősége.

A szempontokat figyelembe véve a szakközépiskola földrajx 

tananyaga korszerűbb lett. Nem törekedett teljességre - az adott 
életkor, az adott órakeret és a földrajztudomány ismeretanyagának 

növekedése ezt nem is teszi lehetővé -, de a tananyag feltétlenül 
formálja a tanulók gazdaságföldrajzi szemléletét.
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A következő - témakörökre bontott - tananyagot tartalmazza 

a szakközépiskolai földrajz tantervi
1. A földrajzi környezet és törvényeinek megismerése,(kb.

10 ó). A kőzetburok, a vizburok és a levegőburok törvényszerűsé
geinek olyan jellegű bemutatásáról lehet csak szó e szükreszabott 
órakeretben, melyben a gazdasági életre gyakorolt hatásuk hangsú
lyozott, s főként az általános iskolában megszerzett természet
földrajzi ismeretekre épül.

2. A világ társadalmi-gazdasági arculata (kb. 5 ó). A demo
gráfiai problémák, az urbanizáció gondja, az integrációk szerepé
nek fontossága mind olyan kérdések e témakörön belül, amelyek 

segítségével a társadalmi, a gazdasági és a politikai összefüggé
seket jobban lehet megérteni és közöttük eligazodni.

3. A társadalom gazdasági tevékenysége (kb. 22 ó) témakörben 

az ipari, a mezőgazdasági termelés fontosabb kérdéseinek elemzé
sére kerül sor. Az órakeret itt is megszabja a lehetőségeket.
A tananyag összeállitásánál az a törekvés érvényesült, hogy a 

tanulók átfogó képet nyerjenek a társadalom, benne hazánk gazda
sági tevékenységéről. Nem lehetséges azonban a teljes bemutatás, 
mindaz ellenben hangsúlyozott, ásd a fejlődést körvonalazza, 
ami az előrelépést mutatja. E témakörön belül kerül feldolgozás
ra a közlekedés, a szállítás és az idegenforgalom legfontosabb 

ismeretanyaga is.
A témakörökhöz kapcsolódnak a különböző gazdaságföldrajzi 

gyakorlatok, bár itt is szerények a lehetőségek (3 ó). Ezeknek 

az óráknak elsősorban az a feladatuk, hogy segítsék a jártas
ságok, készségek kialakítását, a képességek kibontakoztatását, 
így a tanulók a topográfiai alapismoretek mellett gyakorlatot 
szereznek az atlasz tematikus térképlapjainak összehasonlításával 
egyszerű és többtényezős földrajzi összefüggések önálló felis
merésére. Másrészt képesek lesznek a forrásokból származó gazda
ságföldrajzi információk elemzésére, értékelésére, feldolgozásá
ra, ezúton földrajzi ismereteik bővítésére, kiegészítésére.
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II. A TANTERVI KÖVETELMÉNYEK KORSZERŰSÍTÉSE 

I. A követelmények tantervi funkciója
Az eddigiekben a nevelés és oktatás tervének az "Alapelveknek”, 

illetve a földrajz tantervnek célját és feladatát elemeztük. A 

továbbiakban a követelmények tantervi funkcióját értelmezzük. A 

követelmények azzal, hogy meghatározzák a nevelési-oktatási fo
lyamat egyes szakaszaiban azt, hogy az adott tartalomhoz kaj)cső
ié dva a tanulóknak milyen teljesitményt kell elérniük, milyen 

szintre kell eljutniuk, a pedagógiai tevékenység elvárt eredményét 
fejezik ki. Ezért nélkülözhetetlen eszközei a nevelés, oktatás 

irányításának, ellenőrzésének, értékelésének, a nevelő-oktató 

munka hatékonysága növelésének.
Az előző szakközépiskolai földrajz tanterv követelményeit 

rendkívül szűkszavúan fogalmazták meg. Ezek elsősorban a tartalom
ra, az ehhez kapcsolódó tanulói teljesitményre, tevékenységre 

vonatkoztak. A tartalomra vonatkozó követelmények azonban túl 
általánosak voltak, nem irányították a tanítás-tanulási folyama
tot (Tanterv és Utasítás, ílankönyvki adó, 1968, 9. oldal). A 

tevékenységre vonatkozó követelmények is a jártasság szintjén 

kívánták meg a gazdaságföldrajzi térképek, képek elemzését, a 

gazdaságföldrajzi adatok feldolgozását, a grafikus ábrázolást. 
Magatartásra, személyiségvonásra vonatkozóan szinte alig volt 

követelmény, csak a szocialista hazaszeretet és a proletár in
ternacionalizmus érzésének kialakítása szerepelt e vonatkozásban.

Az uj földrajz tantervben a követelmények konkrétabbak, de 

még mindig nem felelnek meg az elvárásoknak. Már témakörönként 
kapcsolódnak a tananyaghoz, de továbbra is általánosan fogai-

tudj ák bemutatni, 
tudj ált meghatározni,

stb." követelmények kevésbé irányítják a 

tanitás-tanulás folyamatát, nem adnak kellő segítséget a tanulói 
teljesítmények értékeléséhez. A neveltség területén már ponto
sabbak a követelmények. így a világnézeti tudatosság, a fejlődés, 
változás felismerése, a közgazdasági szemléletre nevelés köve-

mazottak* Ezért a "tudják értékelni 
tudják elemezni

• • * • • •

tudj ákismerj ék 

bizonyitani
« • • • • о • • •

• « •
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vetelménye, a szocialista haza iránti ragaszkodás, a proletár nem
zetköziség érzése egyaránt megtalálható a követelmények között.
A tanulói tevékenység követelményei ugyan differenciáltabbnak 

tűnnek, de zavart okoz, hogy a tanterv egyszer a jártasságot 
követeli, máskor a képességek kialakitáaát. Tény, hogy a tanu
lói tevékenység fejleszti a képességeket, de a pontosabb értel
mezés jobban segítette volna a tanár munkáját. A tanulói tevé
kenység követelményei közül a földrajz tanterv a földrajzi név
anyag térképen történő megmutatását, illetve térképvázlaton tör
ténő elhelyezését alacsonyabb szinten, a többtényezős földrajzi 
összefüggések kibontását tematikus térképlapok segítségével, a 

gazdaságföldrajzi információk kiválasztását, elemzését és érté
kelését magasabb szinten kívánja a tanulóktól. A követelmények 

között azonban olyan képesség kialakítása is szerepel, mely a 

jelenlegi órakeret miatt - az eddigi tanítási gyakorlat tapasz
talatai szerint - nem reális. Nem alakulhat ki a segédkönyvek, 
adattárak és kézikönyvek használatában olyan gyakorlat, amely 

tantervi követelményként szerepel.
A földrajz tantervben a követelmények tehát az előző tan

tervhez képest pontosabban megfogalmazottak, határozottabban 

értelmezhetők. Jelenlegi kidolgozásuk azonban még mindig nem 

tölti be azt a szerepet, amelyre szükség van. A követelmények 

rendszerbe foglalása mind ezideig elmaradt, a tanterv készítői 
ezzel nem foglalkoztak. Ezért merült fel e területen a tovább
lépés, a fejlesztés gondolata.

A tantervi követelményrendszer az elmúlt évtizedekben világ
szerte a szakmai, az oktatáspolitikai érdeklődés középpontjába 

került. Ez az érdeklődés indokolt, hiszen az eddig elmondottak
ból is az következik, hogy a tantervnek rendkívül fontos része 

a követelmény. A követelmények rendszerezése nem könnyű feladat, 
de az eredményesebb nevelő-oktatómunka ezt feltétlenül igényli. 

Elkészítésekor azonban pontosan ismerni kell a követelményrend- 

legfontosabb jellemzőit.
Ezek közül is a jelentősebbek a következőki 
A követelményrendszer
- a célok és a feladatok rendszeréhez, az azokban kifejezett 

személyiségvonásokhoz és nevelési feladatokhoz kapcsolódik, azokat 
bontja és teszi konkréttá;

szer
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- feltétlenül követi az adott művelődési anyag struktúráját;
- több dimenziéju azzal, hogy átfogja a nevelési követel

ményeket a személyiségfejlesztés főbb köreit, tehát nemcsak az 

értelmi nevelés követelményeivel foglalkozik)
- a tanulói teljesítmények több szintjét határozza meg. Nem

csak az optimális teljesítményt tartalmazza, hanem a minimum szintet 

is megjelöli;
- taxonómiai elrendezése, formája. Ezalatt a tervezett tanu

lói teljesítmények egységes szempont alapján történő hierarchikus, 
alá-fölérendeltségi viszonyba állított elrendezését értjük. S 

talán ez a követelményrendszer legtöbbet vitatott ismérve. A je
lenleg ismert taxonómiai elrendezések igen változatosak. Az alábbi 
táblázat a különböző elrendezéseket veti össze. (Kádárné Fülöp 

Judit cikke nyomán. Pedagógiai Szemle, 1971/6)

IEA nemzet- Nagy 
közi felmé- Sándor 
rés (1970)

Nagy
József

A rendszer 
kidolgozója ItyelszonBloom

megismerés ráismerés megőrzés 
megneve
zés
reproduk
ció
alkalma
zás a leül - 
ső algo- 
ritmus 
szintjén 
alkalma
zás a bel
ső algo- 
ri tmus 
szintjén 
alkalma
zás a 
maximális 
begyakor
lottság 
szintjén

megismerés megismerés

jártasság 
(szűkebb 
értelem
ben)

megértésmegértés megértés

alkalmazás készségalkalma
zás

4CÖ
•Иu

О
-P£

alkalma
zás

alkotó 
(megisme
rő) al
kalmazás

jártasság
(tágabb
értelem
ben)

megismerő 
alkalma
zás (ké
pesség)

analizis 
szinté
zis
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A táblázat is árzákelteti az elrendezés vitatott kérdését.
kidolgozása sokoldalú kísérletezőA követelményrendszer 

munkát, tapasztalatgyűjtést, elemzést követel. A jél kidolgozott 

követelményrendszer azonban pontosabbá teszi a tani tás-tanulás
folyamatát, mert az ismeretelemeket témakörönként rendszerbe fog
lalja és csoportosítja, ugyanakkor tartalmazza a személyiségfej
lesztésre vonatkozé követelményeket is.

A követelményrendszer a tanúiéi teljesítmények ellenőrzését 
és értékelését is segíti, az értékelés egységességét teszi lehe
tővé. Ennek egyik módszere a mérés. A követelmények még ahhoz is 

adhatnak segítséget, hogy milyen mérőeszköz alkalmazása a leg
eredményesebb. De a mérés nem lehet az ellenőrzés egyetlen mód
szere, mert a személyiségformálás, a nevelés szempontjából lénye- 

' ges követelmények teljesítésének értékelésére a mérés nem a leg
alkalmasabb módszer.

A követelmények segítik a pedagógiai tevékenység irányítását, 

a szakfeliigyeletet a tanulói teljesítmények elemzésére lehet 
épiteni.

A követelmények segítséget nyújthatnak a tanulók önértéke
léséhez is. Ha ismerik a tanulók azt, hogy az egyes témakörök 

végére milyen teljesítményt kell elérniük, az feltétlenül segíti 
őket a reális önismeret kifejlesztésében.

Összegezve! az itt felvázoltakból is következik, hogy az 

egységes követelményrendszer kidolgozása mind az oktatáspolitikai 
irányításnak, mind az iskolai pedagógiai tevékenységnek nagyon 

fontos, időszerű érdeke és feladata. Ezért szükséges, hogy a 

szakközépiskolai földrajz tanterv követelményrendszere is elké
szüljön, hogy ezzel is hatékonyabbá tegyük a földrajztanárok 

nevelő-oktatómunkáj át.

2. A kísérleti követelményrendszer előzményei és felépítésének
sajátossága

Előzmények
Földrajz tantárgyunkban a követelmények pontosítása, rend

szerbe foglalása nem tekinthető teljesen újnak. Már 1973-ban
megjelent Köves József és Magirius Gyuláné munkája ”A földrajz 

követelményrendszere az általános iskolai 5-6, 7-8. osztályokban”
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címmel. A kiadvány célja volt a tantervi követelmények pontosí
tásán túl a követelményekben szereplő ismeretek alkalmazási mód
jainak összegezése és ezzel az ellenőrzés során elvárható tel
jesítmények realizálása. A követelmények a földrajzi fogalmak» 

folyamatok» összefüggések ismeretének és azok alkalmazásának azt 
a fokát mutatják» amit az 5. a 6.» illetve a 7. és a 8. osztály
ban a tanulóktól a tanév végén maximálisan elvárhatnak. Az is
meretek csoportokba sorolása - azaz a törzsanyag és a kiegészítő 

anyag jelölése - áttekintést biztosit a fogalmakkal» folyamatok
kal»- összefüggésekkel kapcsolatos követelményekről és a gyakor
lati munka megkívánható mértékéről. Az alkalmazási feladatok is 

két csoportba sorolhatók! a törzsanyaghoz kapcsolt alapvető tel
jesítményekre» illetve a maximálisan megkövetelhető magasabb 

szintű tevékenységre. A két szintbe sorolt alkalmazási feladatok 

általában az egyes kategóriák előtt találhatók meg.
A követelményrendszer az áttekintés mellett lehetőséget 

nyújt arra is» hogy egy-egy fogalmat» folyamatot» összefüggést» 

vagy egy egész téma (pl. felszín» éghajlat) anyagát nyomon le
hessen követni» bővülő ismereteket feltárni.

A követelményrendszer alkalmazása - tapasztalatok szerint - 

megkönnyítette a tanárok nevelő-oktatómunkáját» eligazítást 

nyújtott a megkövetelhető ismeretek» alkalmazások terjedelmére 

és mélységére vonatkozólag. Bár használatát csak javasolták» 

mégis sokan beépítették munkájukba.
Az elmúlt években lépések történtek a gimnáziumi földrajz- 

tanterv követelményrendszerének összeállítására is.
így az oktató-nevelőmunka korszerűsítése során egyre sürge

tőbben jelentkezett a szakközépiskolai földrajz tantervi köve
telményeinek részletezése, pontos körülhatárolásának igénye. Az 

uj tantervben erősödik és tudatosodik a tanulók ismeretszerző 

képességének kialakítására való törekvés, az önálló munkáltatás, 
a gondolkodási, a logikai műveletek gyakoroltatása. Mindez idő
igényes. A továbbhaladáshoz azonban fontos az alapok körülhatá
rolása, a földrajzi ismeretszerzés képességének kialállításához 

szükséges intellektuális és gyakorlati tevékenységek számbavétele
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és elérendő begyakorlottság! szintjének (jártasság, készség) 

megállapítása. A követelmények részletezése mindezeket feltétle
nül segíti.

A már említett általános iskolai követelményrendszer a 

szakközépiskolai földrajz követelményrendszerének elkészítéséhez 

alapul szolgált, de felépítésében, értelmezésében jelentős mér
tékben eltér attél.

A szakközépiskolai követelményrendszer kidolgozása kísérleti 
jellegű munka és számos kérdésben vannak még tisztázatlan elméleti 
problémáink.

A követelményrendszer felépítése
A szakközépiskolai földrajz követelményrendszere természete

sen a tantervre épül. A tananyag a nevelő-oktatómunka céljának 

megválás!tásához, a szocialista személyiség formálásához szük
séges ismereteket tartalmazza. Feldolgozásuk során alakulnak ki 
a képességek. Az ismeretekkel a tanulók a tanév végére megfelelő 

szinten kell, hogy rendelkezzenek. Olyan alapvetően fontos, 
szilárd földrajzi ismeretek birtokába kell juttatni a tanulókat, 
amely elegendő földrajzi tájékozottságot ad. A földrajztanár 

nevelőmunkája azért felelősségteljes, mert a szakközépiskolában 

- egy-két kivételtől eltekintve - egy tanévben van csak föld
rajztanítás. így e rövid idő alatt kell a tanulóknak az általá
nos műveltséghez tartozó földrajzi ismereteket megszerezni. E 

segédanyag azzal a szándékkal készült, hogy a tanár munkáját 
segítse a felkészüléstől az ellenőrzésig.

A követelményrendszer a tanterv három fő területét veszi 
sorrai a nevelést, az ismeretanyagot és a képzést. Ezeknél rész
letezve, pontosítva állapítja meg a szaktárgy követelményeit.

A nevelőmunka tudatosítása érdekében témakörönként fő nevelési 
követelményeket jelöl meg a kísérleti anyag. Olyan követelménye
ket emel ki, amelyek alaposabb, hatékonyabb nevelőmunka lehető
ségét nyújtják az adott tananyagban. A felsorolásban csak a 

kiemelt, globálisan megfogalmazott nevelési követelmények sze
repelnek.
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Az i ши tanyagot a követelményrendszer részben tudásele
mekre bontja» másrészt ismereti szinteket állapit meg. Minden 

esetben csak a törzsanyagról van szó, kiegészítő anyaggal a kö
vetelményrendszer nem foglalkozik.

A földrajz sajátosságaiból adódóan a követelményrendszerben 

a következő tudáselemek szerepelnek)

Általános fogalom) Az általános fogalom a dolgok» jelenségek lé
nyegét tükrözi» annak tulajdonságait» külső és belső ismertető- 

jegyeit foglalja magába.

Egg£(U fogalom» tomográfia) "Az egyedi fogalom csak egyetlen 

konkrét földrajzi objektumot jelöl» s annak jellemző tulajdonsá
gait fejez ki. Minden egyedi földrajzi fogalomhoz egy meghatá
rozott földrajzi név tartozik" (Fehér József) A földrajztanítás 

módszertana» 48. oldal)» tehát tulajdonképpen az egyedi fogalmak 

földrajzi nevek.

Folyamat) Olyan tudáselem» amely a kialakulást» a változást» а 

fejlődést jelöli meg.

^ földrajzi fogalmak közötti kap
csolatokat» viszonyokat tükröző Ítéletek alapján megfogalmazott 
törvényszerűség a földrajzi burok természeti törvény»!t» valamint 
a társadalom és a földrajzi környezet kölcsönhatásait juttatja 

kifejezésre.
A tudáselemek a részletezett követelményrendszerben a kö

vetkező ismereti szinteken fordulnak elő)
Felismerés vagy ráismerés) A felismerés szintje a legalacsonyabb 

tudásszlnt. A követelményrendszerben az egyedi fogalmak körében 

minimálisan elérendő szint. Olyan műveletet jelent» amikor pl. 

a térkép tartalmából ki kell választani a kérdezett objektumot. 
Betűjele F.

Az ismeret szintjén a fogalmak» folyamatok» törvényszerű
ségek» összefüggések megértését» értelmezését követeljük meg 

a tanulóktól. Betűjele I.
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Az alkalmazás szintje a legmagasabb. Az ismereteket konkrét 
cselekvés vagy gondolati tevékenység során a tanult helyzettél 
eltérő szituációban kell a tanulóknak felhasználni. Ezen a szin
ten a problémamegoldó gondolkodás színvonalán, önállóan oldja meg 

a tanuló a feladatot. Betűjele A. (Ezt a szintet elsősorban a 

képzési követelmények körében használjuk.)
A szintek alkalmazása mellett a részletezett követelményrend

szer törekszik a minimum követelmény megjelölésére. Minimum kö
vetelménynek fogjuk fel azt az ismeretet, amely nélkülözhetetlenül 
szükséges a továbbhaladás szempontjából. A követelményrendszerben 

aláhúzással jelölt a minimum szint.
A részletezett követelményrendsaar nem osztályozási norma, 

de feltétlenül segítséget ad az osztályozáshoz és az értékeléshez.
A követelményrendszer harmadik területe a képzési követel

mények. Ezek a követelmények az egyes témakörök végére kerültek. 
Valójában a követelményrendszer igen fontos része ez, mert kor
szerű nevelő-oktatómunkáról csak akkor beszélhetünk, ha az is
meretek elsajátításával egyidőben a tanulók képességfejlesztését, 
ezen keresztül személyiségformálását is megvalósítjuk. "A földrajzi 
ismeretek megértése és emlékezetbe vésése önmagában még nem 

elegendő. Az ismeretek csak felhasználásuk, alkalmazásuk révén 

válnak teljesitményképos tudássá. Az ismeretek alkalmazása 

feladatmegoldások formájában történik. Ennek rendszeres gyako
roltatása a földrajzoktatás legfontosabb képzési feladata".
(Fehér Józsefi A képzés szerepe a személyiség alakításában. 
Földrajztanítás, 1981/6)

A feladatok megoldásával a tanulók jártasságra tesznek szert, 
az ismeretek alkalmazásával olyan készségek alakulnak ki bennük, 
amelyek képessé teszik őket arra, hogy a már ismert földrajzi 
fogalmak és a közöttük lévő összefüggések felhasználásával uj 
földrajzi feladatokat is megoldjanak. A jártasság, a készség 

és a képesség fogalmakkal kapcsolatban azonban sok a tisztázat
lan kérdés. A jártasságot és a készséget képességnek tartjuk, 

в abban a szakemberek megegyeznek, hogy a tanulókban a képességek 

megfelelő tevékenységek gyakorlásával alakulnak ki. A földrajz
tanítás gyakorlatában a képességfejlesztés első fokozata a
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jártasság szintjét jelenti, majd a jártasság fejleszthető kész
séggé. "A jártasság szintje azt jelenti, hogy a tanúié már is
meri a feladatmegoldás menetét, tudatos alkalmazásában bizonyos 

gyakorlatra tett szert, tevékenységének egyes elemei már automa
tizáltak, de többségük még tudati ellenőrzést és döntést igényel.

A további rendszeres gyakorlás és sokszori ismétlés követ
keztében a tevékenységnek egyre több eleme automatizálédik, Így 

egyes jártasságok készséggé fejleszthetők. Ebben az esetben, ha 

a tanúiét uj feladat elé állítjuk, már képes a problémát önálléan 

felismerni, a megoldáshoz szükséges korábban szerzett Ismereteit 
felidézni, a célravezető eljárásmédot, a megfelelő logikai műve
leteket és tevékenységformákat kiválasztani, s a feladatmegoldás 

lépéseit végrehajtani". (Fehér Jézsefs A képzés szerepe a szemé
lyiség alakitá&ában. Földrajztanítás, 1981/6)
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ni. a kísérleti követelményrendszer
1. Az uj, kísérleti követelményrendszer

A követelményrendszer felépítésének ismertetése után a to
vábbiakban a kísérleti céllal készült követelményrendszer bemu
tatására kerül sor.

Az ismeretek követelményeinek rendszerezésénél a tanterv 

harmadik témakörében (A társadalom gazdasági tevékenysége) A-B-C 

jelöléssel választottam el az ipari termelési a mezőgazdasági 
termelési valamint a kereskedelem és a közlekedés és az idegen- 

forgalom témáiban a követelményeket. A témakörök mellett feltün
tettem a feldolgozásra fordithaté érák számát, de további ora- 

bontást a követelményeknél nem eszközöltem.

I. TÉMAKÖR
A földrajzi környezet és törvényeinek megismerése kb. 10 éra
Nevelesi_k öve te1иénjeк
- A földrajzi környezetet úgy ismerjék meg a tanulók, mint a tár

sadalom életének elengedhetetlen feltételét. Tudják, hogy a 

földrajzi adottságok csak olyan lehetőségek, amelyeket a tár
sadalmi fejlődés különböző fokán a termelőerők és a termelési 
viszonyok fejlettségének megfelelően különböző mértékben lehet 
felhasználni vagy átalakítani.

- Győződjenek meg a tanulók a tananyag feldolgozása során arról, 

hogy a földrajzi burok kialakulása, a földfelszín fejlődésének 

folyamata, az anyagi világ és a társadalom fejlődése ellentétek 

harcával, mennyiségi és minőségi változások utján történik.
- Ismerjék meg és értsék a tanulók a kőzetburok, a vízburok, a 

légkör jelenségeinek alapvető törvényszerűségeit.
- Tudják értékelni a gazdasági élet és a kéreg, a légkör, a viz 

kapcsolatát.
- Az egyes földrajzi folyamatok megismerése során értsék meg, 

hogy a mozgásban lévő anyag kölcsönösen összefügg egymással 
és kölcsönösen függ egymástól, hat egymásra is, ebben a vál
tozás és az állandóság ellentmondása érvényesül.

- Ismerjék meg az egyes földrajzi övékben az éghajlat, a termé
szetes növényzet, a talaj, a folyók vízháztartása és a mező- 
gazdasági termelés között kialakult okozati kapcsolatokat.
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- Ismerjék, hogy a termeié tevékenység milyen ártalmai veszélyes
tetik a viz, a légkör tisztaságát és ismerjék a káros hatások 

elhárításának lehetőségeit.

Az ismeretanyag követeIdényei

Összefüggés, 
törvényezerüségÁltalános fogalom Egyedi fogalom Folyamat

i.1. 2.

A társadalom 

gazdasági te
vékenysége 

környezet át
alakító te
vékenység

Természeti kör
nyezet
Földrajzi kör-

A földrajzi kör
zet. a gazdasági 
élet fejlődésének

I

nélkülözhetetlenInyezet
feltétele, döntőTermelőerő

Környezetvé
delem

I
tényező a társa-I
dalom fejlettsége.I
a termelőerők
fejlettsége I

Földrajzi burok! 
Kőzetburok I 

(szilárd kéreg, 
földköpeny fel
ső szilárd része)

IA kéreg vastagba, 
területenként 
különböző

Minden föld
rajzi jelenség 

a földrajzi 
burokban ját
szódik le I

I

IFöldköpeny
Földmag
Levegőburok
Vizburok 

Élőlények vi
lága
Talajtakaró
Rengéshullám
Héviz
Geotermikus-
erőmű

A kéreg alatti
I hő a növekvő nyo-
I mással együtt 

okozza a felszíniI
változásokat I

I
I
I
I

I
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4.2. 3.1.

Kőzet
Ásvány
Magma
Láva
Mélységi mag
más kőzet 
Vulkáni kőzet 
Üledékes kő
zet

Magmafészkek 

kialakulása I
I
I

A magma hőmér-I
Vulkáni ki
törés 

Magmás kőzetek 

és ércképző-

sékletének foko-I
aatos cs ökle éné -I
aével a magma al-I
kotérészei kivál-I

désVelencei hegy- I пак» elkülönSl-
ség Vulkáni érc- 

képződés I
Üledékes kő
zet és érc
képződés I

I F Inek
FRecsk

Bauxit I
Séfélék I
Szerves erede
tű energiahor-
dozék I
(kőszén» kőo
laj» földgáz) 

Átalakult kő
zetek
Ősmasszivumok

Átalakult kőze
tek képződése 1 

Ősmasszivumok 

kialakulása I

I
ŐsmasszivumokBalti ősmasszi-I
ásványkincsei ésvum

(Kelet-európai 
sikság)
Kanadai ősmasszi-

a gazdasági élet
I kapcsolata A

Ivum
Afrikai ősmasszi-

Ivum
USA F
Brazília 

Svédország F
F
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2. 3. k.1.

Röghegységek 

kialakulása I
Röghegységek ás
ványkincsei és a 

gazdasági élet
kapcsolata

Röghegységek I Ural-hegység I 

I Kuznyecki me
dence 

Szilézia 

Ruhr-vidék I 

Nagy-Britannia I
Appalache-hegy- 
ség
Északi-tenger I 

Lánchegységek Pacifikus hegy
ségrendszer I 

Sziklás hegy

medence
I
I A

I

Lánchegységek 

kialakulása I
Lánchegységek ás
ványkincsei és a
gazdasági élet

ség F Akapcsolata
USA F
Mexico F
Andok F
Peru F
Chile F

FBolivia
Eurázsiai- Az Eurázsia hegy

ségrendszerben ke
vésbé jelentés a 

vetédés, tehát ke
vesebb a színes
ére

hegységrendszer I
Erdély

I Ploie^ti 

Baku
Köeel-Kelet F 

Venezuela 

I Kinai-alföld I Síkságok kiala-
Germán-alíöld I kulása
Kelet-európai 

síkság 

Kisalföld 

Krivoj Rog

Feltöltött F
Fmedence
F

I
F

Síkság A síkságok és a
I gazdasági élet

kapcsolata A
I
I
F
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1. 3.2.

Via körfergá- A viz gazdaság-- 
földrajzi jelen
tősége növekszik) 

kielégítése gond I 

A karsztvizek gaz
dasági jelentősé-

Felszin alatti 

vizekt 

talajvíz
rétegvíz

Isa
I
I
I Dorogkazsztviz F

Ig«
A gyógyvizek gaz
dasági jelentősé-

Ig*
Folyóvíz A vízjárás és a 

terület éghajlata
közti kapcsolat I 

A folyók és a gaz
dasági élet kap-

I Duna
Tisza
Visegrádi- 

-szoros

I
Ki éviz 

Árvíz 

Csatorna 

A folyóvíz 

munkaképes
sége 

Tavak 

Mocsár 

Láp

I I
I
I I

Zátonyok és
szigetek
keletkezése

Icsolata
(közlekedés) ener
giatermelés) öntö
zés) ipari viz stb.)

I I
I Kaszpl-tenger I 

Nagy-tavakI I
I

Komplex vizgaz- Tiszalök A folyók sza
bályozása I

I A folyóvizek vé
delme társadalmi 
összefogást 

igényel

dálkodási I Kisköre I
(árviz elleni 
védekezés) 

víztárolók) 

öntözőcsator
nák) vízerő
művek)
Óceán
Tenger
Tengerár amiás

I

Észak-atlnnti-
áraalás

I A tengeráramlások
éghajlatmódositóI I

I Iszerepe
Tengerhajózás
Öböl
Árapály

I A tenger és a gaz
dasági élet kapcso
lata
(közlekedés) élelme-

I zés, ásványkincsek)

I A partvidék 

kialakulásaf 
ill. átalaki

tása

I I
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1. 4.2. 3.

Tölcsértorko-
Ilat

A tengervíz el- A delta és a töl- 

szennyezódése I csértorkolat ösz-
szefiiggése az ár-

Deltatorkolat I

apállyal I
Éghaj1at 
Napsugárzás 

Napfénytartam
Hőmérséklet

I A társadalom fej
lettségétől függ 

az éghajlati 
adottságok ki-

I A levegő felme 

legedése II
I

Tényészidó 

Napi« havi és 

évi középhőmér
séklet 
Csapadák

I használása I
A hőmérséklet és
a csapadék mennyi-

I aégi és időbeli
eloszlása megha-I A csapadék ke

letkezése IAszály I tározza a mező-
gazdasági ter-
melést I

Szél I A szél kelet
kezése

A szél hatása a
mezőgazdasági
termelésre

Passzát szél 
Nyugati szél 
Monszun szél 
Meteorológia 

szolgálat

3\ I
I 1
1

Kanada 

1 Szibéria
¥ Az időjárás és az 

éghajlat hatása az 

ipari termelésre 1 

Az időjárás és az 

éghajlat hatása a 

közlekedésre

P

I
Tengerszint Alpok I Uj növényfaj

ták meghonosí
tása

feletti magas-
ság
Teraszos sni
vel és

I I
Hegyalja 

I Kelet-Kina 

Jáva

I A domborzat és a 

mezőgazdaság kap
csolata

I
I I
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't.з.1. 2.

A társadalom sze-Levegő szennye
ződése
Légtisztasági 
norma
Földrajzi nagy

repe a levegő 

szennyeződésben I
I

I
Az övezetesség 

törvényszerű
sége

Iövék
(forró, mérsékelt, 
hideg)
Mérsékelt éghaj-

I

Az éghajlat, a
természetes nö-Ilati öv!
vénytakaró, és aKözép-Európa I 

Mississippi al
föld 

Mississippi al
föld Ny-i része 

(préri)
La Plata alföld 

Ny-i része (pam
pa)
Kelet-európai 
síkság D-i része 

(sztyepp)
Szovjet Közép-
-Xzsia 

Belső-Ázsia

A talaj kiala
kulása

Nedves kontinen-
tális éghajlat I I talaj összefüg

gése II
Száraz kontinen- Az egyes övék, te

rületek összefüg
gése a mezőgazda- 

sági termeléssel A

tális éghajlat I
I

IHumusz

I

I
Sivatagi éghaj-

I Ilat
I

Óceáni éghaj-
Ilat

Szubtrópusi ég
hajlati
Mediterrán I
Szubtrópusi

Imonszun
Tajga éghajlat I
Forró éghajlati

Iövi
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4.3.1. 2.

Egyenlítői éghaj-» Kongó-medence I I 

I Amazonаз-иеdenial
Iсе

Szavanna éghaj
lat

Szudán I
Brazi1-hegyvi-I
dók I

Trópusi sivatagi
éghajlat
Oázis
Hideg éghajlati

I
I

Iöv
Tundra éghaj-

Ilat
Állandóan fa
gyos éghajlat I

Képzési követelmények (Gyakorlatok)

Jártassági szinten:
A szertár kőzetei közül ismerje fel 
a gránitot, az andezitet, a bazal
tot, az andezit és bazalttufát, «a 

mészkövet, a homokkövet, az agyagot 
löszt, a homokot, a márványt, a 

csillámpalát.

Készség szintjén»
A magma alkotórészeinek kivá
lását bemutató ábra elemzése A

»a

A

Az atlasz szerkezeti térképlapjai
nak használata 

(ősmasszivum, röghegység, lánchegy
ség, síkság)

Az atlasz szerkezeti térképlap
jai és az ásványkincsek temati
kus lapjainak összehasonlító 

elemzése

A

A

Éghajlati térképek és diagramok 

olvasása, elemzése
Térképmunka a folyók torkolatának, 
a kikötők elhelyezkedésének bemu
tatására

A
A
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Éghajlati térképek és a mezőgazda
ság tematikus térképeinek egybe
vetése,

Az éghajlat» a talajok» a ter
mészetes növénytakaró temati
kus térképiapjainak összehason
lító elemzése

A
A

II. TÉMAKOR
A világ társadalmi-gazdasági arculata kb. 5 óra
Nevelési követelmények

- Az általános gazdaságföldrajz tanítása során egy-egy konkrét pél
dán keresztül ismerjék meg a tanulók a történelmi materializmus 

alapvető törvényszerűségeit.
- Ismerjék a tanulók a népesség földrajzi megoszlását és a fejlő

dés tendenoiáit.
- Ismerjék fel a tanulók az urbanizáció alapvető problémáit» tu

datosodjék bennük a városi élet környezetromboló tevékenysége» 

legyen igényük a városi élet ártalmainak kiküszöbölésére.
- Törekedjenek környezetükben az egészséges életvitel kialakítá

sára.
- Ismerjék a gazdasági integrációk kialakitásának gazdasági és 

politikai szükségességét» a KGST-ben és az EGK—ban résztvevő 

országok együttműködésének célját és formáit.
- Tudatosodjon bennük a fejlődő országok feldolgozása során» hogy 

a társadalmi okból fennálló gazdasági-kultúráiia elmaradottságuk 

felszámolásában résztvenni proletár internacionalista kötelezett
ségük.

- Ismerjék fel» hogy a Föld országainak társadalmi politikai be
rendezés szerinti megoszlása alkalmat ad a szocialista társada
lom fejlettségének bizonyítására» a annak tudatosítására» hegy 

az emberi társadalom fejlődését már nem a kapitalizmus, hanem a 

szocializmus erői határozzák meg.
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-£-i®22ESÍ2nZ2S--£v£Í£Í5á2Ze*

Általános
fogalom

Összefüggés,
törvényszerűségEgyedi fogalom Folyamat

1. 2. 4.3.
Termelőerő I A termelőmunka 

végzése
Az országok gaz
dasági és társa
dalmi fejlettsé
ge meghatározza a 

lakosság foglal
kozás szerinti 
megoszlását

Termelés
Fogyasztás
Népesség
Túlnépesedés

I I
I

A népesség szá
mának válto
zása

I
I

I
I

Népsűrűség I India 

Banglades
F
F

Település I Népesség és a te
lepülések kapcso
lata

Szárványtóle-
pülés
Falu

I I
I

Város I
Urban!zácié
Világváros
Szuperváros

Urbanizálédás II A természeti és 

társadalmi-gaz
dasági tényezők 

a népesség terü
leti elhelyezke
désében 

A település és a 

gazdasági szerke
zet összefüggé-

I
I

I
Agglomeráció I

Isei
A városok fejlő
désével növekszik 

a környezet
t;

szennyezettsége I
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4.3.1. 2.

Nemzeti jöve
delem 

Ipari ország I 

Ipari-agrár

Az országok 

gazdasági szer
kezetének ki
alakulása

I

ország II
Agrár-ipari
ország

íAgrár-ország:
•' ■̂ г

I
Tőkés országok 

I fejlődése
A tőkés társada-

I lom mozgatérugé-I SM
Nagy-Britanniа I 

Franciaország I 

I Német Szövetségi

■Tőkés ország
ja a profitszer-

Tőkés nagyha- zés I
talom

Köztársaság I
Japán I

Fejlett tőkés Svédország
Belgium
Hollandia
Svájc
Kanada
Ausztrália

I
ország II

I
I
I
I

Gazdaságilag 

közepesen fej
lett tőkés or
szág
Kevésbé fejlett 

tőkés ország I 

Fejlődő ország I

IAusztria
Izrael I

I
Görögország
Portugália

F
F

A gyarmati rend
szer felbom
lása I

Neokolonializ-
Imus

Gyarmat I Hongkong 

Bermuda
F
F
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4.3.2.1.

Szocialista or
szágok fejlő
dése
Az országok gaz
dasági szerkeze
tének átalaku
lása

Szocialista
ország I

I
Szocialista 

túlajdón 

(államit szö
vetkezeti ) 
Társadalmi raun-

I

I

Társadalmi munka- 
megosztás követ
kezménye a terme
lékenyebb munka I

kamegosztás I
Kooperáció I

Földrajzi munka-
megosztás 

Nemzetközi munka-
I Földrajzi és gaz

dasági tényezők 

szerepe a nemzet
közi munkamegosz
tásban

megosztás 1

I
Világpiac 

(tőkés és szo
cialista)

I
A két világpiac A világpiac és a 

gazdasági és kill- társadalmi beren- 

kereskedelmi kap- dezkedés közötti 
csolatának kiépi- kapcsolat 
tése

I
I

Gazdasági tö
mörülés (in- 

tegráci6)

Német Szövetsé
gi Köztársa-

A gazdasági in
tegráció meggyor
sítja a fejlő-I s ág I

Franciaország I 

Nagy-Britannla I 

Európai Gazdasá- Olaszország I
Belgium

dóst I

A fejlett gazda
ságú tőkés orszá
gok több előnyt 
szereznek a tömö
rülésen belül I

gi Közösség
(EGK)
Észak-atlanti

I
I

Hollandia 

Szövetség (NATO) I Luxemburg
Dánia

I
I
I

Írország I
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1. 4.3.2.

Szovjetunió I 

Bulgária 

Csehszlovákia I 

Lengyelország I 

Magyarország I 

Románia 

Német Demokratikus 

Köztársaság I 

Kuba
Vietnam (1978) I 

Uszty-Ilminszk F 

Leninvároa F

Kölcsönös Gazda- A KGST országok 

együttműködése 

biztosítja a 

gazdasági fejlő
dést

sági Segítség
Tanácsa

I
I

(KGST)

I
I

I

5ÉE2á2Í_íE2Z2Í2Í?í:íiZ2l£ (Gyakori átok)

Jártassági szintem Készség szintjéni
Hazánk természetes szaporodásának 

kiszámítása
Az atlasz tematikus térképlapjai
nak egybevetése az urbanizálódás 

értelmezésére
A

A

Az atlasz tematikus térképlapjának 

használata (Integrációk)
Az atlasz tematikus térképlapjai

nak összehasonlító elemzése a nagy 

népsűrűségű területek kialakulá
sával kapcsolatban

A

Település típusokra példák kere
sése az atlaszban

A
A

Statisztikai adatok, adatsorok 

elemzése A

Statisztikai kiadványok haszná
lata A
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III. TÉMAKÖR
A társadalom gazdasági tevékenysége
Nevelési követelmények

- Az ágazati gazdaságföldrajz körében tartozó jelenségeket» folya
matokat» összefüggéseket a tudomány követelményeinek megfelelő
en ismerjék meg a tanulók.

- Ismerjék a tanulók a termelés célját» a termelőerők és a termelé
si viszonyok fejlesztésének fontosságát.

- Alakuljon ki a tanulókban áttekintő kép a világgazdaságban érvé
nyesülő földrajzi munkamegosztásról» a gazdaságosság elvének 

érvényesüléséről» s ezzel segítse a tanulók közgazdasági szemlé
letének fejlesztését.

- Ismerjék meg azokat a tudományos és technikai eredményeket» ame
lyek mind az iparban» mind a mezőgazdaságban a termelés hatékony
ságát növelik.

- Ismerjék hazánk gazdasági fejlődésének eredményeit és távlati 
terveit olyan mélységig» amellyel bizonyítani tudják szocialista 

hazánk iránti ragaszkodásukat» xzeretetüket.
- Alakuljon ki a tanulók érdeklődése a nemzetközi-társadalmi gaz

dasági és politikai kérdések iránt.
- Ismerjék fel a termelés fejlettségének és a honvédelmi felké

szültségnek kapcsolatát.
- Tudják értékelni a közlekedés honvédelmi szerepét.
- Ismerjék fel azokat a környezetromboló hatásokat» amelyek az élet 

folyamatos megújulásának körforgását * egyensúlyát megbonthatják.-

kb. 22' óra

Az^ismeretanyag követelményei

Általános
fogalom

Összefüggés»
törvényszerűségEgyedi fogalom Folyamat

1. 2. 4.3.

A) Az ipar földrajza 

Igar
Kitermelő ipar I 

Alapanyag ipar I 

Feldolgozó ipar I

I
Az ipari termelésAz ipar tele

pítése I összefüggése az

ipartelepitő tér-
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4.3.1. 2,

raószoti és társa-Nehézipar I
dalra! tényezők-Köngyűi par I

Élelmiazeripar I kel A
Az ipartelepítés
természetföld
rajzi tényezői I
(energiahordozék, 
ásványi nyersa
nyag, viz, éghaj
lat, természetes 

útvonalak)
Az ipartelepítés Az ipartelepítés 

és a társadalmi 
berendezkedés kö
zötti kapcsolat I

társadalmi ténye
zői
(munkaerő, fogyasz- 

tépiao, közlekedési 
hálózat, település 

fejlettsége)
Energiagazdaság I 

Elsődleges ener
giahordozók I
Másodlagos ener
giahordozók I
Fogyó energia- Afrika 

I USA
Szovjetunió 

I Európa

I

A társadalom fej
lődésével meguju- 

I ló energiák kor
szerű felhaszná
lása növekszik I 

Elektromos ener- Az elektromos 

gia termelése I energia termelés
és fogyasztása és
az országok gazda-

I Az energia- 

I gazdálkodás 

I átalakulása
hordozó
Megújuló ener
giahordozó I

Elektromos ener-
Ifii»

Hőerőmű I
VolgográdVízerőmű sági fejlettségé-I I

Atomerőmű I Kujbiaev nek kapcsolata II
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k.з.2.1.

''Közhasználatú I 

-1 Ipari 
Csuos

A vízenergia ki-Krasznojarszk I 

Vaskapu Brőmü I használása függ aI
természetföldrajziII Afrika

Latin-Amvrlka I 

Ázsia 

I Asszuán

adottságoktól és aerőmű
Vizierőkész-
Let

társadalom fejlett-I
ségétől
Nemzetközi együtt
működés az atom
energia felhaszná
lásában 

A gazdaságos kőszén- 

termelés összefüg
gése a természeti 
és társadalmi té
nyezőkkel

II

I
Kőszénkész- USA I

Nagy-B±itanniа I 

Német Szövetségi 
Köztársaság 

Ruhr-vi déle
Szovjetunió 

Kinai Népköz- 

társaság 

Lengyelország I 

NDK
Csehszlovákia I

Ilet
(barnakőszén, 
fekete kőszén) I

II
I

I

I

Szénhidrogén Az eloszlás és a 

szállítás össze- 

I függése

Kőolaj szállí
tás korszerű
södése

USA I
készlet I Venezuela 

Közép-Kelet I
F

(kőolaj- 

-földgáz) 

Csővezeték 

Tankhajó 

Barátság Kőolaj- 

vezeték

I

Észak-Afrika I 

Perzsa-öböl I 

Északi-tenger

I
I

szénhidrogén
mezői
Szovjetuniói 
Kujbisev 

Nyugat-szibériai
alföld

I
I

I

I
Orenburg I
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1. 4.2. 3.

Romániai 
Ploie^ti 

Erdélyi- 

-medence 

I Szovjetuniói 
I Krivoj Rog I 

Ural-hegység I 

Nyugat-Szibé
ri a
Kelet-Sgjbé-

I

I
Fém
Vasérc

A KOST szerepe a 

▼aséro szükséglet 
biztosítására I

1

Iria
Kurszk I
USAi
Felsó-tó I
Labrador-félszi
get
Kanada 

Közép-Amerika I 

Dél-Amerika I
Svédország I 

Franciaország I 

Japán

I
I

I
NSZK I
Nagy-Britannia I

Acélötvöző Szovjetunió I A tőkés vállalatok 

érdeke az acélöt
vöző fémek terme
lésének ellenőr- 

I zése
A réz tt gazdasági
lag fejletlenebb 

országokból a fej
lett országok felé 

áramlik

fém I

Réz I Kongó-medence I Rézérc kohó
éi tásaZaire Köztár

saság 

Zambia 

USA 

Chile

I
F
F
I
I

I
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4.3.1. 2.

I Ausztrália
északi félszi
getei
Dél-Amerika 

északi része I 

Közép-Amerika 

szígetei 
Nyugat-Afrika I 

Magyarország 1 

Szovjetunió I 

Franciaország I 

Jugoszlávia I 

Görögország I 

I Mecsek 

I Komló
1 Dunántúli-kö-

Bauxit

I

I

I A hazai kőszén- 

1 bányászat fej
lődése

Feketekőszén 

Barnakőszén 

Lignit I
zéphegység I 

Északi-közép
hegység I

A szénhidrogén 

szükséglet növe
kedését behozatal
lal elégítik ki. 

(Barátság Kőolaj
vezeték, Adria 

Kőolajvezeték) I 

KGST együttn&ködée 

az igények kielé
gítésére

Szénhidrogén- Sz Szeged I
termelés I Kiskunhalas I 

Zalál-dombság IKőolajveze
ték I

Földgázvese
ték

Haj duság 

I Algyő 

Orenburg 

Gagarin Hőerőmű 

1 (Visonta) I

I
I
I I

Energiagazdálko
dás átalakulá-

Elektroaos
energia

Isa
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4.3.2.1.

Dunai НбегбшЦ EGST szerepe az 

elektromos ener
gia ellátásban I 

Természetiöldrajzi 
adottságok és a 

hazai vízenergia 

felhasználása kö
zötti kapcsolat I

Elektromos 

energia rend
szerek

(Százhalombatta) I 

Tiszai H6erőműI
(Leninváros) 

Bicskei Hőerőmű
I
I

Paksi Atomeгбшй I
ITi szálök 

Kisköre
Gaböikovo-Nagy-
maroe
Rudabánya
Itecsk

I

I
Érckutatások TermészetföldrajzSÉrcbányászat I I

adottságok és aI
hazai érckészletIBakony
összefüggése I

Fémkohászat I 

Vas és acélko- Vas és acél
kohászati 
ciklus I

A vaskohászat te-Appalache-hegy-
aég
(Birmingham) 

Krivo.j Rog

hászat léptté tényez6i II I

A vaskohászat fej
lődése és a tár
sadalom fejlett
ségének összefüg
gése

I
Szinesfém-ko- Ruhr-vidék I
hászat I Lengyel Szilé-

Izia
Donye c-me denc e II
Chioago
Detroit
Clevelend
Kanada
Norvégia
USA
Jamaica
Guinea
Ghana

F
F
F

AlumíniumkohászatFAlumínium-ko
hászat és a villamosener-I F

F gia kapcsolata I
F
V
F
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3.2.1»

Szovjetuniói 
Dnyeper 

Volga 

Angara's viz- I 

Jenyi-y eró 

szej 
Északi vasko
hászati körzeti 
Miskolc
Ózd
Borsodnádasd I

1
I

müvei I
Hazánk kohászata ás 

a HOST együttműkö
dés összefüggése 1

Szov.i e t-Magyar
Timföld Alumi
nium Egyezmény I I

I

Salgótarján I 

Központi kohá
szati körzeti 
Dunaújváros I 

Székesfehérvár I 

Detroit 

Harkov 

Manchester I
Ruhr-vidók I

A gépipar fejlődé
se fontos mutatója 

az általános gaz
dasági fejlődés
nek
A gépipar telepitő 

tényezői a fejlő
dés során megvál
toznak 

A gépipar fejlett-

Gépipar I I
Automatizálás I 

Szakosítás I
I

Kooperáció I 

Szabványosított 
termék

I
IOsaka 

Szingapúr 

India 

nong Kong 

USAi 
Detroit 

Chicago 

Philadelphia F 

Los Angeles F 

San Francisco F 

Svájc 

Hollandia

I I
I

II
Gépipari
körzet eége függ a társa-I F

dalom fojlettségé-F
tői I
Szocialista orszá
gok közötti együtt
működés a gépipar 

területén
F

IF
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1. 4.2. 3,

Szovjotunió; 
Moszkva 

Leningrád P
Volgográd P
Togliatti F
Ki jev 

Szverdlovszk F 

Ki na 

NDK
Csehszlovákia I 

Lengyelország I 

Budapest

P

P

I
I

I A hazai gépipar Tervgazdálkodás ás 

I fejlődése I a hazai gépipar IGyőr
Miskolc I
Székesfehérvár I
Kecskemét I

IDebrecen
Szolnok I
Szombathely I

Vegyipar I NDK I A vegyipari terme
lés összefüggése 

az ipartelepitő 

tényezőkkel

ágai:
Szénvegyészet
Petrolkémia

Donyec-mddence I 

Ituhr-vidélc I
Leninváros I

I
I I

(Tiszai Vegyi 
Kombinát) 

Kazincbarcika I
A vegyipar telepí
tése függ a társa
dalom fejlettsé
gétől 
Korszerű nagyüze-

Ifiitrágyagyár-
(Borsodi Vegyi 
Kombinát) 
Budapest 
Százhalombatta I

tás I
I

Gumiipar 

Gyégyszer- 

ipar

I I
mek telepítése a 

KGST együttműködésAlmásfüzitő II
Szőny 

Nyergesujfalu I 

Várpalóta I

al ap.i ánI I
A vegyipar és a 

környezet kapcso
lata I
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4.1. 3.2.

Balatonfiizfő I
ISzolnok
IDebrecen

Tiзzavasvári I
Természeti és tár-Irán 

Szaud-Arábia F 

Venezuela 

Nigéria 

Brazília 

Libéria 

Zaire 

Zambia 

Jamaica 

Donyec-medence F 

Kuznyecki-meden-

Ipari körzetek I F
sadalmi ténye zőkBányászati kör

zet 1 F szerepe az ipari
F körzetek kialaku

lásában IF
F
F Az ipari körzetek

és a környezet
kapcsolata

F
IF

Feketekőszén 

bázison kia
lakult körzet I Fce

Felső-Szilézia F 

Ruhr-vidék F 

Közép-Anglia F 

Appalache-hegy- ■í

ség F
Barnakőszén bá
zison kialakult 

körzet
Vízenergián ala
puló kürzet I 

Ércbányászatra 

települt kör
zet
Nagyvárosi ipa
ri tömörülés I

Leipzig-Halle F 

Közép-Dunántul F
I

Szibéria 

Kanada 

Krivoj Rog 

Ural
Lotharingia
Moszkva
London
Párizs
Budapest
Bukarest
Milánó

F '
F
F
F

[ F
F
F
F
F
F
F
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1. 4.3.2.

FFrankfurt
New York
Philadelphia
Chicago
Detroit
Cleveland
Tokyo
Yokohama
Budapest

F
F
F
F
F
F
F

Hazánk ipari 
termelésének 

fejlődése I 

Vidéki iparte
lepítés

Az ipar és a föld
rajzi környezet 
összefüggése fel- 

szabadulás előtt 

és után

I
Nógrád-Mátra
vidék:
Salgótarján I
Hatvan X I I
Gyöngyös I
Borsodi-körzet: 
Miskolc
Ózd
Kazincbarcika I

I
I

Leninváros I
Közép-DunántúlI 
Tatabánya I

IAjka
Várpalota I 

Székesfehérvár I
Kisalföld:
Győr I
Szombathely I
Sopron I
Pápa
Pécs-Meosek:
Pécs

I

I
Komié I
Délkelet-Alföld: 
Szeged 

Orosháza
I
I

Békéscsaba I
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Hó dmezővásárhely I
Dunaújváros
Kecskemét

I
I

Szolnok I
Debrecen I
Nyíregyháza I

b) A mezőgazdaság földrajza 

Mezőgazdaság I 

Élelmiszergaz
daság
Hagyományos mező-

Mezőgazdaság 

szerkezeti át-
A fejlődő orszá
gok és a táplál
kozás
A mezőgazdasági
termelésre döntő

al tikul ása I 

One Háté mező- 
gazdasági ter
melés

I X

gazdaság I
mértékben hat a
társadalom fej-
lettsége

I

Tőkés mezőgaz-
gaság

Piacra terme
lő mezőgazda
ság

I
I

Belterjes állat- Nyugat-Eurépa I 

tenyésztés
I

I Észak-Európa I A mezőgazdasági
termelés függ a
földrajzi környe
zettől 
A mezőgazdaság és 

a tudomány és 

technika kapcso
lata

Farm I USA
Legeltető állat- Ausztrália I 

tenyésztés 

Ültetvényes 

gazdálkodás I 

Szocialista mező-

I A

I Uj-Zéland
Közép-Amerika I

I

I

Szocialista me-gazdaság I
zőgazdaság ki
alakulása I

Állami tulajdon I Szovjetunió I A szocialista or
szágok mezőgazda
ságának különböző
ségét a történel
mi múlt indokol-

INDK
Magyarország I 

I Csehszlovákia I 

Románia 

Bulgária

Szövetkezeti 

túlajdón
I
I Ija
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Albánia 

Jugoszlávia I 

Lengyelország I 

Mongol Népköz
társaság 

Kuba

I

I
I

Élelmi szernö
vény ekJ 

Búza
A mezőgazdasá- Az élelmiszernövé- 

gi termelés 

korszerűéité- növények termelé-
nyek és az ipariI

Rizs I
Kukorica I sét az éghajlatiI se

feltételek meg
szabják 

Az élelmiszernö
vények és az ipa
ri növények sze
repe a világke
reskedelemben I

I
Külterjes mű
velés
Belterjes mű
velés

I

I

Ipari növények! 
Cukorrépa 

Cukornád 

Szójabab 

Olaj fa 

Olajpálma 

Napraforgó I 

Zöldségfél ék I

I
I
I
I
I

A tartósítás A korszerű táplál
kozás és a zöld
ség-gyümölcs ter
melés kapcsolata I 

A eöldség és a 

gyümölcs termelés 

lehetőségeit az 

éghajlat megszab-

Gyümölc8 

(mérsékelt ég
hajlati öv gyü
mölcsei ; 
mediterrán gyü
mölcs» trópusi 
gyümölcs)

I korszerűsí
tése I

Ja I
Szőlő
Alma

I
I
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1. 4.2. 3.

Banán 

Narancs 

Citrom 

Textilipar növé
nyeit 
Gyapot

Zöldségtermelés 

ás piac kapcso
lata
A textilipari nö
vények telepítő 

tényezői

I
I
I I

I Szovjet Közép- 

I -Ázsia 

Egyiptom

I
Len I

I
Állattenyésztés I 

Kukorica 

Zab 

Árpa 

Lucerna 

Rét 
Legelő 

Szarvasmarha I

Állattenyésztés,
takarmányterme-I

I lés és a társadat-
I mi fejlettség
I összefüggése I
I
I

Dél-Ázsia
Kelet-Ázsia
Amerika
Ausztrália
Argentina
Alpok

Hústermelés I 

Tejgazdálko-
I
I

dásI 1
I
I
I

USA I
Észak-Eurépa I 

Nyugat-Eurépa I
Sertés I USA

Nyugat-Eurépa X 

Észak-Eurépa I 

Szovjetunió I 

Ausztrália I
Szovjet Közép- 

-Ázsla 

Dél-Szibéria I 

Dél-Eurépa I
Nagy-Britannia I

Juh I A juhtenyésztés és 

a társadalmi-gaz
dasági igény kap
csolata

I
I
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4.3.2.1.

A több oxigént 
tartalmazó ten
gervíz éa a ha
lászat össze
függése
Az élelmiszeri-

I Atlanti-óceán I 

Csendes-óceán 

északi része I

Halászat
Belvízi halá
szat
Tengeri halá
szat
Élelmiszeripar I

II

part a mezőgazda-IMalomipar I Ukrajna
Budapest sági termelés és 

a fogyasztás azab-
ICukoripar I

Ija meg 

Az élelmiszeripa
ri termékek és az 

éghajlat zonali- 

tása közötti 
összefüggés I 

Az élelmiszeripar

Tejipar
Húsipar

I
I

Tartósitó
Iipar

telepi tó ténye-Magyar mező-
gazdaság

A korszerű ma
gyar mezőgaz
daság fejlő
dése

zőiI I
Hazánk mezőgazda
sága függ az ég-Gabonater-

melés
I

hajlattól, a ta-I
1ajtói és a dom
borzattól A

Gyümölcs és Nyírség
Duna-Tisza

Zöldségterme
lési körzetek 

kialakulása I

I Nemzetközi munka- 
megosztás a zöld
ségtermelés sza
kosodását eredmé
nye zte
Termálvíz és a 

zöldségtermelés I

szőlő termelés I
Zöldségtermelés I köze 

fűszerpaprika I Makó 

Vöröshagyma I Szeged 

I Kalocsa

I
I
I I

Paradicsom I

Такármányter
mel és
Élelmiszer-

I
Élelmi szeripa
runk fejlődé-

Debrecen I
I Szeged 

Békéscsaba 

Gyula

I
I Ise
I
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4.1. 3.2.

IKarcag
Orosháza I
Törökszent-
miklés
Mezőhegyes

I
I
ISzolnok

A mezőgazdaság, 
az élelmiszer
ipar és a külke
reskedelem kap
csolata

Sarkad 

Hatvan 

Petőháza 

Sárvár

I
I
I
I

Répcelak
Zalaegerszeg
Budapest

I I
I
I

6) A kereskedelem és a közlekedés 

Fogyasztás 

Kereskedelem I
Az egyes országok 

gazdasági fejlett
sége közötti kü
lönbségek a ter
melésben és a 

fogyasztásban is 

jelentkeznek I

I

Belkereske- Folyamatos 

áruellátás ki
alakítása I

Idelem.
Nagykereske
delem
Kiskereske- 

delem
Kereskedelmi

I

I
Budapest I A kereskedelem se

gíti a városok 

fejlődését 1
I Miskolc Iközpont

Debrecen I
Szeged I
Győr
Pécs

I
I

Kecskemét I
Frankfurt F
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4.2. 3.1.

Leipzig
Gorkij

F
F

A Tilágkeres
kedelem kialaku
lása
A KGST országok 

ktt 1 ke re eke de Imi 
áruszerkezetének 

átalakulása I

Külkereskedelem I

I
Vi1ágkere eké
déi em

Nyugat-Európa I 

Eszak-Amerika I 

Japán

A világkereske
delemben valóI
részvétel függ azI
országok gazdasági
fejlettségétől I 

A tartás kapcso
lat segíti a sza
kosított terme
lést
A gyors és ölesé
szállítás caök-

A hazai külke
reskedelmi for
galom növeke
dése I I

Közlekedés 1
Szárazföldi
közlekedés kent! a termelésI

költségeit I
Hid I A korszerű tech

nika és a közle
kedés kapcsola-

Alagut
Völgyhíd

I
I

Ita
Völgy
Szoros
Hágó

A gazdasági fej
lettség meghatá
rozza a közleke
dés színvona
lát
A közlekedésháló
zat és az ipari 
központok kapcso
lata

I Morava-völgye F 

Kárpátok szo
rosai 
Alpok hágói F 

Transzibériai 
vasút
Bajkál-Amur 

vasútvonal I
Ázsia 

India 

Japán 

Afrika 

Ausztrália I

I
I F

Vasút KGST országok 

közös vagon
parkjának lé
tesítése

I I
Transzkonti
nentális va
sút
Vasútháló
zat

I

I I
I I

I I
I
I

USA I



- 46 -
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Latin-Amerika I 

Argentina I 

Brazília I
Gépkocsi-közle-
kedés I
Autópálya 

Vizi közlekedés I
I

Belvizi hajózás I 

Csatorna-rend- Kelet-európai- 

I síkság
Germán-alföld I 

Svédország I 

Nagy-tavak I 

Halna

A természetföld
rajzi adottságok 

megszabják a csa
tornák építését 

és a hajózást I

Iszer

I
Duna I
Rajna-Majna- 

Duna hajóút I 

Volga
Szent Lőrinc-

I

-folyó I
Mississippi I

Tengerhajózás I Atlanti óceán: 
Kikötő

A tengeri kikötők 

építését a termé
szetföldrajzi 
adottságok meg
szabják

I London I
Hamburg I
Rotterdam I
New York I I
Buenos Aires I
Csendes óceán: 
San Francisco I
Sanghaj
Szovjetunió:
Leningrád

I

I
Murmanszk I 

Vlagyivosztok I
Nahodka
Odessza

I
I
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1. 4.2. 3.

Európai szocia
lista országok: 
Gdansk I
Rostock I
Constanta
Várna
Ri.jeka
Szuezi-csator-

I
[
I

Tengeri hajózó 

csatorna
A magyar tenger- Konténer szálli- 

hajózás kiépí
tése

tás megoldja a 

I szállités gazda
ságosabbá téte
lét
A tengerhajózás 

és a környezet- 

szennyezés I

1 na I
Panama-c sator-

Ina
I

Légi közlekedés USA 

Interkontinen- Szovjetunió
tális repülés Kanada
Tr&nszkontinen- Brazília

Kína 

Szibéria 

Ausztrália 

Alaszka 

Idegenforgalот I Egyiptom
Görögország 

Olaszország 

India 

Párizs 

Leningrád 

Róma 

Írország
I Fekete-tenger: 

Szocsi 
Mamaia 

Várna

F

A légi közlekedés 

környezetre gya
korolt hatása I

F
F
F

tális repülés F
F
F
F
I Idegenforgalmi

áramlások
Az idegenforgalom 

I és a természet- 

földrajzi, társa
dalmi adottságok 

kapcsolata I

I
I
I
I
I
I
I Az idegenforgalom

Üdülőterület szerepe a népek 

barátságának eró-I
I ejtésében <"л„"
i л

#/
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1. 4.3.2.

Adriai-tengert 

Jugoszláv part I 

Szlovák-Tátra I 

Lengyel-Tátra I 

Szibéria 

Bajkál-té 

Földközi tengert 

Spanyol \ Rivi- 

francia / éra 

olasz 

Alpokt 

Svájc 

Ausztria 

USA:
Florida-félszi-

I
I

I

I
I

Iget
Kalifornia I 

Mexiko
Nyugat-indiai 
szigetek

Idegenforgalmi Budapest
I Dunakanyar 

Balaton
Velenc»i-tó I
És zak-Magyaror
szág körzetet 
Mátra
Galya-tető F
Mátrafüred F
Mátraháza 

Paéád 

Bükk 

Eger
Mezőkövesd I
Miskolctapolca I

I

I
I A hazai idegen- 

I forgalom fejlő- 

I dése

A hazai idegen-
körzetek forgalom fejlesz-

I téae összefügg a 

devizagazdálkodás
Búnkkal I

I

F
F
I
I
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1. Ч.2. 3.

Északborsodi» 

karszt 

Шкк-hegység 

Nemzeti Park I 

Nyugat-Dunántuli 
Szombathely 1 

Kőszeg 

Sopron 

Pécs
Gyógyfürdő t 
Hévíz 

Harkány

I

I
I
I

Gyógyvizek és az 

1degenforgal om 

kapcsolata I

F
F

A magyar pusztai 
Hortobágyi Nem
zeti Park 

Kiskunsági Nem
zeti Park

I

I

Képzési követelmények (Gyakoriátok)

Jártassági szintem 

Az egyedi fogalmak földrajzi fekvé
sének elemzéseN(kézi atlasz, fali
térkép)

Készség szintjéni 
Hazai példákon elemezze a hő
erőművek telepitő tényezőit A

A

Az atlasz tematikus térképlapjainak 

elemző értékelése az ipari termelés 

értelmezéséhez (szerkezeti morgológia, 
bányászat, ipari fejlettség, népsű
rűség, iparvidékek)

Elemezze a kohászati központok 

telepitő tényezőit A

Egy-egy példán keresztül ele
mezze a gépipar, a vegyipar te
lepitő tényezőit

A
A
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Rajzolja be Magyarország térképére 

a legfontosabb ipari körzeteket 

és a legfontosabb telephelyeket 

(pl, Írásvetítő félián)

Elemezze az ipari körzetek 

telepi tő tényezőit a temati
kus térképlapok segítségé
vel AA

Statisztikai adatok, adatsorok 

elamzése az ipari termeléssel 
kapcsolatban A

Az ipari termeléssel kapcsola
tos tankönyvi ábrák értelme
zése A

Statisztikai kiadványok hasz
nál ata A

A hagyományos, a tőkés és a szo
cialista mezőgazdaság területének 

bemutatása az atlasz segítsé
gével

A napi sajtéból, a rádióból és a 

TV-ből szerzett uj gazdaságföld
rajzi információk beépítése a 

tananyagba AA

Az atlasz tematikus térképlapjainak 

elemző értékelése a mezőgazdasági 
termelés értelmezéséhez (éghajlat, 
talajok, mezőgazdaság)

A tankönyvi ábrák, statisztikai 
adatok elemzése a mezőgazdasági 
termeléssel kapcsolatban A

A

A tematikus térképlapok segít
ségével értelmezze a gabonanö
vények, az ipari sövények, a 

zöldség és gyümölcstermelés leg
fontosabb területeit A

Állapítsa meg az élelmiszeripar 

telepitő tényezőit A
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Tematikus térképlapok segítsé
gével hasonlítsa Össze a szar
vasmarhat a sertés és a juh
tenyésztés elterjedését, vesse 

össze a szélastakarmány, а 

kukorica termő területeivel A

A hazai mezőgazdaság jelentősé
gének bemutatása tematikus tér
képlapok, statisztikai adatok 

felhasználásával A

A tankönyvi ábrák, statisztikai 
adatok elemzése a kereskedelem
mel kapcsolatban A

Eözlekedési útvonalak elemzése te
matikus térképlap segítségével 
(Pl. R&jna, Duna, Volga)

Menetrend kezelése A
A

Tervezzen egyszerűbb és össze
tettebb útvonalat lakóhelyéről 
valamelyik magyar Üdülőkörzet-

Tengeri kikötők atlaszon és falitér
képen történő megmutatása A

Abe

Mutassa be lakóhelyének idegen- 

forgalmi nevezetességeit A

2. A követelményrendszer gyakorlati kipróbálása, a kísérlet ismer
tetése

A követelményrendszer elkészítése után lehetőség nyílott 

annak a kipróbálására. Az ország tiz szakközépiskolájában szak
tanárok vállalták, hogy egy-egy osztállyal kipróbálják a kísérleti 
céllal készült követelményrendszert. A kipróbálás célja az volt, 

hogy a gyakorlat döntse el az elképzelések realitását és a köve
telményrendszer hasznosságát.

A földrajztanáiok vállalkoztak arra is, hogy a tanév során 

szerzett tapasztalataikat összegyűjtik és közös megbeszélésen azt
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Megvitatjuk. Ha a tapasztalatok kedvezőek lesznek, akkor közremü- 

ködnek a követelményrendszer végleges formájának kialakításában.
A kísérlet befejezése után - ha úgy Ítélik Meg, hogy szükség van

•5*

rá -. a követelményrendszer átdolgozásával lehetőség lesz egy olyan 

segédanyag Megjelentetésére, amely 

kólái földrajztanár rendelkezésére állhat.
A kipróbálás alatt Magaa is résztvettem mind a tiz iskolában 

tanítási órákon, igy figyelemmel kísérhettem munkájukat, és szemé
lyes tapasztalatokkal egészíthettem ki’ a kísérletező tanárok vé
leményét.

valamennyi szakközép!s-

A tanárok megfigyelési szempontokat kaptak, Így a tanév során
ezeket használhatták fel a tapasztalatok összegezésére. A szempon
tok a következők voltak:
- sikerült-e megvalósítani a tanterv, a tankönyv és a követelmény

rendszer egymásra épülését?
- valóban segiti-e a követelményrendszer a tanítás-tanulás folyama

tának pontosabbá tételét?
- elegendőnek tartja-e a nevelési követelmények ilyen jellegű fel

sorolását, vagy mást javasol?
- megfelelőnek tartja-e a tananyag tudáselemekre bontááát, segi- 

tik-e az igy rendszerezett követelmények az egyes témakörök 

követelményeinek áttekintését?
- helyesnek tartja-e a képzési követelmények ilyen jellegű rend

szerezését?
- adott-e a követelményrendszer 

hoz ötletet, segitségat?
- segitette-e a követelményrendszer a tanulók személyiéégformálá

sában) mennyiben járult hozzá a tanulók önértékeléséhez?
- alkalmasnak tartja-e a követelményrendszert a tanulók munkájá

nak ellenőrzéséhez?
- helyesnek tartja-e az elkészült követelményrendszer felépítését, 

ha nem, akkor milyen jellegű változtatásokat javasol?
- térjen ki a kísérleti munka során egyéb tapasztalatokra!

a tantervi anyag feldolgozásá-

A kipróbálást végző szaktanárok a követelményrendszer mellett 

a tanulók teljesítményének ellenőrzésére témakörönként feladatla-
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pokat kaptak. A feladatlapos ellenőrzés célja volt, hogy Megálla
pítsa a tanulék ténakörönként elért teljesítményét* Erre azért 
volt szükség, hogy meggyőződjünk arról:

1. alátámasztják-e az elért eredmények azt a feltevésünket, 
hogy a részletezett követelmények ismerete elősegíti ezek telje
sítését, valéban ad-e segítséget a szaktanárnak?

2. épithetünk-e az általános iskolai földrajzísmeretekre?
3. teljesithetők-e a követelmények?
4. kielégítők voltak-e a minimum feladatok eredményei?
5* hogyan fejlődtek a tanulók képességei térképolvasás,

ábra-, táblázat- és grafikonelemzés vonatkozásában?
6. milyen a feladattípusok és az értelmi műveletek kapcso

lata?
7. milyen nehézséget jelentettek a különböző tipusu feladatok?
A kísérletben résztvevő tanárok a kapott feladatlapokat ki

javították, de a tíz iskola feladatlapjainak eredményeit már magam 

összegeztem.
A tanárok tapasztalatai, a megoldott feladatok eredményeiből 

levonható tanulságok önmagukban még nem kielégltőek. A kísérleti 
munka hasznosságának Megítélése érdekében tiz olyan iskolában 

történt téMakörönként tudásszintmérés, ahol a szaktanár nem ren
delkezett a kísérleti követelményrendszerrel, nem ismerte annak a 

felépítését, sem azt, hogy milyen segítséget jelenthet a nevelő- 

-oktatómunkában. Csak a tanterv és tankönyv segítségével dolgoz
tak, semmilyen információt a kísérlettel kapcsolatban nem kaptak. 
Adott időben témakörönként kapták meg a feladatlapokat« Az ered
mények Összegezését, a kísérleti osztályok eredményeivel való 

összehasonlítást szintén magam végeztem.
A továbbiakban a feladatlapok összeállításának szempontjait 

ismertetem, majd összegzőm a tanulói teljesítmények értékelését.

3. A feladatlapok elkészítésének szempontjai
A kísérlethez kapcsolódó feladatlapok témakörönként készültek 

úgy, hogy a tanterv utolsó témakörét "A társadalom gazdasági 
tevékenysége" cimüt két témára bontottam, hiszen 22 óra anyagát 
egyszerre értékelni nem lehet. Ezért külön vettem az ipar föld
rajzát és a nagyedik témakörbe került a mezőgazdaság, a kereske-
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delem, a közlekedés földrajza* így négy témakörre készültek a 

feladatlapok A és В variációban 50-50 feladattal. 50 feladatot 

45 perces órán meg lehet oldani és a feldolgozásnál is könnyebb 

50 feladattal dolgozni. Az ellenőrzőlapon csak zártvégű felada
tok voltak, a tanár javítómunkáját szerettem volna ezzel meg- 
könnyltenl.

A feladatlapos ellenőrzésben sem a szakközépiskolai tanárok
nak, sem a tanulóknak nem volt nagy tapasztalatuk, hiszen a 

szakközépiskolák számára ilyenek korábban nem készültek. Az el
térő tananyag miatt nem használhatták a gimnáziumi Földrajzi 
feladatgyűjteményt (Lőrincz-Varajti munkája) sem.

Az uj tantervhez megjelent Köves Józsefi Földrajzi feladatla
pok (Tankönyvkiadó, 1979) cimü munkája, de felépítése nagyon el
tér a kísérleti követelményrendszer mérőlapjaitól. Ezért a fela
datok összeállításánál mindezeket figyelembe kellett venni.

A feladatlapok elkészítésénél a következő szempontok érvé
nyesültek!

1• Az A és В variáció segítségével lehetőleg az adott téma
kör legfontosabb ismereteiből készüljön feladat. (Egy-egy témakö
rön belül igy 100 feladat volt.)

2. Szerepeljenek olyan feladatok is, amelyek megoldásához 

szükséges ismereteket a tanulók már az általános iskolában meg
szerezték. Ezekre az ismeretekre a tankönyvben csak emlékeztető 

kérdések formájában találunk utalást; részletes kifejtését a tan
könyv szerzője mellőzte. A tanterv ugyanis lineáris felépítésű, 
a szakközépiskolai földrajz tanterve támaszkodik az általános is
kolában tanultakra.

3. Valamennyi feladatlapban legyen diagram, grafikon vagy 

táblázat értelmezése, elemzése. Legyenek rajzos feladatok elsősor
ban az agyedi fogalmak elsajátításának az ellenőrzésére.

4. A mérőlapon alkalmazott feladattípusok legyenek változa
tosak, de fokozatosan alkalmazzuk a nehezebb feladattípusokat, 
így az 1. és II. témakörbe kerültek az egyszerű választás, a hiba- 

kutatás, az asszociációs feladatok, A rajzos feladatok elsősorban 

a földrajzi objektumok térbeli elhelyezkedésének ismeretét kérték 

számon a tanulóktól, de az I. témakörben struktura-funkció tipusu
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rajzot is találunk (mélységi magmás kőzet és ércképződés). Volt 
a feladatok között olyan is( amely diagram elemzést és táblázat 
elemzést kívánt meg a tanulóktól.

A III. mérőlapnál az említett feladattípusok mellett több
szörös választás formáját is megtalálhatjuk, majd a IV. mérőlap
nál a jelzett valamennyi feladattípus alkalmazása mellett a relá
ció analízis szolgált elsősorban az ok-okozati összefüggés felis
merésének vizsgálatára.

5. A feladatok az általános fogalmak, az egyedi fogalmak, a 

folyamatok, az összefüggések és törvényszerűségek, valamint a 

gyakorlatok ismeretének ellenőrzésére készültek. A feladatok egy 

része egyszerű ráismerést, más esetben a megtanult ismeretek 

reprodukálását igényelte, de szerepeltek szép számmal olyan fela
datok is, amelyeket elsősorban a megtanult ismeretek segítségé
vel, azok alkalmazásával oldhattak meg a tanulók.

4. A tanulók teljesítményének az értékelése

a) AZ ELSŐ TÉMAKÖR ELLENŐRZÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE
Az első témakör mérőlapjait összesen 317 tanuló oldotta meg. 

(Az А-változatot l6l tanuló, a B-változatot 156 tanuló.)

Az А-változat eredményeinek ismertetése
Az "A” mérőlap átlageredménye 67,4$, ezen belül az egyes 

osztályok teljesítménye a következőképpen alakult. (Az iskolákat 

mindig ugyanazzal a kódszámmal jelöltük. A kódszámok 01-03-ig 

budapesti iskolákat jelölnek, 04-09-ig pedig különböző vidéki 

'iskolákat. )
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Az I. témakör ИА** feladatlap iskolánkénti eredménye

Teljesítmény #-ban

1001

90- 85,7
82,1 Z80 Г/

fi80- zz68,5 z70H -------- 674Z z628 Z6g7 61 Z6U z6Q2 60 z :60^ zz% zzz z ■z zz z zz zz50- z zz z zz zz z7 z zz zz zzz z zzz 'z40i z ::; 7 : zz zz z.zz z z zz zzz z 730i z z z zzI : ;zz z :Zz zz 7 7Z z20 zz z 7 zz zz z zz z z% zzzz .z zzzz ; ; z10-J zz z z z zzzz z zz z zz zz z zzz. z z7У ,;
01 01 02 03 04 05 06 07 08 09
12 Iskolák

A teljesítmény 60#- és 85,7# között oszlik meg (01-ls60,2#
09185,7#.) A 25,7#—os eltérés mögött valószínűleg 

különbségek vannak. Említésre méltó még a látogatások során ta
pasztaltak közül az is, hogy a vidéki gyerekek nagyobb része több 

tanulási ambícióval rendelkezik a közgazdasági szakközépiskoiók- 

ban, mint a fővárosi tanulók. Érdekes e megoszlásban az átlag 

alatt teljesített hat iskola meglepően egyenletes teljesitmény
(60-62,7#;.

beiskolázási

e



- 57 -

A 67,4*-os átlagos teljesítmény el fogadható. "A földrajzi 
környezet főbb törvényszerűségei" összegzik mindazokat a termé
szetföldrajzi ismereteket, amelyek szükségesek a társadalom 

gazdasági tevékenységének megértéséhez. Ennek a témakörnek fel
dolgozása - még egy év tanítása után is - gondos mérlegelést 
kíván a szaktanároktól, nehogy egyes anyagrészek túlzott elmé
lyítésével időzavarba kerüljenek. Ügyesen kell támaszkodni az 

általános iskolából hozott földrajzi ismeretekre, s azt felhasz
nálva, uj szempontok szerint kell feldolgozni az egyes tanítási 
órákon.

A mérőlap feladatai közül emeljük ki azokat, amelyek az ál
talános iskolában megtanult ismereteket igénylik. Az ötven fela
dat közül a 3* a 13» a 19, a 35, a 38, a 44, a '*7* a -'»9 és az 

50. feladat megoldása 70,2*-os. Összehasonlítva a teljes feladat
lap eredményével, valamivel jobb a teljesítmény annál (67,4*- 

-70,2*).
Vizsgáljuk a feladatlapot a követelményrendszer tudáselemei

szerint.
A feladatlap összteljesítménye 67,4*

Általános 
fogaiom

♦/Egyedi 
fogaiom Összefüggés GyakorlatFolyamat

A mérőlapon adott feladatok száma

3+5*/7 24 29

43,2*68,2*72,4* 75,2* 63,8*

/a gyakorlat és a +/-gal megjelölt egyedi fogalmak a képzési 
követelményben jártasság és készség szintjén megfogalmazottak 
alkalmazását igényelte.

Az átlagteljesítménynél magasabb eredményt értek el az általános 

fogalmak (72,4*) és az egyedi fogalmak (75,2*) elsajátításánál. 
Az óralátogatások tapasztalatai alapján úgy tűnik, hogy a szak
tanárok a fogalmak tisztázására a tanításkor és alkalmazáskor 

egyaránt nagy súlyt helyeznek. Az elért eredmény is ezt igazolja.
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Igényesek a szaktanárok a topográfiai feladatok elvégzésében.
A rendelkezésükre álló falitérképeket - bár пега mindenütt gazdag 

a választék - és kézi atlaszokat rendszeresen használják. A tel- 

jesitmény tehát a következetes tanári munka eredménye.
A földrajzi folyamatok ismeretét megkívánó feladatok eredmé

nye már az átlagteljesítmény alatt van (63,8Jé). A szakközépisko
lai földrajz tantervi anyagában kevés az uj földrajzi folyamat.
Az energiahordozók keletkezése, a bauxit-képződés ismerete, a 

delta torkolatu folyók keletkezésének felismerése volt a témakör 

feladatai között. A gyengébb eredmény tapasztalatom szerint azzal 
magyarázható, hogy a folyamatok megértését segítő tankönyvi ábrák 

elemzése - idó hiányában - esetenként felületes.
Valamivel az átlagteljesítménynél jobb az összefüggések felis

merését, alkalmazását kívánó feladatok eredménye, 68,2$, ami 
azért is örvendetes, mert ez nagyon fontos tantervi követelmény.
A társadalom gazdasági tevékenységének megértéséhez, ji politikai, 

gazdasági, társadalmi tendenciák felismeréséhez elengedhetetlenül 
szükséges a földrajzi összefüggések ismeretének a biztonsága. A 

mérőlapra olyan feladatok kerültek, amelyekben lévő ismeretek 

alapozzák az ipar földrajzát (pl. ásványkincsek, energiahordozók), 
a mezőgazdaság földrajzát (pl. éghajlati adottságok, földrajzi 
övék összefüggései).

Sajnos, nagyon gyönge a gyakorlatok eredménye (43,2}t). A mé
rőlap két diagram értelmezését kívánta meg a tanulóktól (egyenlí
tői éghajlat, nedves kontinentális éghajlat). Tapasztalatok sze
rint - bár követelmény - nehezen értelmezik a tanulók az éghajlati 
diagramokat, több tanári segítséget igényelnek a tanórán is e 

területen, igy az önállóan megoldott elemzés csak ilyen eredményt 
hozott. Nem mondhatunk le azonban ezekről a feladatokról, inkább 

a tanárok figyelmét szeretnénk felhívni a feladatok alapos, kö
rültekintő elvégzésére és állandó gyakoroltatására.

A mérőlap 5 feladatának eredménye volt 40JÍ alatti, a telje- 

sitmények közül leggyengébb eredmény 23,7/í (a 31» feladat). A 

kísérletező tanárok nem tartották rossznak e föladat megfogalma
zását. A gyenge eredményt azzal lehet magyarázni, hogy a száraz
föld vizei anyagrésznél, a komplex vízgazdálkodás kérdésére már
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kevesebb időt fordítanak a tanítási órán. így a komplex vízgaz
dálkodás részletei kevésbé maradnak meg a tanulókban. A gyengék 

megoldott feladatok általában nem kifogásoltak, mint feladatok, 
igy eredménytelenségük elsősorban azt támasztja alá, hogy az 

oktatási folyamatban van a hiba (6, 18, 37, 39. feladat). A 

feladatok elemzésekor érdemes még a mérőlap minimumként megjelölt 
feladatainak éeljesitményére kitérni. Azokról a feladatokról van 

tehát szó, amelyek e témakörben a legfontosabb ismereteket fog
lalják megukba, amelyek feltétlenül szükségesek a tananyag további 
feldolgozásához, s majd a későbbiek során magját képezik a kor
szerű általános műveltségnek. így minimum ismeretként felfogható 

a földrajzi környezet értelmezése, a gazdasági életben igen fontos 

ércek, energiahordozók, nyersanyagok keletkezése, a folyótorkola
tok kialakulása, a vízgazdálkodás lényeges ismérvei, a legfonto
sabb éghajlati elemek ismerete, a talaj keletkezése, a legfonto
sabb éghajlatok ismerete. Az 30 feladatot tartalmazó mérőlap 

26 feladata minimum feladat, ezek eredménye 68,1$, tehát alig 

tér el az átlagteljesítménytől (67,4$).
Vizsgáljuk még meg a mérőlap feladatait aszerint, hogy mi

lyen értelmi műveletet igényeltek a tanulóktól. A ráismerés szint
jén fogalmazott feladatok teljesítménye 82,4$, a reprodukálás 

szintjén fogalmazottak eredménye 74$, az alkalmazás szintjén fo- 

galmazottaké pedig 62,3$« Ez utóbbi eredmény az átlagteljesít
ménytől elmarad. (A feladatok zöme alkalmazást igényelt a ta
nulóktól .)

A kontroll osztályok eredménye
Az "A" mérőlapot 168 tanuló oldotta meg, átlagteljesítmé

nyük 63,63$, melynek megoszlása a következő:
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Teljesítmény %
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BP1 BP2 V1 V2 V3 V4 ve, V* vég ^jsk0|ik

(Bp. = Budapest 2 osztály, V = Vas megye 4 osztály, Ve = Veszprém 
megye 4 osztály)

A kísérleti osztályok átlagteljesítménye volt magasabb, 67,4$. Az 

eredmény 53,8# és 75,3# között oszlik meg, a szóródás 21,5#. A 

Kontroll osztályok teljesitraenye azonban a kísérleti osztályokhoz 

viszonyítva egyenletesebb.
Az általános iskDlai földrajzi ismereteket tartalmazó felada

tok teljesitmenye 67,9#—os, felülmúlja az átlagteljesítményt. A 
kísérleti osztályoké viszont magasabb volt, 70,2#.

e
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A tudáselemek eredményei a következők*

Általános 
fogaiom

Egyedi
fogalom Folyamat Összefüggés Gyakorlat Átlag

A mérőlapon adott feladatok száma

5* + 37 249 О
63,65

6l,i бз, я70,7 70,5 35,9

A kísérleti osztályok eredményei

63,8 08,2 67,472,4 75,2 43,2

Az átlagteljesítményhez viszonyítva a kontroll osztályokban 

is az általános fogalmak, az egyedi fogalmak eredményei magasabbak, 
a folyamatok, az összefüggések eredményei gyengébbek, a gyakorlati 
feladatok megoldása 40J6 alatti eredménnyel nem kielégitő.

Az egyes feladatok teljesítményét vizsgálva 10 feladat 
eredménye volt 40J* alatt. A kísérleti osztályokban csak 5 ilyen 

feladatot találtunk. így e gyengén megoldott feladatok okát ke
resve (1, 6, 18, 25, 26, 31, 37, 39, 41, 50) részben itt is el
mondhatók a kísérleti osztályoknál felsoroltak (ábra elemzések,
diagramok és tematikus térképlapok elemzésének alaposabb igénye), 
másrészt jelentkeznek a tankönyv gyengeségei is (1, 6). De fel-

26. és 50. feladat ered-tétlenül figyelmetlenség okozta a 25 

ménytelen megoldását. A jobb eredmények érdekében az összefüggé
sek erőteljesebb hangsúlyozása, az ok-okozati tényezők gondo
sabb kidolgozása nem maradhat el.

A minimum feladatok átlagtel jesi tménye 6l,8/í, a feladatlap 

átlagteljesítményénél ez gyengébb (63,65}í). A kisérleti osztályok 

minimum feladatainak átlagteljesítménye 68,1/4, a feladatlap 

átlagteljesítményénél ez az eredmény jobb (67,4}4). A követelmény- 

rendszer alkalmazásával a kisérleti osztályokban a minimum kö
vetelmények eredményesebben valósultak meg.

Hasonlítsuk össze a különböző értelmi műveletet igénylő 

feladatok teljesitményét)

• 9

k
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A tudáselemek eredményei a következők:

Általános
fogalom

Egyedi
fogalom Folyamat Összefüggés Gyakorlat Átlag

A mérőlapon átlőtt feladatok száma

5+ + 37 9 24 2
63,65

6l,l 63,íl70,7 70,5 33,9

A kiaérleti osztályok eredményei

63,8 08,2 67,472,4 75,2 43,2

Az átlagteljesítményhez viszonyítva a kontroll osztályokban 

is az általános fogalmak, az egyedi fogalmak eredményei magasabbak, 
a folyamatok, az összefüggések eredményei gyengébbek, a gyakorlati 
feladatok megoldása 40$ alatti eredménnyel nem kielégítő.

Az egyes feladatok teljesítményét vizsgálva 10 feladat 
eredménye volt 40$ alatt. A kísérleti osztályokban csak 5 ilyen 

feladatot találtunk. így e gyengén megoldott feladatok okát ke
resve (1, 6, 18, 25, 26, 31, 37, 39, 41, 50) részben itt is el
mondhatók a kísérleti osztályoknál felsoroltak (ábra elemzések, 
diagramok és tematikus térképlapok elemzésének alaposabb igénye), 
másrészt jelentkeznek a tankönyv gyengeségei is (l, 6). De fel
tétlenül figyelmetlenség okozta a 25
inénytelen megoldását. A jobb eredmények érdekében az összefüggé
sek erőteljesebb hangsúlyozása, az ok-okozati tényezők gondo
sabb kidolgozása nem maradhat el.

A minimum feladatok átlagteljesítménye 6l,8$, a feladatlap 

átlagteljesítményénél ez gyengébb (63,65$). A kísérleti osztályok 

minimum feladatainak átlagteljesítménye 68,1$, a feladatlap 

átlagteljesítményénél ez az eredmény jobb (67,4$). A követelmény- 

rendszer alkalmazásával a kísérleti osztályokban a minimum kö
vetelmények eredményesebben valósultak meg.

Hasonlítsuk össze a különböző értelmi műveletet igénylő 

feladatok teljesítményét:

26. es r50. feladat ered-• 9
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Kontroll osztály Kísérleti osztálySzintek

Ráismerés 

Reprodukálás 

A1kalmazáe

74,4* 

73 * 
55,2*

82, k* 

74 * 

62,3*

Úgy tűnik, hogy a kísérleti osztályok teljesítménye e szem
pont szerint elemezve is jobb, de a reprodukálás szintjén lévő 

eredmények között nem olyan lényeges a különbség.

А В változat eredményei
E feladatlap felépítése az A változathoz hasonló volt, az 

egyes feladatok nehézségi fokát is igyekeztem ahhoz viszonyítani. 

Az A és В feladatlap tulajdonképpen azt a célt szolgálta, hogy 

az első témakör ismeretanyagának elsajátítását a lehetőségekhez 

képest szélesebb körben vizsgáljuk. így 100 feladat segítségével 
több anyagrész kerülhetett mérőlapokra* Természetesen a témakör 

anyagának teljes feldolgozását még igy sem érhettük el.
А В mérőlap átlagteljesítménye 77,38*, a kísérleti osztályok 

közötti teljesítmény megoszlása a következői
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Teljesítmény $-ban
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А В változat átlagteljesítménye közel 10$-kal jobb, mint az "A" 

feladatlap teljesítménye volt (77,38$ - 67»'*$). A leggyengébb 

eredmény 67,5$ (01-?) a legjobb eredmény 88,8$ (09), a teljesít
mények közötti szóródás 21,3$. Az osztályok teljesítményei között 
kisebb volt az eltérés, mint az "A" feladatlap megoldásánál. Az 

átlag alatt teljesített ez esetben is hat osztály (01-1, 01-2,
02, 04, 05, 06). ügy vélem а В változat feladatai - a gondos 

válogatás ellenére is - könnyebbek voltak.
Az általános iskolából hozott ismeretekre utaló feladatok 

átlagteljesítménye 82,5$-os, itt is azt tapasz tál hat túli, hogy 

valamivel jobb ere<lményt kaptunk az átlagosnál (10, 17, 20, 21, 
22, 23, 24, 38, 45, 49, 50. feladatok).

VizsgáljHk a tel;Jesitmenvt az egyes tudáselemek szerint.
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A feladatlapok összteljesitménye 77,38*.

Általános 
fogaiон

Egyedi 
fogaioa Összefüggés Gyakorlat*FolyaHat

А нёгб!apón adott feladatok szána

25 213 2+ 5 3

83,4* 93,3* 45,2*84* 71,5*

A gyakorlat és a +/-gal megjelölt egyedi fogainak a képzési kö
vetelményekben jártasság és készség szintjén megfogalmazottak 
alkalmazását igényelte.

A részeredmények vizsgálatakor а В mérőlapon is az általá
nos fogalmak teljesítménye az átlag felett van (83,4*), hasonlóan 

az A feladat e részteljesitményéhez. Az egyedi fogalmak meglepően 

jó eredményét (93,3*) feltehetően azzal lehet magyarázni, hogy 

ezen a mérőlapon Magyarországra vonatkozó topográfiai feladatok 

voltak, raig az A változaton a Föld nagy szénmedenciinek topográ
fiai ismeretét kívántuk meg a tanulóktól. A jó eredmény értékelé
sénél még azt la meg kell jegyezni, hogy a hazai gyógyfürdők 

felismerése általános iskolai tananyag, a szakközépiskolai föld
rajzban e téma jóval később kerül elő. Az első témakörben csak 

kérdések segítségével elevenítjük fel a gyógyfürdőket a hévizek 

tanításával kapcsolatban.
А В változatban kevés volt a földrajzi folyamatra rákérdező 

feladat, hiszen a szakközépiskolai földrajzban inkább a már 
korábban megtanult földrajzi folyamatokra építünk, s az össze
függések kidolgozására koncentrálunk. így magyarázható, hogy e 

változatban az eredmények te az átlag felettiek (84*).
Az Összefüggések felismerése és alkalmazása már gyengébben 

sikerült (71,5*). Bár önmagában а 71,5*-о8 teljesítmény nem 

mondható rossznak, mégis, ha a tudáselemek teljesítményét az 

átlageredményhez és egymáshoz is viszonyítom, jelzi, hogy a 

szakközépiskolai földrajz tanterv egyik legfontosabb követel
ményének az összefüggések megláttatásának, az önálló gondolkodás 

készsége kialakításánál a munkáltatásnak kulcsszerepe van a 

tanítási órákon.



- 65 -

Sajnos, a gyakorlatok eredménye itt sem vigasztaló (45,2$), 
a trópusi sivatag ós az óceáni éghajlat diagramjának önálló 

felismerése nehezen ment.
Az egyes feladatok teljesítményét nézve négy feladat eredmé- 

nye 40$ alatti (l, 13, 40, 49). Eredménytelenségük okát vizsgál
va a következőket lehet megjegyezni.

Az 1. feladat teljesítménye mögött egy nehezen érthető tan
könyvi anyagrész áll, melyet gondos tanári magyarázattal sem 

sikerült eredményesen megoldani. Valójában már az A feladatlap 

1. feladata is ezt jeleste, de ott az eredmény valamivel jobb 

volt (42,9$). (Ez a kérdés a közeljövőben megnyugtatóan rendező
dik, mert a tankönyv szerzője e fejezetet már átírta.)

A 13» feladatnak a megfogalmazásában kell javítani, hogy a 

feladat egyértelműbb legyen. A 40. feladat a már említett éghaj
lati diagram eredménytelen megoldását jelzi. Ezt többet kell a 

tanítási órákon gyakorolni ahhoz, hogy eredményesebb megoldást 
kaphassunk.

A 49« feladat általános iskolából hozott ismeretekre tá
maszkodott, hiszen az ültetvényes gazdálkodásról már 7« osztály
ban tanultak, de ezt valahogy "elfelejtették". A feladatot ki 
lehet cserélni esetleg másra.

A minimumként jelölt feladatok (26 feladat) teljesítménye 

77»6$-os, egy-két tizeddel jobb az átlagteljesítménynél.
Vizsgáljuk az eredményeket az értelmi műveletek szerinti 

ráismerés szintjén a teljesítmény 95,5$ 

reprodukálás szintjén a teljesítmény 87,2$ 

alkalmazás szintjén 68$.
Az eredmények jobbak, mint az "A" feladatlapnál voltak. A "B" 

változat feladatai könnyebbek lehettek, az eredmények is ennek a 

valószínűségét támasztják alá.

A kontroll osztályok eredménye
А В változatot 155 tanuló oldotta meg, átlagteljesítmé

nyük 73,2$, megoszlásuk a következői
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А В változat átlagteljesítménye közel 10$-kal jobb, mint az "A" 

feladatlap teljesítménye volt (77,38$ - 67»'*$). A leggyengébb 

eredmény 67,5$ (01-?) a legjobb eredmény 88,8$ (09), a teljesít
mények közötti szóródás 21,3$. Az osztályok teljesítményei között 
kisebb volt az eltérés, mint az "A" feladatlap megoldásánál. Az 

átlag alatt teljesített ez esetben is hat osztály (01-1, 01-2,
02, 04, 05, 06). ügy vélem а В változat feladatai - a gondos 

válogatás ellenére is - könnyebbek voltak.
Az általános iskolából hozott ismeretekre utaló feladatok 

átlagteljesítménye 82,5$-os, itt is azt tapasz tál hat túli, hogy 

valamivel jobb ere<lményt kaptunk az átlagosnál (10, 17, 20, 21, 
22, 23, 24, 38, 45, 49, 50. feladatok).

VizsgáljHk a tel;Jesitmenvt az egyes tudáselemek szerint.
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A tudáselemek eredményei a következők»

Általános
fogalom

Egyedi
fogalom Folyamat Összefüggés Gyakorlat

Átlag
A mérőlapon adott feladatok száma

25 22 + 513 3
73,2

191,6 64,483,4 47,481,9

A kisérleti osztályok eredményei

93,6 45,2 77,3871,583,4 84

Az átlagteljesítményekhez viszonyítva a kontroll osztályok
ban is az általános fogalmak, az egyedi fogalmak, a folyamatok is
merete jobb mint az átlag, de gyengébb az eredmény - még a kísér
leti osztályokkal összehasonlítva is - az összefüggések ismereté
ben. Az összefüggések, a törvényszerűségek elemzésére feltehetően 

kevesebb időt fordítottak a szaktanárok, hasonléan nagyon gyenge 

a gyakorlati feladatok eredménye is, bár valamivei jobb a kontroll 
osztályok teljesítménye e területen, mint a kisérleti osztályoké.

Az egyes feladatok teljesítményét vizsgálva itt hat feladat 
eredménye 40$ alatti (l, 5, 8, 13, 40, 49). A kisérleti osztályok
nál elmondottakat azzal lehet még kiegészíteni, hogy részben 

ugyanazok a feladatok szerepelnek, de még gyengébb eredménnyel pl. 

az 1. feladat itt 12,3$, a kisérleti osztályoknál 23,1$, másrészt 
az ércképződés ábra elemzése is eredménytelenebb volt. Valószínű
leg a szaktanárok nem mélyedtek el ennek a követelménynek a meg
valósítóiéban annyira, ahogy a tanterv megkívánja. A kísérletet 

végzők a részletezett követelményrendszerrel dolgozva jobban 

felfigyeltek e tantervi követelményre.
A minimuafeladaték átlagteljesítménye 72,6$, majdnem megegye

zik a mérőlap átlagteljesítményével (73,2$). A kisérleti osztályok 

eredményei' jobb (77,6$), de az arányok ugyanolyanok.
Hasonlítsuk össze a különböző értelmi műveletet igénylő 

feladatok teljesítményét»



- 68 -

Kísérleti osztályokKontroll osztályokSzintek

95*5% 
SÍ, 2%

Ráisaerás
Reprodukció
Alkalmazás

93.8
85.8
68.8 68%

A kontroll ós a kísérleti osztályok eredményei közel állnak 

egymáshoz, az alkalmazás szintjén megoldott feladatok eredménye 

között nincs nagy eltérés, egy pár tizeddel jobb a kontroll osz
tályok teljesítménye.

Az A és В feladatlapok teljesítésének együttes értékelése, a
kísérleti és kontroll osztályokban

Kísérleti osztályok
Az első témakör A és В feladatlapja összesen 100 feladatot 

tartalmazott. Ha minden részlet nem is kerülhetett be a feladat
lapokra, a feladatok a legfontosabb természetföldrajzi ismeretek 

tudását igényelték. Valójában a feladatok a társadalom gazdasá
gi tevékenységének megértését készítették elő. A 317 tanuló 

átlagteljesítménye 72,65#-os, ami 13,/O^~os szórással érvényesül.
A tanulók teljesítményének eloszlását a következő táblázat mutatja!
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Teljesitmény Jí-ban Tanulók megoszlása 
Jí-ban

Tanulók száma

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,31
1,26
1,57
2,52
5,99
8,51
6,62

17,03
8,83

16,40
11,67
12,30
5,04
1,89

0-5 
6-10 

11 - 15 

16 - 20 

21 - 25 

26 - 30 

31 - 35 
36 - 40 

41 - 45 

46 - 50 

51 - 55 
56 - 60 

61 - 65 

66 - 70 

71 - 75 

76 - 80 

81 - 85 

86 - 90 

91 - 95 

96 -100

0
0
0
0
0
0
1
4
5
8

19
27
21
54
28
52
37
39
16

6

Összesen 317 100,00

Az 1. számú ábrából leolvasható, hogy a tanulók megoszlása 

teljesitmény-százalékok szerint eltár a normálistól, enyhe 

aszimmetria állapítható meg* Az egyes tanulók teljesitmény-szá- 

zalékait figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy elég nagy a 

terjedelem (30-100), azaz 70jé.
A teljesitmény-százalékok legtipikusabb értéke, azaz a ta

nulók sűrűsödése 60-90/í között található a tanulók több mint 
kétharmadának (72,8^) teljesítménye esik e zónába, 90% feletti 
tel jesi tményt nyújtott a tanulók közel 7%-&, 40Jí alatti teljesit
mény a tanulók l,5jt-át érinti.

Összességében tekintve az 1. témakör feladatlapjának megol
dása megnyugtató.



1. ábra
A tanulók megoszlása teljesitményszázalék szerint az 1. témakör feladatlapjai alapján

(kisérleti osztályok)Tanulók

35-

30-

I
25- «Jо

20

15-

10-

5-

i ■ i Teljesitmény $30 40 50 60 70 80 90 0010 20
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Kontroll osztályok
A témakör feladatlapjainak A és В változatát összesen 323 

tanuló oldotta meg, átlagteljesítményük 68,73$» ami ll,6$-os szó
rással érvényesül. A kísérleti és a kontroll osztályok átlagtelje
sítménye közötti eltéáés 3,92$ a kísérleti osztályok javára. A tanu
lók teljesítményének eloszlását a kővetkező táblázat mutatja!

Telj esi tiaény $-ban Tanulók száma Tanulók megoszlása 
$-ban(fő)

0-5 
6-10 

11 - 15 

16 - 20 

21 - 25 

26 - 30 

31 - 35 
36 - 40 

41 - 45 

46 - 50 

51 - 55 
56 - 60 

61 - 65 

66 - 70 

71 - 75 

76 - 80 

81 - 85 

86 - 90 

91 - 95 

96 -100

0 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0

0,62
6 1,85

0,92
3,09
4,02

15,47
10,2
16.4
14.5 

19,19
8,04 

4,64 

0,92 

0,02

3
10
13
50
33
53
47
62
26
15

3
0

Összesen 100,00323

A 2. számú ábrán látható, hogy a tanulók eloszlása teljesit- 

ményszázalék szerint szintén eltér a normálistól, erőteljesebb 

aszimmetriát mutat.
Az egyes tanulók teljesitmónyszézalókát figyelembe véve a 

terjedelem nagy, 30-100 között mozog, 70$.
A legtipikusabb értékek 50-80$ között találhatók, a tanulók 79$-a 

e teljesítmények között dolgozott, 90$ feletti teljesítmény elenyésző 

(0,92$), 40$ alatti teljesítmény több mint a kísérleti osztályokban 

(2,45$).



2. ábra
A tanulók megoszlása teljeeitményszázalók szerint az 1. témakör feladatlapjai alapján

(kontroll osztályok)
Tanulók %

35-

3CH

I
«I

25- 10
I

20-

15-

10-

5^

10010 20 30 40 5Г0 ~é0 70 80 90 Teljesítmény %
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Összehasonlitva a kísérleti osztályok tanúiéi teljesítmé
nyek megoszlásával azt mondhatjuk, hogy egyenletesebb a telje
sítménye a kísérleti osztályoknak, az eloszlási görbe aszimmet
riája is kisebb, F próbával és t próbával ellenőriztük, hogy 

mennyire véletlenszerű a teljesitményeloszlásban mutatkozó elté
rés. 99%-ош biztonsággal állítható, hogy az átlagok közötti el
térés nem véletlen. (A számításokat lásd a függelékben.)

Az I. témakör feladatiapjainak összesített eredménye a 

mellékelt 1. táblázatból olvasható le. A kísérleti osztályok 

eredménye mind a tudáselemekre bontásban, mind az általános is
kolai feladatok, illetve a minimumfeladatok területén jobb, mint 
a kontroll osztályoké.

1. táblázat
Az I. témakör A és В feladatlapjainak összesített eredménye

A tiag-
telje- 
sitmény

Álta
lános
foga
lom

Általá- 
nos is
kolai 
fela
datok

Össze
függés 
tör
vény
ese rü- 
ség

Minimum
felada
tok

Folya
mat

Gya- Meg-
jegy-
zés

Egyedi
foga
lom

kor
lat

A kísérleti osztályok eredménye JÍ-ban (317 tanuló)

72,65 77,9 69,8 44,2 76,384,2 72,873,9
• V **

A kontroll osztályok eredménye /(-ban (323 tanuló)

68,73 76,3 67,263,8 41,6 72,981,05 72,2
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b) A MÁSODIK TÉMAKÖK ELLENŐRZÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE
A második témakor mérőlapjait 320 tanuló oldotta meg, lói 

tanuló "A" feladatlappal dolgozott, 139 tanuló "З" feladatlapon 

végezte el a munkát.

Az "A” feladatlap eredményeinek ismertetése
A mérőlap átlagteljesítménye 88,03$, a kísérleti osztályok 

teljesitménye a következőképpen alakult:

Telj esi tmény $-ban
v: —' 1 '' ’

100-
917 ^33

88,49Q— 887873 85ß - W -7—862-------- 88,03%83Д 7 822 7/7Г 780- 7
7770
7760 777 777 750i 7

7740
77730- 77
77772a 77 7710 / 77

77/7
01 01 02 03 04 05 06 07 08 Iskolák091 2

Az eredmény magas és a teljesítmény is egyenletes, hiszen 82,2$ 

és 93,3$ közötti valamennyi kísérleti osztály teljesítménye.
A szóródás 11,1$. A témakör anyagának ismeretében, valamint 

óralátogatások tapasztalatai alapján ez az eredmény nem meglepő.
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Az anyagrész a világ társadalmi, politikai arculatát dolgozza fel 
öt tanítási érában. Olyan ismereteket rendszerez, illetve bővít, 
melyeket már az általános iskolai földrajzérákon megtanultak, de 

gazdagon meríthettek a történelemérán hallottakbél is. Ebben a 

témakörben érvényesül legjobban az iskola nyitottsága, a TV, a 

rádié adása, a politikai vitakörök anyaga. Ezek mind-mind gazda
gítják a tanulók ismeretét. A népesedés kérdése, az urbanizáló- 

dás, a településtípusok sok tanuló előtt már ismert fogalom, 
meglepően tájékozottak is ezekben a kérdésekben. Az országok 

társadalmi berendezkedése, a gazdasági szerkezetük szerinti felosz
tás, az integrációk szerepe szintén sokak előtt ismerős. Ez 

azonban nem jelenti azt, hogy erre a témakörre nem kell odafi
gyelni a szaktanárnak, mert már mindent tudnak a tanulók. Arra 

kell ösztönözni őket, hogy nagyon is aktuális kérdések ezek, 
naprakészen kell a témakör anyagát feldolgozniuk, hiszen ezekre 

az Ismeretekre épül a gazdasági földrajz további anyaga. Tehát 
végig kell gondolni a módszertani lehetőségeket, hogy érdekesen 

és színesen tanítsanak.
A feladatlapon 30 feladat topográfiai gyakorlatot, táblázat 

elemzést igényelt a tanulóktól, ez a feladatok több mint 60J<-át 
jelentette. A második mérőlapon jól lehetett vizsgálni a képzési 
követelmények teljesítését.

Az általános iskolai tananyagra készült feladatok (2, 3,
11, 12, 13, 14, 13) átlagteljesítménye magasabb volt, mint a mé
rőlap átlagteljesítménye, 92,4}í, A népsűrűség 'kiszámitásával, 
a természetes szaporodás fogalmának ismeretével többször talál
koztak a tanulók az általános iskolában, sok munkafiizeti feladat 
megoldása tette biztossá a tudásukat. Topográfiai ismeretük is 

szilárdnak bizonyult (Magyarországra vonatkozó feladatok - 95J& 

feletti teljesítmény).
Vizsgáljuk meg tudáselemek szerint a feladatok eredményeiti

r*'
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A feladatlap összteljesitményes 88,03$.

Általános 
fogaiom

Egyedi
fogalom ÖsszefüggésFolyamat Gyakorlat

A mérőlapon adott feladatok száma

16 610 4 14

92,03 90,32 85,2 75,2 89,3

Az átlagteljesítménynél magasabb eredményt értek el a tanulók 

az általános fogalmak, az egyedi fogalmak és a gyakorlati felada
tok megoldásában.

Az általános fogalmakkal kapcsolatos feladatok reprodukálás 

szintjén fogalmazódtak meg, átlagteljesitraényük 92,03$-os volt, 

magasabb a mérőlap átlagteljesitményénéi. Ez az eredmény megerő
sítette az óralátogatások tapasztalatait, a szaktanárok nagy súlyt 
fektettek a tanórák során a fogalmak tisztázására. A feladatok 

között olyan fogalmak is szerepeltek, melyeket történelemórán 

dolgoztak fel, pl. a termelőerő, a társadalmi rendszerekre jel
lemző ismeretek, de voltak olyanok is, melyeket továbbfejlesz
tettek, i>l. túlnépesedés, városok jellemző ismeretei, világpiac, 

környezetvédelem stb.
Az egyedi fogalmak teljesítménye is magasabb volt az átlag

teljesítménynél (90,32$). Ezek részben felismerést igénylő fela
datok voltak, tehát viszonylag könnyen megoldhatók, másrészt 
ismeretek alkalmazását kívánták meg, itt az eredmények valamivel 
kevesebbet mutattak (ezek között 71»43$-os teljesítményt is ta
lálunk). A topográfiai feladatok részben a haza földrajzára vo
natkoztak, részben európai országok felismerését igényelték a 

tanulóktól. Az eredményeket a tanórán tapasztaltak is alátámaszt
ják, pl. a BENELUX államokat a falitérképen is tévesztették a 

tanulók, a feladatlapon is gyengébb eredmények születtek (70,8$, 
71,4$)
pográfiai feladatból adódott (34. és 36. feladat).

vonatkozásban. A mérőlap két 100$-os megoldása is to-e

1
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Gyengébb eredménnyél oldották meg a folyamatokra vonatkozó 

feladatokat (85,256). Kevés ilyen jellegű feladat került a mérő
lapra» ezek pl. az urbanizálódás, a fejlődő' országok, a földrajzi 
munkamegosztás témáját érintették. ..........

Az átlag<teljesltonénynél gyengébb eredményiiek voltak az 

összefüggések feltárására szolgáló feladatok (75,25#). Bár a 

feladatlapon kevés ilyen jellegű feladat volt, ez az eredmény 

azt is jelzi, hogy a földrajzi összefüggésekre az eredményes 

oktató-neveiőmunlca érdekében nagyobb hangsúlyt kell fordítani.
A mérőlap elég sok gyakorlati jellegű feladatot tartalmazott. 
Ezeknek összteljesítménye az átlag felett valamival magasabb 

(89,356) volt. A feladatok részben a népsűrűség, a természetes 

szaporodás kiszámítására vonatkoztak, részben a tanulóktól táblá
zat elemzést igényelt. A témakör tanítása során a tankönyv gazdag 

ábraanyagát, táblázatait feltétlenül jól használták fel a szakta
nárok, az eredmények erre utaltak.

Az "AM mérőlap feladatai közül csak a 34. feladat teljesít
ménye volt 40^ alatti. A feladat megfogalmazását nem kifogásolták 

a szaktanárok. Az eredménytelenség mögött valószínűleg egy szokat
lan megfogalmazás rejlik. Az "A" mérőlapon két topográfiai jellegű 

feladatot (34. és 36.) 100/6-ban oldottak meg a tanulók (Olaszor
szág, Nagy-Britannia).

A mérőlap feladatainak majdnem a fele (23 felqdat) minimum 

feladat volt, A társadalmi rendszerekre legjellemzőbb vonásokat, 
alapvető topográfiai ismeretet, a termelőerő, a világpiac fogal
mának pontos ismeretét elvárjuk a tanulóktól. Ezek a részismere
tek egyrészt a gazdaságföldrajz további feldolgozásához, másrészt 
a tájékozottsághoz elengedhetetlenül szükségesek. Ezeknek a fela
datoknak átlagteljesítménye szintén magasabb volt mint a mérőlap 

átlageredménye (91,8$).
Vizsgáljuk meg a mérőlap eredményét aszerint, hogy milyen 

értelmi műveletet igényeltek a feladatok a tanulóktól: 
ráismerés szintjén (11 feladat) 

reprodukálás szintjén (26 feladat) 

alkalmazás szintjén (13 feladat)

92,85í
85,856
82,156.
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Az átlagteljesítmény alatt maradt ugyan a reprodukálást vagy 

alkalmazást igénylő feladatok megoldásának eredménye, de a 80$ 

feletti teljesítmény kielégítő.

A kontroll osztályok eredménye
Az ”A" feladatlapot 152 tanuló oldotta meg, átlagteljesít

ményük 84,43$, igy a kontroll osztályok teljesítménye valamivel 
gyengébben sikerült, mint a kísérleti osztályoké (88,03$).

Az eredmények megoszlása:

Teljesítmény $

10O-

90- 86 87 824 8986.5 ) 1 V822 — -84,43%804 824ffi ?=$■ 8Ю4 /80-
/

70-

60-
//

50-

40-
/

/30-
/

/ /20-

10- /
/

IskolákBPi BP2 v, v2 V3 v4 Ve1 Ve2 Ve3 Ve4

A teljesítmények eloszlása itt is egyenletes, 80,4-89$ között 
van valamennyi kontroll osztály teljesítménye. A szóródás 8,6$.

Az általános iskolai földrajzi ismereteket tartalmazó feladatok 
átlagteljesítménye 94,7$-os, ez magasabb mint a kísérleti osz
tályok hasonló jellegű teljesítménye (92,4$).
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A tudáselemek eredményei a következők!

Általános 
fogaiom

Egyedi
fogalom ÁtlagFolyamat Összefüggés Gyakorlat

A mérőlapon adott feladatok száma

16 610 4 14
84,43

66,190,04 88,4 83,9 87,3

A kísérleti osztályok eredményei
88,03

90,03 90,32 85,2 89,375,2

Az átlagteljesítményhez viszonyítva a kontroll osztályokban is 

az általános fogalmak, az egyedi fogalmak és a gyakorlatok ered
ménye volt jobb, a folyamatok eredménye az átlagnál valamivel 
gyengébb, az összefüggések megoldása már kevésbé sikerült (66,1^). 
Az összefüggések feltárása időigényes, az eredményes munka elvég
zése körültekintő ératervezést, állandó gyakoroltatást és vissza
csatolást igényel, erre külön fel kell hívni a szaktanárok fi
gyelmét.

Az egyes feladatok teljesítményét vizsgálva itt is a leg
gyengébben a 42. feladat megoldása sikerült (20,1%), de 100^-os 

teljesítményt egyetlen feladatnál sem értek el. A legjobb ered
ménnyel a 34. és a 36. feladatot oltották meg a tanulók, a kísér
leti osztályokhoz hasonlóan (98,7^).

A minimum feladatok átlagteljesítménye $l,k%, jóval magasabb 

a mérőlap átlagáéijesitményénéi, de nem sakkal gyengébb a kísér
leti osztályokénál (91,8*).

Hasonlítsuk össze a kísérleti és kontroll osztályok különböző 

értelmi műveletet igénylő feladatainak eredményeit!

Kontroll osztály Kísérleti osztálySzintek

(11)Ráismerés 

Reprodukálás (26)
92,9 92.8

85.8 

82,1
87,6

(13)Alkalmazás 74,5
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A kontroll osztályok az alkalmazást kívánó feladatok megoldásában 

gyengébbek csak« mint a kísérleti osztályok. Feltehetően a 

kevesebb olyan jellegű feladatot kaphattak a tanítási órákon» me
lyet önállóan vagy csoportmunkában dolgoztak fel, vagy túl sok 

tanári segítséget kaptak egy-egy feladat megoldásánál.

tanulók

A "B" feladatlap eredményeinek ismertetése
A mérőlap feladatait 159 tanuló oldotta meg. Felépítése az 

"A" feladatlaphoz hasonló volt, igy a második témakör követelményei
nek méréséhez 100 feladat állt rendelkezésre. E mérőlapon is túl
súlyban voltak a topográfiai feladatok es a gyakorlatok. A feladat
lap átlageredménye 85$-os volt, az 

változathoz képest.
A teljesítmények megoszlása a következői

eredmények gyengébbek az "A”

Teljesítmény $

100- 95.1
9179Q890 80? 85.7 05—Z- Z •85 °/o----------838 ------------vZ80- 765

707770- zz z z60- zzzzz50-

zzz40- zz zz30- z z zz20 zz и10- z z иzdzd
01 01 02 03 04 06 06 07 08

1 2
09 Iskolák

■
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A leggyengébb eredmény 70,7$ volt, a legjobb 95,1$. A teljesítmé
nyek közötti szóródás elég nagy, 24,4$. Öt osztály eredménye az 

átlagteljesítmény alatt volt.
Az általános iskolai földrajzi ismeretekre épültek az 1, a 2, 

a 11, a 12, a 13, a 14 és a 13* feladatok, ezeknek teljesítménye 

91,4$-os. Lényegesen jobb eredménnyel oldották meg ezeket a fela
datokat a tanulók, mint az egész feladatlapot. Különösen a topog
ráfiai Ismeretük volt pontos.

Vizsgáljuk meg a tudáselemek eredményeit.
A feladatlap átlagteljesítménye 85$

Általános
fogalom

Egyedi
fogalom Folyamat Összefüggés Gyakoriat

A mérőlapon adott feladatok száma

16 148 5 7

87,6 73,490,1 81,2 82,2

Az általános fogalmak és a topográfiai feladatok teljesítménye az 

átlagnál magasabb, a folyamatok eredménye a leggyengébb, az össze
függések és a gyakorlatok az átlagnál valamivel gyengébb eredményt 
mutattak.

Az általános fogalmak (87,6$) tanítására nagyon gondosan 

ügyeltek a szaktanárok, e részeredmény is ezt bizonyította. A 

tanulók jól ismerték a termelés, a környezetvédelem, a szocialista 

társadalom lényeges vonásait, a neokolonializmus, a világpiac 

fogalmát.
Az egyedi fogalmak részeredménye magas (90,1$). Magyaror

szágra és Európára vonatkozó topográfiai feladatokat kellett a 

tanulóknak megoldani részben ráismerés, részben alkalmazás szint
jén. Az egyszerűbb feladatok nagyon jó eredménye miatt magas a 

teljesítmény.
A folyamatok ismerete már kevésbé jól sikerült (73*4$). Nem 

sok ilyen jellegű feladatot tartalmazott a mérőlap. Az urbanizá- 

lódás, az integrációk kialakulása, a gazdasági szerkezet átala
kulása már nehezebben ment a tanulóknak.
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Az összefüggések felismerése és alkalmazása még több gondot 
okozott (81,2*), pedig ezek lényeges tantervi követelmények. A 

lakosság foglalkozás szerinti megoszlásának okát, a települések 

és a környezetük kapcsolatát, a profitszerzés következményeit, 
az integrációk törvényszerűségeit kellett ismerniök a tanulóknak 

a feladatok megoldásához.
A gyakorlatok (82,2*) eredménye gyengébb az átlagnál. A táb

lázat elemzésében a tanulók ügyesebbek voltak, a topográfiai is
mereteket igénylő gyakorlatokat valamivel gyengébben oldották meg. 
Ennek oka feltehetően az volt, hogy a témakörben olyan lényeges 

tematikus térképlapokat, mint pl. a népsűrűség térképe keveset 
használták az órán.

A mérőlap feladatai közül a leggyengébb a 3. feladat eredmé
nye (41,6*) volt. Valószínűleg a már említett fogyatékosság (nép
sűrűség tematikus térképlap!) okozhatta az eredménytelenséget. A 

legjobb teljesítmény 99,3*-os (38, feladat). Sajnos, Magyarország 

földrajzi helyét még mindig nem mindegyik tanuló isme^ri pontosan!
A minimum feladatok átlagteljesítménye 86,3*. Ez az eredmény 

jobb volt a feladatlapok átlagteljesítményénél.
Végezetül vizsgáljuk meg a feladatok eredményeit értelmi 

műveletek szerinti
a ráismerés szintén (11 feladat) 

a reprodukálás szintjén (25 feladat) 

az alkalmazás szintjén (14 feladat)
A nehezebb feladatok megoldása kevésbé sikerült! az ismeretek 

alkalmazását igénylő feladatok a "B" mérőlapon az átlagtól jobban 

eltértek, mint az "A" mérőlapon.

96,3*
83,5*
77,3*.

A kontroll osztályok eredménye
A "Bn feladatlapot 1б0 tanuló oldotta meg, átlagteljesít

ményük 80,4*, a kísérleti osztályok teljesítményénél az eredmény 

gyengébb (85*).
A teljesítmények osztályonkénti mggoszlása a következői
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Teljesitmény #-ban
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A kontroll osztályok átlageredménye alacsonyabb, mint a kí
sérleti osztályoké, de eloszlásuk egyenletesebb! 74,6# és 89,2#-os 

teljesitmények között találhatók az eredmények, a szóródás 14,6#.
Az általános iskolai földrajz ismeretére épitett feladatok 

teljesitménye 88,9#-os, az átlag feletti eredmény, de a kísérleti 

osztályok hasonló teljesitményénél gyengébb.
A tudáselemek teljesitménye a következés

Általános
fogalom

Egyedi 
fogaiom ÁtlagFolyamat Összefüggés Gyakorlat

A mérőlapon adott feladatok száma

168 1475
80,4#

78,6 63,3 63,687,6 82,8

A kísérleti osztályok eredményei

85#87,6 73,490,1 81,2 82,2
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Az átlagteljesítményhez viszonyítva a kontroll osztályokban a 

topográfiai feladatok és a gyakorlatok kivételével az eredmények 

alacsonyabbak voltak. Meglepjen gyenge tudásról adtak számot a 

tanulók a folyamatok és az összefüggések ismeretében. A témakör 

tanításakor továbbra is nagy figyelmet kell fordítani az össze
függések, a földrajzi folyamatok feldolgozására.

A feladatok közül 40$ alatti eredménnyel oldották meg 

tanulók a 3. feladatot (36,6$). Az eredménytelen megoldást felte
hetően hasonló hiányosságok okozták, mint a kísérleti osztályokban.

A minimum feladatok átlagteljesítménye 85,8$, ez magasabb az 

átlageredménynél (80,4$), de a kísérleti osztály teljesítménye 

ennél magasabb volt (86,3/0*
Végül hasonlítsuk össze az értelmi műveletek szerint a fela

datok eredményeit!

a

Kontroll osztályok Kísérleti osztályokSzintek

Ráismerés
Reprodukció
Alkalmazás

93,6
78,02
76,1

96,3
83,5
77,3

Az eddig tapasztaltaktól ezek az eredmények sem tértek el. 

A kontroll osztályok eredményei valamivel gyengébbek voltak, de 

az alkalmazás szintjén megoldott feladatok teljesitménye között 
nem volt nagy az eltérés.

Az "A*1 és ”3" feladatlapok teljesítésének együttes értékelése a
kísérleti és kontroll osztályokban

Kísérleti osztályok
A második témakör A és В feladatlapjának 100 feladata a világ 

társadalmi, gazdasági arculatának legfontosabb ismereteit tartal
mazta. Összesen 320 tanuló oldotta meg a feladatlapokat, átlag
tel jesitményük 86,14$, ami 10,44$-os szórással érvényesül. A 

tanulók teljesítményének eloszlását a következő táblázat szemlél
teti !
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Tanulók száma Tanulók százalékaTeljesítmény
(fő)(*)

0 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,31
0,00

0,31
0,93
1,25
3,12
3,75
2,18

10,93
12,18
27,81
20,62
16,56

0-5 
6-10 

11 - 15 

16 - 20 

21 - 23 

26 - 30 

31 - 35 
36 - 40 

41 - '*5 

46 - 50 

51 - 55 
56 - 60 

61 - 65 

66 - 70 

71 - 75 

76 - 80 

81 - 85 

86 - 90 

91 - 95 
96 -100

0
0
0
0
0
0
1
0
1
3
4

10
12
7

35
39
89
66
53

Összesen, 320 100,00

A 3» ez. ábráról leolvasható, hogy a tanulók eloszlása tel
jes! tményszázaiékük szerint erősen eltér a normálistól, jobbol
dali aszimmetriát mutat, A terjedelem elég nagy 30-100$ között, 
azaz 70$.

A teljesitményszázalék legtipikusabb értéke 80-100$ között 
található, a tanulók 76,4$-ának teljesítménye esik ez értékek 

közé, ezen belül is a 90-100$ közötti teljesítményt a tanulók 

'több mint 1/3-a érte el. Elégtelen eredmény (40$ alatt) szinte 

elenyésző.
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3. ábra
A áanulók megoszlása teljesitményszázalék szerint a 2. témakör feladatlapjai alapján

(kísérleti osztályok)Tanulók $

40-

35-

30-
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A témakör anyaga» a meglehetősen széleskörű ismeretek 

- amelyekkel a tanulók rendelkeznek - adják a jó teljesítmény 

magyarázatát.

Kontroll osztályok
A témakör feladatlapjainak A és В változatát 312 tanuló ol

dotta megt átlagteljesítményük 83,10$(, ami 9*59%~oa szórással ér
vényesül. A kísérleti és a kontroll osztályok átlagteljesítménye 

közötti különbség 3,04jl.
A tanulók teljesítményének eloszlása a következőt

Tanulók megoszlása 
$-ban

Teljesítmény ^-ban Tanulók száma 
(fő)

0-5 
6-10 

11 - 15 

16 - 20 

21 - 25 

26 - 30 

31 - 35 
36 - 40 

41 - 45 

46 - 50 

51 - 55 
56 - 60 

61 - 65 

66 - 70 

71 - 75 

76 - 80 

81 - 85 

86 - 90 

91 - 95 

96 -100

0»00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,32
0,00
0,00
0,32
2,88
1,92
5,12
7,05

16,34
16,98
28,20
16,02

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
9
6

16
I-

22

51
53
88
50

15 4,8

Összesen 312 100,00
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A4, sz. ábra ait matatja» bőgj a tanulók teljesitményszázaiék 

szerinti megoszlása eltér a normálistól» jobboldali aszimmetriát 
mutat. A terjedelem 40-100* között található. A tanulók 45*-ának 

teljesítménye 80-90*-os, 90-100* közötti teljesítményt a tanulók 

20*-a ért el. 40* alatti teljesítmény nincs! Összehasonlítva a 

kísérleti osztályok tanulói eloszlásával ez reálisabb képet mutat. 
Ha azonban azt vizsgáljuk» hogy hol volt eredményesebb a követel
mények teljesítése» akkor a kísérleti osztályokban elért jobb 

teljesítmények arra utalnak» hogy ott» ahol a részletezett köve
telményrendszer segítette a tanárok munkáját. F próbával és t 

próbával ellenőriztük» hogy mennyire véletlenszerű a teljesitmény- 

eloszlásban mutatkozó eltérés. 99*-os biztonsággal állítható,.hogy 

az átlagok közötti eltérés nem véletlen.
A II. témakör feladatlapjainak összesített eredményét a 

2. táblázat szemlélteti.
2. táblázat

A II. témakör A és В feladatlapjainak összesített eredménye

átlag- 
telje
si tmény 
*-ban

általá
nos fo

galom

álta
lános
isko-

Üssze-
fttg^és
tör-
vény-
szerü-
ség

Meg
jegy
zés

Folya
mat

Gyakor- Minimum
fela
datok

Egyedi
foga
lom

lat

lai
fela
datok

A kísérleti osztályok eredménye (320 tanuló)

86,14 89,81* 90,2* 79,3* 78,22* B5,75* 91,9* 89,3*

A kontroll osztályok eredménye (312 tanuló)

84,32* 88* 73,6* 64,85* 35,05* 91,8* 88,6*83,10

A kísérleti osztályok eredményei jobbak voltak, mint a kontroll 
osztályoké, átlagteljesítmény feletti eredményeket olvashatunk le 

az általános fogalmak, az egyedi fogalmait körében, magasak az 

eredmények az általános iskolai feladatok es a minimim feladatok 

körében, gyengébbek a folyamatok és az összefüggések területén.
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h. ábra
A tanulók megoszlása teljesitményszázalék szerint a 2. témakör feladatlapjai alapján

(kontroll osztályok)
Tanulók %

45-

40 . л .

354

30-
so
I

25-

204

15н

10-
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Különösen alacsony szintet mutatnak a kontroll osztályokban az 

összefüggések eredményei. Az eredmények, illetve a hiányosságok 

okaira az elemzés során már utaltam.

c) A HARMADIK TÉMAKÖR ELLENŐRZÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A harmadik témakör feladatlapjait 328 tanúié oldotta meg. 
170 tanuló "A” feladatlappal dolgozott, 158 tanuló pedig "B" 

feladatlappal.

Az "A” feladatlap eredményeinek ismertetése
A feladatlap átlageredménye 75,3$ volt. Az osztályok eredménye 

a következőképpen alakult.

Telj esitmény $-ban

100
91/1

90

80,17806801 7 Ш -------75,3/07* /~'7706 F68,770- 6737 64,8 7760

5СУ

40^

30 /

20-

10- V
AA/ z zz Iskolák01 01 02 03 04 05 06 07 08 09

21
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A harmadik témakör feladatait az iskolák tanulói nem egyenletes 

teljesítménnyel oldották meg, a leggyengébb teljesitmény 6't,8$-os, 
a legjobb teljesitmény f)l,l$-os volt, igy a 26,3$-os eltérés 

elég jelentős. Hat iskolának az eredménye az átlagteljesitmény 

alatt volt.
A témakör tananyaga az ipar földrajza. Az anyagrészben azon» 

ban nem került feldolgozásra az ipar valamennyi ágazata, mert a 

teljes évi órakeretből kb. 10 tanítási óra juthatott erre a témára. 
A legfontosabb ágazatok tanitására kerülhetett sor, az energia- 

gazdálkodás néhány i^robléinája mellett, igy az ipar számára szük
séges fontosabb ércek földrajzi elhelyezkedése, a fémkohászat 
ágazatai, a gépgyártás, a vegyipar került bemutatásra. E téma
körbe illeszkedik hazánk ipara is. A tanárok tapasztalata szerint 

e rész tanítása nem volt könnyű feladat, kevesebb általános iskolai 
ismeretre lehetett építeni, nehezebben alakult ki az egyes ágaza
tok feldolgozásánál a tanulok áttekintőképessége. A statisztikai 
táblázatok elemzése és értékelése is sok időt vett igénybe, és az 

értékelésnél leszűrhető tapasztalatok sem rögződtek úgy, ahogy 

ezt az ágazati gazdasági földrajz igényelné. A 75t3$-os átlag
teljesítményt ezek ismeretében kell értékelnünk! A témakör anyagá
ból adódóan a feladatok jelentős része az összefüggések felisme
résére készült (18 feladat). A feladatok között voltak olyanok 

is, amelyek annak a követelménynek teljesítését vizsgálták, hogy 

tudják értékelni az egyes iparágak gazdasági életben betöl
tött szerepét" (100-30 Tanterv 10. o.), tehát mennyiségi ismere
teket, összehasonlításokat igényeltek, természetesen termelési 
adatok nélkül. A feladattípusok is gazdagodtak! az egyszerű vá
lasztás, a hibakutatás, az asszociációs tipusu és a rajzos fela
datok mellett a többszörös választás feladattípusát is alkalmaz
tuk az ipari termelés sajátosságainak vizsgálatára. Tűz utóbbi 
feladattipus komoly gondot okozott a tanulóknak.

Ab ismeretek elsajátításának vizsgálata mellett e témakörben 

is lehetőség volt a képzési követelmények teljesítésében tájé
kozódni. A topográfiai feladatok mellett egy táblázat elemzésére 

és értékelésére is sor került (A világ felhasznált energiahordo
zóinak $—os megoszlása 1860-1971).

« • •
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A feladatok közül a 4, a 33» а 34, a 44. és az 50. feladat 
az általános iskolában megtanult ismeretek felidézését kívánta.
E feladatok átlagteljesítménye 60,l6$-os volt, mzssze elmaradt 
az ellenőrzőlap átlagteljesítményétől (75,3$). Az eredmény is 

alátámasztja azt a tanítási tapasztalatot, hogy a más rendszerű 

tananyag feldolgozásánál nehéz az általános iskola földrajzi 
ismereteire támaszkodni, s gazdaságföldrajzban eléggé tájékozat
lanok a tanulók. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szakközépis
kolában az ágazati gazdasági földrajz témaköreinél nem lineáris 

felépítésű a tanterv, de a szaktanárnak a tananyag feldolgozásá
nál több figyelmet kell szentelnie a “lappangó" földrajzi ismere
tek felfrissítésére!

Vizsgáljuk a feladatlapot a követelményrendszer tudáselemei
szerint.

A feladatlap átlagáéijesitménye 75,3$

Általános
fogalom

Egyedi
fogalom Összefüggés GyakorlatFolyamat

A mérőlapon adott feladatok száma

5 12 10185

60,58 56,62 73,689,80 77,87

Az átlagteljesítménynél jobb eredményt értek el a tanulók a topog
ráfiai jellegű, valamint a gyakorlati feladatokban. Gyengébbek az 

eredi«ények a folyamatok, az általános fogalmak ismereténél, gyen
gébb az összefüggések felismerése is, bár ez utóbbi nem sokban 

tért el az átlagteljesítménytől.
Az általános fogalmak köréből nem volt sok feladat (5). Első

sorban a termelés mennyiségére utaló feladatokat tartalmazott a 

mérőlap. Néhány feladat a világ jelentős nyersanyagai termelésben 

kialakult sorrendjének ismeretét kérte számon a tanulóktól, de 

megoldásuk elmaradt az átlagteljesítménytől (60,58$). A tapaszta
latok szerint a tanulók használják ugyan a tanítási órákon a 

statisztikai kiadványokat, összehasonlításokat is végeznek, de pl.
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nem rögződik bennük a világtermelésben kialakult sorrend. A fent 
jelzett feladatokhoz pedig ilyen jellegű ismeretekre lett volna 

szükség.
Jé eredménnyel oldották meg a tanulók a topográfiai felada

tokat (89,80jt). Ezek részben ráismerést igényeltek, részben az 

ismeretek alkalmazását kívánták elég változatos topográfiai is
meretét feltételezve (hőerőművek; vízerőművek folyókhoz kapcsol
va; európai országok felismerése).

Kevés volt a folyamatra készített feladat (5)* Ezek a fela
datok a gépgyártás és a vegyiparra vonatkozó ismereteket kívánták 

a tanulóktól, de megoldásuk jóval az átlageredmény alatt maradt 
(56,6jí)« A tapasztalatok szerint e témakör tanításánál a szakta
nárok kevésbé tartották fontosnak a fogalmak tisztázását, a fo
lyamatok ismeretét, mint az előző témakörökben. A feldolgozás 

során az összefüggések kidolgozására helyezték a hangsúlyt a 

topográfia gyakorlása, a statisztikai adatok elemzése és a táb
lázatok értékelése mellett. A mérőlap feladatainak jelentős része 

az összefüggések felismerését, reprodukálását, illetve alkalma
zását kívánta a tanulóktól. Megoldásuk valamivel az átlagtelje
sítmény alatt maradt (73»6)í). Ez az eredmény önmagában megnyug
tató lenne, de ezek között a feladatok között találtuk a leg
gyengébben megoldottakat is. A feladatlap utolsó négy feladata 

(47-ЗО) a többszöri választás típusához tartozott, s ezek 

átlageredménye nagyon gyenge volt (47,l)f). Az ilyen jellegű fela
datok megoldása az ágazati gazdaságföldrajzban jelentős informá
ciók, összefüggések ismeretét igénylik, alkalmazásukra feltétle
nül szükség van. Az összefüggéseket tartalmazó feladatok az 

ipartelepi tő tényezőkre, az egyes iparágak jelentőségére, a 

környezetvédelemre tértek ki.
A gyakorlati jellegű feladatok - ezek a képzési követelmé

nyek teljesítésének mértékét kívánták megismerni eredménye 

jónak mondható (77,87^). Részben topográfiai jellegű feladatot 
tartalmazott a feladatlap, ennek részeredménye a jobb« Másrészt 
táblázat elemzést kívántunk a tanulóktól. (A világ felhasznált 
energiahordozóinak ^-03 megoszlása 1860-1971 között.) Ennek 

részeredménye a gyengébb (65,7)0• Mivel a tankönyvben e témánál
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grafikus megoldással készült ábrát elemeztek a tanulók, az új
szerűén, táblázatban összegzett ismeretek alkalmazása nem kis 

gondot okozott. A gyakorlati feladatok eredménye - ha igy fel
bontva vizsgáljuk - raegerősitenek bennünket abban, hogy tárgyunk 

tanításánál időt kell hagyni a képzési feladatok minél többoldalú 

alkalmazásához, a begyakorláshoz. így érvényesülhet a legjobban 

a tanulói önállóság.
Az ”AW feladatlap feladatai közül 40* alatti teljesítménnyel 

a 46. és a 47. feladatot oldották meg a tanulók. (Az 90. feladat 
is közel 40*-os eredményű.) A szaktanárok szerint a feladatok 

érthetőeh voltak, megoldásuknál részben a figyelmetlenség, más
részt a többszöri választás típusának nehézsége jelenthetett 

problémát. A 37. feladatot (ez topográfiai feladat volt) vala
mennyien megoldották (100* , Csehszlovákia).

A feladatlapon 29 un. minimum feladat volt, átlagteljesit- 

ményük 79,5*. Az eredmény tehát jobb, mint az összteljesítmény.
A feladatok az ipar telepi tőtényezőit, egyes hazai erőmüvek 

ismeretét, az energiahordozók felhasználási részesedését, egyes 

termelési helyeket, a jelentősebb iparágak ismeretét, az európai 
szocialista országok ipari termelésben játszott szerepét kívánták 

meg a tanulóktól.
Vizsgáljuk az adott feladatokat aszerint, hogy milyen értelmi 

műveletet igényeltek a tanulóktólt 
ráismerés szintjén (3) 

reprodukálás szintjén (22) 

alkalmazás szintjén (23)
Az ismeretek alkalmazását igényló feladatok az átlagtelje

sítménytől jóval gyengébb eredményüek. A tapasztalatok is alá
támasztják ezt az eredményt, ezért e témakör tanításánál, ter
vezésénél a szaktanárnak erre feltétlenül ügyelnie kell!

98,74*
76,87*
63,51*.

A kontroll osztályok eredménye
Az "A" feladatlapot 1б0 tanuló oldotta meg, átlagteljesítmé

nyük 70,4*, ez gyengébb, mint a kísérleti osztályoké (75,3*)«
Az eredmények az alábbiak szerint oszlottak meg:
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Teljesitraény $-ban

f

100

90

80 76743 74723 V723 7X2И677—^Шг 7V / L —704%7P-Й2 61,3
60 [7

50-

40

30

20

10

/j
BP1 Bp2 Мл v2 v3 v4 ve-, Ve2 Ve3 ve4 Iskolák

A leggyengébb teljesitmény 6l,2$, a legjobb 76^-os, az eltérés 

14,8$. A kísérleti osztályokkal szemben a teljesítmény itt egyen
letesebben oszlott meg. Átlag alatt volt négy osztály teljesít
ménye .

A kontroll osztályokban az általános iskolában megtanult is
mereteket tartalmazó feladatok eredménye igen gyenge volt (50,25/6). 
Valószínűleg a tanítási órákon nem tudatosodott olyan mélységig 

a linearitás elvének szem előtt tartása és valóban nehezen lehet 
már a tanult, régi ismereteket a felszínre hozni. Mivel az a tanári 
munka időigényes, a feszitettebb ütem miatt jobban elkerülte a 

szaktanárok figyelmét.
Vizsgáljuk meg - tudáselemek szerint - a feladatok eredményeit:
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Általános
fogalom

Egyedi
fogalom ÁtlagÖsszefüggés GyakorlatFolyamat

A mérőlapon adott feladatok száma

1012 185 5
70,'»

52,62 65,5'»59,75 83,12 78,50

A kísérleti osztályok eredményei

60,58 56,62 73,689,80 77,87 75,3

Átlag alatti eredményeket kaptunk az általános fogalmak, a folya
matok ismeretében. A kontroll osztályokban kevésbé volt eredményes 

az összefüggések felismerése és alkalmazása, jobban eltért az 

átlagtél (65,54/6), mint a kísérleti osztályokban. Feltételezzük, 
bogy a kísérleti osztályok tanárait a követelményrendszer rész
letezése jobban segítette egy-egy tananyagrész feldolgozásánál.

Az egyes feladatok teljesítményét vizsgálva a leggyengébben 

oldották meg a '»6, a '»7, a '»9. és az 50. feladatot. A kísérleti 
osztályoknál tapasztalt problémák itt is jelentkeztek. Különösen 

eredménytelen volt a többszöri választásos feladattípus (37,18}É) 

megoldása. A 39» feladatot valamennyi tanuló jól oldotta meg 

(100^, Románia).
A minimum feladatok átlageredménye 77,6j6-oe, a feladatlap 

átlageredményénél ez is magasabb volt (70,Ч^). A kísérleti osz
tályok minimum feladatainak átlageredménye 79,5/6-os volt, tehát 
az eredmények jobbak voltak.

Hasonlítsuk össze a különböző értelmi műveleteket igénylő 

feladatok eredményeit!

Szintek Kontroll osztályok Kísérleti osztályok

Ráismerés (5) 

Reprodukálás (22) 

Alkalmazás (23)

97,38
70,45
64,55

98,74
76,87
63,51
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A kontroll osztályoknál az alkalmazást kívánó feladatok átlag- 

eredménye gyenge volt, bár egy $-kal jobban oldották meg ezeket 
a feladatokat, mint a kísérleti osztályokban (66,55-63*51$)*

Ä "B" feladatlap eredményeinek ismertetése
A feladatlap az ipari termelés legfontosabb kérdéseivel fog

lalkozott az "A” feladatlaphoz hasonlóan 158 tanuló átlagtelje
sítménye 73*4$ volt. A teljesítmények osztályonkénti megoszlása 

a következő!
Teljesítmény $

100-

90- 85,8 85,7Rt
80- / 75,5

727 / nh

í -
72£ -ЗЦ-_------71— -73,4%70- 7668 Ij6f 7fi 63,2760-

50-

40

30

20J

10-
/ 777

Ts kólák01 01 02 03 04 05 06 07 08 09
1 2

A legjobb teljesítmény 85,8$, a leggyengébb eredmény 63,2$, a 

szóródás 22,6$-os, elég jelentős. Hat osztály teljesítménye az 

átlag alatt volt (01-1, 01-2, 02, 03, 05, 06).
A ”B" feladatlap összeállítása az "A" feladatlaphoz hasonlóan 

történt (az összefüggések feltárása, a mennyiségi arányok felisme
rése, uj feladattípusok alkalmazása).

A feladatok közül a 6, a 36. és a 43. az általános 

iskolai ismeretekre épült, eredményük
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elmaradt az átlageredménytől (67,90)0. Az "A" feladatlapnál ta
pasztal t hiányosságok, nehézségek itt is jelentkeztek.

Vizsgáljuk tudáselemek szerint a feladatok eredményeit!
A feladatlap átlagteljesítménye

Általános 
fogalom

Egyedi
fogalom Összefüggés GyakoriatFolyamat

A feladatlapon adott feladatok száma

104 412 20

60,3 81,571,772,7 75,3

A gyakorlati jollogü és a topográfiai feladatok eredménye maga
sabb, a többi részeredmény alacsonyabb Tolt az átlagnál.

Az általános fogalmak köréből adott feladatok száma nem volt 

jelentős (4), a teljesítményük ralamivel alacsonyabb volt az át
lagteljesítménynél, a termelési sorrendek ismeretében itt is sok 

volt a bizonytalanság (72,7)0.
A topográfiai föladatok eredményei az átlagteljesítménynél 

jobbak voltak (75,3)0. Erőmüveket kellett energiahordozókhoz és 

magyar ipari üzemeket városokhoz kapcsolni. A leggyengébben meg
oldott feladat is ezek közül került ki (6. feladat, 20)O. Meglepő 

volt, hogy a November 7. Erőmű nevét nem ismerték a tanulók, 
pedig az általános iskolában tanulták.

A folyamatokra készült feladatok száma is elenyésző volt (4). 
Megoldásuk gyengén sikerült (60,3)0» elmaradt az átlagteljesít
ménytől. A feladatok a gép- és a vegyiparra vonatkoztak.

A feladatok jelentős része az összefüggések ismeretét kíván
ta a tanulóktól. Teljesítményük az átlagnál valamivel alacsonyabb 

volt (71,7/0' A feladatok kisebb részben az ismeretek reproduká
lását, nagyobb részbon alkalmazást kívánták a tanulóktól. Itt is 

gondot okozott a többszöri választás feladattípusa, megoldásuk 

gyenge volt (39,93)0.
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A gyakorlatok eredménye meghaladta az átlagteljesítményt 

(81,52*). Ezek a feladatok az ismeretek alkalmazását kívánták 

részben topográfiai ismeretekkel összekapósolva, másrészt táblá- 

zatelemzést kellett végezniök a tanulóknak. A táblázatelemzés 

részeredménye (69,8*) azért fogadható el megfelelőnek, mert az 

energiahordozók százalékos megoszlására csak grafikont elemeztek 

a tanítási órán, így valóban gondolkodni kellett a táblázat meg
fejtésekor.

А В mérőlap feladatai közül 40* alatti teljesítménnyel ol
dották meg a 6, a 47, a 48. és az 50. feladatot. A 6. feladat 
gyenge megoldásának okára nem találtunk magyarázatot, hiszen a 

Várpalotai November 7. Erőmüvet a tanulók az általános iskola 

8. osztályában tanulták. A 29. feladat megoldási kulcsa hibás 

volt, a rossz eredmóny feltétlenül ebből adódott. A 47, a 48, 
az 50. feladat a többszöri választás feladattípushoz tartozott, 

e feladattípust nehezen tudták megoldani a tanulók. 100*-ban 

egyetlen feladat megoldása sem sikerült, a legjobb eredménnyel 
(98,8*) a tanulók az 1. és a 36. feladatot oldották meg. 
(Ipartelepítés, Győr földrajzi helyének felismerése.)

A feladatlapon 28 feladat olyan ismereteket tartalmazott, 

amelyekre a gazdaságföldrajzi tájékozottságban feltétlenül szük
ség van. Ezek voltak a minimum feladatok. Teljesítményük valamivel 
magasabb a feladatlap átlagteljesítményénél (75,02*). Az ipar
telepítés szempontjai, a legfontosabb magyarországi erőmüvek, 
az energiahordozók százalékos megoszlása, a gépgyártásra, az 

aluminiumipárrá, a vegyiparra, a magyar ipari objektumok földrajzi 
helyére vonatkoztak ezek a feladatok.

Vizsgáljuk meg a mérőlap feladatait aszerint, hogy milyen 

értolml műveletet igényeltek a tanulóktól) 

ráismerés szintjén (5 feladat) 

reprodukálás szintjén (20 feladat) 

alkalmazás szintjén (25 feladat)
Érdekes az, hogy a reprodukálást és az ismeretek alkalmazását 
igénylő feladatok eredményei közel azonosak voltak, de mégis az 

átlagteljesítmény alatt teljesítettek. Az eddig vizsgált esetekben

93,6*
70,91*
71,9*.
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(I. és II. témakör A és В feladatlapjai, а III. témakör A 

feladatlapja) ilyen szoros eredményt nem tapasztaltunk.

A kontroll osztályok eredménye
А В feladatlapot l63 tanuló oldotta meg. Átlagteljesítményük 

67,9$ volt. A kontroll osztályok teljesitménye a következőképpen
oszlott meg:

Teljesitmény #-ban

100-1
- !

90-

80 74,6
70,27Q4

e^s-R- 68,8 68766,2 .70
““yC~ ”7^——657 67,9%

T\m60

50-]

/40-

3CУ

20]

/1Ch

/ z./ isitől ákVe1 ve2 Ve3 Ve4Bpi Bp2 Vl v2 v3 v4

A kontroll osztályok átlagteljesítménye alacsonyabb volt, mint 
a kisérleti osztályoké (73,4#). Az osztályok teljesitraénye azonban 

egyenletesebb, a legnagyobb és a legalacsonyabb teljesitmény kö
zötti különbség 12,8#? az átlag alatt négy osztály teljesitménye 

található.
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Az általános iskolában tanult ismeretekre készitett felada
tok száma ugyan nem volt sok, átlaguk valamivel gyengébb, mint a 

feladatlapok átlagteljesítménye (66,26$(). Ezek között volt a leg
gyengébben megoldott feladat is (6. feladat, 16,57/0.

Nézzük meg tudáselemek szerint a feladatok eredményeit!

Altálános 
fogalom

Egyedi
fogalom ÁtlagFolyamat Összefüggés Gyakorlat

A mérőlapon adott feladatok száma

4 4 1012 20
67,9

69,48 65,08 67,4259,05 70,37

A kísérleti osztályok eredményei

60,3 73,472,7 71,7 81,575,3

A kontroll osztályokban a gyakorlatok és az általános fogalmak 

kivételével a teljesítmények az átlag alatt voltak. Ha a kísérleti 
osztályok eredményeivel hasonlítjuk össze a teljesítményeket, 

akkor a topográfiai feladatok a kontroll osztályokban gyengébben 

sikerültek, de a gyakorlatok sem voltak olyan eredményesek, mint 
a kísérleti osztályokban. Ezek az összehasonlítások is azt erő- 

siték meg, hogy a kísérleti osztályokban a tanári munkát segítette 

a követelményrendszer készletezése. Megkönnyítette a topográfiai 
feladatok szem előtt tartását, segítette a gyakorlathoz tervez
hető feladatok adását.

A feladatok közül nagyon gyenge eredménnyel (40$( alatti tel
jesítmény) oldották meg a 2, a 6, a 29, a 30, a 47, a 48. és az 

50. feladatot. A 29* feladat megoldásának kulcsa hibás volt, a 

47, a 48. és az 50. feladat a többszörös választás feladattípu
sához tartozott, s ez a feladattípus itt is gondot okozott. A 

többi feladatnál az eredménytelenség oka a hiányos ismeretekből 
adódhatott. A legeredményesebben megoldott feladat 96,94^-os volt.

A minimum feladatok átlagteljesítménye 70,27/1, szintén maga
sabb volt a mérőlap átlagteljesítményénél (67,9$). A kísérleti
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osztályokban jobbak voltak az eredmények (75,02Jt) e feladatok 

megoldásában.
Hasonlítsuk össze a különböző értelmi műveleteket igénylő 

feladatok eredményeit)

Kísérleti osztályokKontroll osztályokSzintek

Ráismérés (5) 

Reprodukálás (20) 

Alkalmazás (25)

93,6
70,91

85,52
64,39
68,05 71,9

Érdekes módon mind a kísérleti, mind a kontroll osztályokban az 

alkalmazást igénylő feladatok eredménye valamivel £obb volt, mint 
a reprodukálás szintjén megfogalmazottaké. A nehézipar egyes 

ágaira jellemző ismereteket elég gyenge eredménnyel reprodukálták 

a tanulók, különösen a kontroll osztályokban.

Az "A" és ИВН feladatlapok teljesítésének együttes értékelése a
kísérleti és kontroll osztályokban

Kísérleti osztályok
A harmadik témakör A és В feladatlapjának 100 feladata a 

társadalom gazdasági tevékenységén belül az ipari termelés fon
tosabb ismereteit tartalmazta. Az ipar telopitőtényezőit, a 

különböző energiahordozókra telepített erőmüveket, az energia- 

hordozók százalékos megoszlásának alakulását, a nyersanyagterme
lés jellemző telephelyeit, a legfontosabb nehézipari ágazatokat 
stb. A feladatlapokat összesen 328 tanuló oldotta meg, átlagtel
jesítményük 74,27^, ami 13,09/t-os szórással érvényesül. Az ágazati 
gazdasági tföldrajz tanítása komoly feladat elé állítja a szakta
nárokat, mert a tananyag elég zsúfolt, és kevesebb előismeretre 

lehet alapozni. A tanulók teljesítményének eloszlását a következő 

táblázat szemlélteti)
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Tanulók %Tanulók száma 
(fó)

Teljesitmóny
<*)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30
0,30
0,00
0,91
2,43
5,18
7,31
6,40

15,54
12,19
15,54
10,06
14,93
5,48

3,35

00-5 
6-10 

11 - 15 

16 - 20 

21 - 25 

26 - 30 

31 - 35 
36 - 40 

41 - 45 

46 - 50 

51 - 55 
56 - 60 

61 - 65 

66 - 70 

71 - 75 
76 - 80 

81 - 85 

86 - 90 

91 - 95 

96 -100

0
0
0
0
1
1
0
3
8

17
24
21
51
40
51
33
49
18
11

Összesen 100,00328

Az 5« sz. ábrából leolvasható, hogy a tanulók eloszlása 

teljesitmónyszázalékük szerint eltór a normális elosztástól, 
enyhe jobboldali aszimmetriát rauAat. Az egyes tanulók teljesit- 

mónyszázalókát figyelembe vóve megállapíthatjuk, hogy elóg nagy 

a terjedelem (20-100), azaz 80Jt.
A teljesitmónyszázalókok legtipikusabb órtóke, azaz a 

tanulók sűrűsödése 60-90JÍ között található, a tanulók 74,6 Jí-ónak 

teljesítménye esik a területre, 90% feletti teljesitmónyt nyújtott 

a tanulók 8,83^-a, a 40jf alatti tel jesitmónyt nyújtott tanulók jC-a 

elenyószó (0,6$().



5. ábra
A tanulók jaegoszlása teljesitményszázalék szerint a 3.

(kísérleti osztályok)
témakor feladatai alapján

Tanulók $

35i

30

I
25-

О
Лг

го-

15-

ю

5-

Teljesitmény %10 20 30 40 50 60 70 qq 90 100
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Kontroll osztályok
Az A és В feladatlapot 323 tanuló oldotta meg. Átalgteljesit- 

ményük 69» 27#» ami ll,67$-os szórással érvényesül. Ez az eredmény 

a kísérleti osztályok átlagteljesítményénél 5$-kal kevesebb. A 

tanulók teljesitményének eloszlása a következő!

Tanulók $-banTeljesitmény Tanulók száma
($) (f 6)

0-5 
6-10 

11 - 15 

16 - 20 

21 - 25 

26 - 30 

31 - 35 
36 - 40 

41 - 45 

46 - 50 

51 - 55 
56 - 60 

61 - 65 

66 - 70 

71 - 75 
76 - 80 

8i - 85 

86 - 90 

91 - 95 
96 -100

0,00
0,00
0,30
0,30
0,30
0,00
0,30
0,61
1,54
3,09
3,09

10,83
8,66

22,29
15,47
19,19
9,59
4,02
0,30
0,00

0
0
1
1
1
0
1
2
5

10
10
35
28
72
50
62
31
13

1
0

Összesen 100,00323

A 6. számú ábrán leolvasható, hogy a tanulók eloszlása tel
je sitményszázaiékok szerint eltér a normálistól, jobboldali 
aszimmetriát mutat. A terjedelem igen nagy (IO-IOO), azaz 90$, 
ha egyes tanulók teljesítmény százalékát vesszük figyelembe. A 

legtipikusabb érték, azaz a tanulók sűrűsödése a 60-80$ között



6. ábra
A tanulók megoszlása teljesitményszázalék szerint a 3* témakör feladatlapjai alapján

(kontroll osztályok)
Tanulók $

35

30

I
25-1

о
C'.

I

2Cb

15-

10-

5”

60 70 80 90 Teljesitmény Jé10 20 30 40 50 100
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található, a tanulók 65,6l?£-ának teljesítménye esik e területre.
90JÉ felett a tanulók 0,30JÉ-a teljesített, 40JÉ alatti teljesít
ményt nyújtott a tanulók l,81JÉ-a. A kisérleti osztályokéval 

összehasonlítva a teljesítmények eloszlása nagyon egyenlőtlen, 
igen széles terjedelmet mutat. Különösen meglepő a 40JÉ alatti 

teljesítményt nyújtott tanulók százaléka. F próbával és t próbá
val ellenőriztük, hogy mennyire véletlenszerű a teljesítmény- 

eloszlásban mutatkozó eltérés, 99Jé-os biztonsággal állítható, hogy 

az átlagok közötti eltérés nem véletlen.
A III. témakör feladatlapjainak összesített eredményét a 

3. táblázatról olvashatjuk le.
З. táblázat

A III. témakör A és В feladatlapjainak összesített eredménye

Általá
nos fo

galom

Általá
nos is
kolai 
fela
datok

Átlag
tel je- 
•itmény 
Jé-ban

Minimum
felada-

Meg-
jegy-
zés

Egye
di fo
galom

Folya
mat

Gyakor-Ossze-
függés
tör
vény

lat
tok

A kisérleti osztályok eredménye (328 tanuló)

74,27 66,64 58,47 72,66 79,69 64,0682,55 77,31

A kontroll osztályok eredménye (323 tanuló)

69,27 64,61 55,83 66,48 74,4374,1 58,25 73,93

A kísérleti osztályok átlagteljesítménye és a részeredmények is 

jobbak, mint a kontroll osztályoké. Mind a két eeetben a tenden
ciák hasonlóak, a tanulók az átlagteljesítménynél jobban oldották 

meg a topográfiai és gyakorlati feladatokat, és a minimum felada
tok átlagteljesítménye is jobb. Különösen alacsony eredményt mu
tattak az általános fogalmak, folyamatok feladatai. Ennek az okára 

már az elemzés során utaltam. Érdemes az összehasonlításnál megem
líteni, hogy a kisérleti osztályok ugyanazokat a topográfiai fela
datokat sokkal jobb eredménnyel oldották meg, mint a kontroll 
osztályok. A kísérletezők véleménye szerint a részletezett köve
telményrendszer e területen valóban sok segítséget ad. Az össze
függések eredményei ugyan alig alacsonyabbak az átlagteljesítménynél, 
mégis arra figyelmeztetnek, hogy az összefüggések felismerése,
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elemeztetése Igen fontos, mert e témakör eredményes tanításának 

ez a kulcsa.

d) A NEGYEDIK TÉMAKÖR ELLENŐRZÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE
A negyedik témakör feladatlapjait 316 tanuló oldotta meg, az 

"A” feladatlapot 157 tanuló, a "B" feladatlapot 159 tanuló.

Az ,tAtt feladatlap eredményeinek ismertetése
A feladatlap átlagteljesítménye 79,37/S volt, a teljesítmények 

osztályonként a következőképpen oszlottak meg:
Teljesítmény $

100-

90 87,7
81,7

г82,780,2 7795780- 2| 7-------79,37°/o— ~ 75,8 74,8 74; 7 ,73,6 7
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A legkisebb teljesítmény 73»6*-os volt, a legnagyobb 87»7*-os, 
szóródás 14,1*. A teljesítmények eloszlása viszonylag egyenle
tes, négy osztály eredménye maradt az átlag alatt.

A negyedik témakör a társadalom gazdasági tevékenységén 

belül a mezőgazdaság földrajzával, a kereskedelem és a közleke
dés földrajzával, valamint az idegenforgalom gazdasági tevékeny
ségével foglalkozik. A feladatok is ezekre a gazdaságföldrajzi 
ágazatokra készültek,

A feladatok összeállításának szempontjai megegyeztek az 

előző témakörök feladatlapjainak elrendezésével. A témakör anya
gából adódóan sok összefüggésre utaló feladatot dolgozott fel 
a mérőlap (29 feladat), ezek elsősorban az I. témakörben meg
tanult ismereteket alkalmazták. Az egyes feladatok megoldásához 

továbbra is szükségesek voltak a mennyiségi ismeretek, az össze
hasonlítások, természetesen termelési adatok nélkül. Tovább 

gazdagodtak a feladattípusok, az egyszerű választás, a hibaku
tatás, a rajzos feladatok, a többszöri választás feladattípusa 

mellett alkalmaztuk a relációanalizis feladattípust is. E két 
utóbbi megoldása nehézséget jelentett. A tanulóknak gondot oko
zott nemcsak e feladattípusok kevésbé ismert és használatos mód
ja, de a több összefüggés együttes meglátása a megfelelő, helyes 

megoldások kiválasztása is meghaladta erőiket. A relációanalizis 

feladattípus átlagteljesítménye 54,67*'} a többszörös választásé 

pedig 60,51*, mindkettő átlagteljesítménye messze elmaradt a 

feladatlap 79,37*-os átlagteljesítményétől.
A feladatok közül a 11, a 12, a 13* a 14, a 20, a 22, a 

34, a 91. és az 50. az általános iskolai tananyagra éxnilt, ezek 

átlagteljesítménye 69»14*-os volt. A teljesítmény ugyan elmaradt 
a feladatlap átlagteljesítményétől (79,37*), de az eredmény mégis 

jobb volt, mint а III. témakör hasonló jellegű feladatainál. A 

tanítási tapasztalatok szerint az ágazati gazdaságföldrajz taní
tásánál már nehezebben lehet az általános iskolában szerzett 
földrajzi ismeretekre közvetlenül támaszkodni, sok figyelmet, 
jó módszereket kíván a szaktanártól a régebbi földrajzi tényanyag 

felfrissítése.
Vizsgáljuk tudáselemek szerint a feladatok eredményeit.
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A feladatlap átlagteljesítménye 79*37/t

Általános
fogalom

Egyedi 
fogálom ÖsszefüggésFolyamat Gyakorlat

A mérőlapon adott feladatok száma

63 39 29

68,65 76,8183,01 97,45 97,45

A tanulók a folyamatok és az összefüggések eredményének kivételé
vel az általános fogalmak, az egyedi fogalmak és a gyakorlatok 

ismereteit tartalmazó feladatok megoldásában a mérőlap átlagtel
jesítményénél jobb eredményt értek el.

Kevés feladat készült az általános fogalmakra (3), hiszen e 

témakörben az összefüggések ismerete volt a fontos. De e kevés 

feladatnál meglepően jó eredmények születtek (pl. élelmiszer- 

gazdaság fogalma 91»725É-oe teljesitménnyel)..Átlaguk 83,01^-os, 
magasabb volt a feladatlap átlagteljesítményénél.

Nagyon jó eredményt értek el a topográfiai feladatokban a 

tanulók, 97,45^. Az ellenőrzőlapon nem volt sok ilyen jellegű 

feladat, a tanulóknak a világ jelentős kikötővárosait, csatornáit 
kellett felismerniok.

Az átlagteljesitménynél jóval gyengébben oldották meg a ta
nulók a folyamatokra készült feladatokat (68,65^). A feladatok 

részben a mezőgazdasági termelésre, a termelés mennyiségére vo
natkozó ismeretekre, részben a közlekedésre vonatkoztak. A gyenge 

eredményt részben az magyarázza, hogy a relációanalizis feladat
típus - ilyen tipusu feladatok is készültek a folyamatokra - nem 

volt könnyű a tanulóknak. Ugyanis a mezőgazdasági termelés mennyi
ségi vonatkozásai kevésbé ismert előttük.

A feladatlap jelentős részét az összefüggések felismerését 
tartalmazó feladatok tették ki, eredményük valamivel az átlagnál 
alacsonyabb volt (76,81}(). Az eredmény ennek ellenére jónak 

mondható, hiszen részben e témakörben tanultak közötti össze
függések ismeretét kívánták a feladatok, másrészt erősítették a
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tantárgyon belüli koncentrációt (az I. témakörben tanult isme
retekre való visszacsatolási általános iskolában megtanult, áel- 

dolgozott ismeretek felhasználása). A feladatok nagyrésze alkal
mazást igényelt» igy az eredmények értékelésénél ezt is figye
lembe kellett vennünk.

A gyakoriatként alkalmazott feladatsor kördiagram elemzését 
igényelte a tanulóktól. A 97*’i5)6-08 toljositményt azzal lehet 
magyarázni» hogy a kördiagram egy tankönyvi ábrával azonos» igy 

megértése» feldolgozása nem okozhatott különösebb gondot. A 

tankönyv feldolgozásra szánt ábraanyaga gazdag» a szaktanár ter
vező munkája szerint válogathat a rendelkezésre állókból, de 

mással is dolgozhat a feladatok megvalósítása érdekében. A kísér
letező tanárok véleménye szerint nem hiba, ha a feladatlapon a 

tankönyvi ábraanyagból is elemoztetünlc.
A feladatok közül 40jí alatti eredménnyel oldották meg a 

tanulok a 9, a 11, a 44-es feladatokat. A felsoroltak közül az 

első két feladat típusa okozott nehézséget (relációanalizis), a 

44. feladat gyenge megoldása a tanulók figyelmetlenségével ma
gyarázható. Legjobb eredménnyel (98,73^) oldották még a tanulók 

a 24. és a 31. feladatot (kördiagram; topográfiai feladat).
A feladatlapon 29 feladat minimum ismereteket tartalmazott. 

Átlagteljesítményük 82,71)6 volt, magasabb a feladatlap átlagánál. 
Ezt az eredményt azért mondhatjuk biztatónak, mert azokat a leg
fontosabb gazdaságföldrajzi ismereteket tartalmazza, molyek az 

általános műveltséghez, a földrajzi tájékozottsághoz elenged
hetetlenül szükségesek.

Vizsgáljuk az eredményeket az értelmi műveletek szerint: 
ráismerés szintjén (9 feladat) 

reprodukálás szintjén (12 feladat) 74,89)6 

alkalmazás szintjén (29 feladat) 72,55)6.
A reprodukálást igénylő és az alkalmazási feladatok átlagtelje
sítménye alacsonyabb volt a feladatok átlagteljesítményénél 
(79,37)6). A ráismerés szintjén topográfiai feladatok voltak 

(nagyforgalmu kikötővárosok, csatornák, belvízi útvonalak), 
megoldásuk eredményes.

97,45)6
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A kontroll osztályok eredménye
Az "A" feladatkapot 166 tanuló oldotta meg. Átlagtejjesit- 

ményuk 74,33$-os volt. Az eredmények osztályonkénti megoszlása 

a következős
Teljesítmény $

100

90-

81,8 80,1
\8 СУ 77,374,9 754 75,‘I

Щ- 703 68,Г ~7433%\ \7СУ
\674

60

5a
\4a

\ \\ \за \

4^2a \
\

\ia \
\
\\ \\ \

TskolákBp, Bp2 Vl v2 v3 v4 ve, ve2 Ve3 ~ve4

Az osztályok teljesítménye között nem volt nagy eltérés, a leg
jobb (81,8$) és a leggyengébb (67»4$) teljesítmény közötti kü
lönbség 14,4$-os. Négy osztály eredménye maradt az átlag alatt, 

így, ha összehasonlítjuk a kísérleti osztályok teljesítmény 

eloszlásával, nem nagy a különbség. Eltérés az átlagteljesítmény
ben tapasztalható, a kontroll osztályok átlageredménye alacso
nyabb, mint a kisérleti osztályok átlagteljesitménye (79i37$).

Az uj feladattípusok eredményei itt is arra utalnak, hogy 

a kontroll osztályokban is kevés a jártasság az ilyen feladat
típusok megoldásában. A relációanalizis feladattípus feladatainak 

részeredménye 49,12$, a többszöri választás feladattipus felada-
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tainak teljesítménye 51 »98/1* Mindkét esetben az eredmény nagyon 

gyenge volt.
A kontroll osztályokban az általános iskolában tanult is

meretekre készétett feladatok átlagteljesítménye 52»62Jl-os volt»
•mi a kísérleti osztályok eredményénél (69,14jO jóval gyengébb.
Ez az eredmény alátámasztotta azt a tapasztalatot, hogy az ágazati 
fazdaságföldrajz tanításánál kevés földrajzi ismeretet tdd a 

tanár felhasználni munkája során.
Vizsgáljuk meg - tudáselemek szerint - a feladatok eredményeit.

Általános
fogalom

Egyedi
fogalom Á41 agÖsszefüggés GyakorlatFolyamat

A mérőlapon adott feladatok száma

63 9 329
74,33

96,7971,6881,32 94,58 •59,48

A kísérleti osztályok eredménye

68,-65 76,8183,01 97,45 97,45 79,37«•t. \

Hasonló következtetéseket vonhatunk le, mint amelyeket már a 

kísérleti osztályoknál is tapasztaltunk. A leggyengébben sikerültek 

a folyamatokra készített feladatok (59,9870, az átlag alatti tel
jesítményt mutattak az összefüggések ismeretét igénylő feladatok 

(71,68^), az egyedi fogalmak ismerete és a kördiagram megoldása 

(gyakorlat) jónak mondható.
Á feladatok közül 40jf alatti eredménnyel oldották meg a ta

nulók a 11, a 12, a 44, a 45. és a 46. feladatot, de elég gyengén 

sikerült a 9* és a 15. feladat is (4lj( alatt). Ezek a feladatok 

részben a relációanalizis és a többszöri választás feladattípu
sához tartoztak, s ez gondot okozott a tanulóknak, Másrészt hiányos 

ismereteik is közrejátszottak. Ha a kísérleti osztályokéval 
vetjük össze az eredményt, ott is hasonlóképpen jelentkeztek 

ugyanezek a problémák. A legjobb eredményt a 98,8^-ban megoldott 
28. feladat érte el (topográfia).

A minimum feladatok átlageredménye 77»35}í. Az eredmény jobb 

volt, mint a feladatlap átlagteljesítménye (74,3370, de a mini-
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mumfeladatok átlageredménye alacsonyabb szintűt mint a kísérleti 
osztályokban (82,71^).

Hasonlítsuk össze az értelmi műveletek szerint a feladatok 

eredményeit)

Kísérleti osztályokKontroll osztályokSzintek

Ráisraerés (9) 

Reprodukálás (12) 

Alkalmazás (29)

97,45
74,89
72,55

95,31
76,71
66,96

Az eredményeket összehasonlítva megállapítható, hogy a tendenciák 

hasonlóak, de a kísérleti osztályokban a reprodukálást igénylő 

feladatok teljesítménye is magasabb volt az átlagteljesítmény
nél (74,33/0» s az alkalmazást igénylő föladatok jóval gyengébben 

sikerűitek, mint a kísérleti osztályokban» A kísérleti céllal 
készült követelményrendszer használata tapasztalat szerint jobban 

felhívta a tanárok figyelmét a földrajzi ismeretek alkalmazására»

А ”В" feladatlap eredményeinek ismertetése
Ezt a feladatlapot 159 tanuló oldotta meg* Átlagteljesít

ményük 74,77^-os. Az eredmények az "A" feladatlapnál gyengébbek 

voltak, bár a feladatlapok azonos tipusu és nehézségi feladato
kat tartalmaztak. A "B” feladatlap teljesítményének osztályon
kénti megoszlása a következő volt:
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Teljesítmény $-ban
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А В feladatlap megoldásánál az osztályok teljesítménye kevésbé 

volt egyenletes, a legjobb (86,55$) és a leggyengébb (67,6$), 
teljesítmény közötti különbség 18,93$ volt. Hat osztály telje
sítménye maradt az átlag alatt.

A feladatok összeállítása részben a mezőgazdaság, részben 

a kereskedelem, a közlekedés, az idegenforgalom köréből történt 

az ”A" feladatlaphoz hasonló szempontok szerint.
A relácinanalizis és a többszöri választás feladattípusa 

ez esetben is nehézséget jelentett a tanulóknak, az átlageredmé
nyek is erre utalnak (relációanalizis feladattípus átlagteljesít
ménye 56,19$, a többszörös választás feladattípus átlageredménye 

51,10$).
Az általános iskolában megtanult földrajzi ismereteket fel

tételezi* a 11, a 14, a 16, a 17, a 40, a 45» és a 47. feladat, 
nem kielégítő megoldása (55,53$) a már említett okokkal magya
rázható .
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Vizsgáljulc meg tudáselemek szerint a feladatok eredményeit. 
A feladatlap átlagteljesitménye 74,77$

Általános 
fogalom

Egyedi 
fogaiom ÖsszefüggésFolyamat Gyakorlat

A mérőlapon adott feladatok száma

16’i к9 17

76,30 64,4785,22 80,10 71,44

Az átlagteljesítményhez viszonyítva az összefüggések és a gyakor
latok teljesítménye volt gyengébb.

Az általános fogalmak köréből készített feladatok száma kevés 

volt (4), az átlageredményük jónak mondható 85,22$. A mezőgazda- 
sági típusok, a világkereskedelem, a vasúti közlekedésre vonatkozó 

ismereteket tartalmazták ezek a feladatok.
Az egyedi fogalmak feladatai Európa fontos kikötőinek fel

ismerésre készültek. Eredményük az átlagteljesítménynél magasabb 

volt, 80,10$, de а В feladatlap hasonló jellegű feladataihoz 

képest jóval gyengébb. Meglepő, hogy az Északi tenger és a Balti 
tenger ismert kikötőinek földrajzi helyét - bár a tankönyvben 

vastag betűvel szedték ezeket - mennyire pontatlanul ismerik a 

tanulók (pl. Rostock 58,5$).
A folyamatok feladatai részben a mezőgazdasági termelésre vo

natkoztak, részben a közlekedés különböző ágazataira. Átlagered
ményük valamivel magasabb volt, mint a feladatlap átlagteljesít
ménye (76,30$).

Az összefüggések ismeretét igénylő feladatok teljesítménye 

az átlagteljesítménynél gyengébb volt (71,44$). A feladatok 

jelentős része a már tanult ismeretek alkalmazását igényelte. Ezek 

a földrajzi ismeretek csak részben voltak az általános iskolában 

már tanult tényanyagok. Jelentős szerepet játszottak a feladatok
nál az első témakörben megtanult általános természetföldrajzi 
törvényszerűségek. A gyengébb teljesítmény magyarázata még a 

többszöri választásos feladattípusból is adódik. Mindezek ellenére 

az ágazati gazdaságföldrajz tanításakor a szaktanároknak az össze
függések megértetésére, kimunkálására, és feldolgozására sok fi
gyelmet kell fordítani.
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A gyakorlati feladatok egy - a tankönyvben is található - 

kürdiagram elemzését igényeltek a tanulóktól. A kördiagram a kis- 

kereskedelmi forgalom megoszlását tartalmazta. Ismertségének elle
nére a megoldás nem volt jó (64,47*). Ezt azzal a tapasztalattal 
lehet magyarázni» hogy a tankönyv gazdag ábraanyagából a feldol
gozás során minden ábrát nem elemeznek az órán. Ez természetes» 

hiszen a 45 perces tanórába nem is lehet mindent bezsúfolni.
Mégis meglepő» hogy a tanulók egy kevésbé ismert ábraanyagot ér
telemszerűen nehezen tudnak megoldani. Ez arra figyelmeztetheti 
a szaktanárt» hogy önálló munkára» a gondolkodás fejlesztésére 

sok ábrát» táblázatot» különböző grafikonokat kell bemutatni a 

tanulóknak» ezek értelmezésével fejleszthetjük gazdaságföldrajzi 
szemléletüket.

A feladatok közül 40* alatti eredménnyel oldották meg a ta
nulók a 14. feladatot. Eredménytelenségét elsősorban a reláció- 

analízis feladattípus okozta» bár ez általános iskolában tanul
takat i8 feltételezett. A legjobb eredménnyel a 29. számú kérdést 
oldották meg» teljesítménye 99*38*.

A mérőlapon 29 feladat minimum Ismereteket tartalmazott»
átlagteljesítményük 76,13* volt» ez a feladatlap átlagteljesít
ményénél magasabb (74,77*).

Vizsgáljuk meg aszerint a feladatoki eredményeit» hogy milyen 

értelmi műveletet igényeltek a tanulóktól.
Hálsmerés (13)
Reprodukálás (10)
Alkalmazás (27)

75*28 

81,38 

72,68
Szokatlan sorrend alakult ki, hiszen a legegyszerűbb feladatok 

megoldása meglepően alacsony volt. A gyengébb teljesítményt a 

topográfiai feladatok megoldásánál tapasztalt nagyfokú bizonyta
lanság és a kördiagram helytelen megoldása magyarázza.

A kontroll osztályok eredményei
A ttB" feladatlapot 173 tanuló oldotta meg, átlagteljesítmé

nyük 68,52*. Teljesítményük alacsonyabb volt, mint a kísérleti 
osztályokban (74,77*).
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A teljesítmények osztályok közötti megoszlása: 
Teljesítmény %-ban

10a

9a

8a 77,7
7/ 71,8 729
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Az osztályok közül a leggyengébb eredmény 62,2%, a legjobb telje
sítmény 71,1%, az eltérés 15»5Jí-os, kevesebb mint a kísérleti 
osztályoknál (18,93$). Átlag alatt volt 6 osztály eredménye 

(Bpy Bp2, V1# Vy Vy Ve4).
Az uj tipusu feladatok a kontroll osztályokban is gondot 

okoztak, a relációanalízis feladatainak teljesítménye 30,6$-os, 
a többszöri választás feladattípus - bár ilyen tipusu feladatok
kal a harmadik témakörben már találkoztak a tanulók - szintén 

gyenge eredményt mutat ('*3,21#).
Az általános iskolai földrajzi ismereteket igénylő feladatok 

teljesítménye ugyan elmaradt az átlagtól (60,04$), de eredménye
sebb volt a kísérleti osztályokhoz képest (f5*5*53/á).

Vizsgáljuk meg tudáselemek szerint a feladatok eredményeit.
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Általános 
fogaiош

Egyedi 
fogaiom ÁtlagFolyamat Összefüggés Gyakorlat

A mérőlapon adott feladatok száma

164 9 17 4
68,52

69,23 62,71 63,8784,54 73,41

A kísérleti osztályok eredménye
74,77

64,4776,3085,22 80,10 71,44

A tudáselemek szerinti teljesítmények a kísérleti osztályokhoz 

hasonlóan alakultak, az összefüggések és a gyakorlatok eredményei 
voltak a gyengébbek. A már említett nehézségek feltétlenül itt is 

jelentkeztek.
A feladatok közül 40$ alatt oldották meg a tanulók a 14, a 

47. és a 48. feladatokat (a már többször említett két feladattípus 

köréből). Legjobb eredményt értek el a 18. feladatnál (98,27$ 

halászat).

cl ■-$

A minimum feladatok átlageredménye 68,17$, a feladatlap át
lageredményénél valamivel gyengébb (68,5$). A kísérleti osztályok 

minimum teljesítményénél (76,77$) ez az eredmény jóval alacsonyabb. 
A teljesítményeket összehasonlítva megái 1 api that julc, hogy a köve
telményrendszer alkalmazása a negyedik témakörben is az eredménye
sebb munkát segítette.

Hasonlítsuk össze az értelmi műveletek szerint a feladatok 

eredményeit»

Kísérleti osztályok Kontroll osztályokSzintek

Ráismerés (13) 

Reprodukció (10) 

Alkalmazás (27)

75,28
81,38
72,68

70,48
75,38
65,24

A kísérleti osztályoknál tapasztalt forditott sorrend itt is megis
métlődött a ráismerés és a reprodukálást igénylő feladatok
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A már esdi tett hibák (topográfiai feladatok ás a gyakorlatok) 

a kontroll osztályokban is hasonlóak voltak.

Az WAW ás "B" feladatlapok együttes áriákéiáae a kisáriét! ás a
kontroll osztályokban

A kisáriét! osztályok
A negyedik témakör A ás В feladatlapja a mezőgazdaság föld

rajzának, a kereskedelem ás a közlekedás földrajzának, valamint 
az idegenforgalom földrajzának ismeretanyagából összeállított 

100 feladatot tartalmazott. A feladatok jelentős rászó a föld
rajzi összefiiggásek ismeretét kívánta a tanulóktól, tartalmazott 
topográfiai feladatokat (a világ jelentősebb kikötővárosainak 

fellsaerását), és gyakorlatként egy kördiagram elemzését. A fela
dattípusok is bővültek, e témakörben alkalmaztuk először a 

relációanalízis típusát, de a kevésbé megszokott feladattípusok 

- Így még a többszöri választás típusa is - nehézséget jelen
tettek a tanulóknak. Az ágazati gazdaságföldrajz áttekintéséhez, 
az összefüggések felismeréséhez, a földrajzi ismeretek alkalma
zásához a továbbiakban is szükség van ezekre a feladattípusokra.
A középiskolás korosztály számára azonban - kellő begyakorlás 

után - nem okozhat nehézséget sem a többszörös választás, sem a 

relációanalizis tipusu feladat. A feladatokat összesen 316 tanuló 

oldotta meg. A feladatlapok átlagteljesítménye 77»38^-es, ami 
10,84^-os szórással érvényesül. Az eredményt azért tartjuk jónak, 
mert az ágazati gazdaságiöldrajz tanításának gondjai nem csökken
tek a tanév vége felé, Így a nehézségek ellenére is eredményes 

munkát végeztek (III. témakör átlagteljesítménye 74,27jt!). A 

tanulók teljesítményének eloszlását a következő táblázat 
szemlélteti *
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Teljesítmény r Tanulók száma Tanulók
(*) W) (*>

0-5 
6-10 

11 - 15 

16 - 20 

21 - 25 

26 - 30 

31 - 35 
36 - 40 

41 - 45 

46 - 50 

51 - 55 
56 - 60 

61 - 65 

66 - 70 

71 - 75 
76 - 80 

81 - 85 

86 - 90 

91 - 95 

96 -100

0 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,31
1,26
1,89
0,63
3,16
5,37

11,07
8,22

25,63
20,25
15,18
5,69
1,26

0
0
0
0
0
0
1
4
6
2

10
17
35
26
81
64
48
18

4

Összesen 316 100,00

A 7* sz. ábráról leolvasható, hogy a tanulók teljesitmény- 

azázalók szerinti eloszlásuk a normálistól eltér, a nagyobb tel
jesítmény irányában tolódott el a maximum. Az egyes tanulók tel
jes! tményszázalálcát figyelembe réve megállapítható, hogy a terje
delem elég nagy (36-100), 73#. A teljes!tményszázalék legtipiku
sabb értéke, azaz a tanulók sűrűsödése 70-90# között található, 
a tanulók 69«28#-ának teljesítménye esik e területre. 90# feletti 
teljesítményt nyújtott a tanulók 6,95#«a, 40# alatti teljesítmény 

kevés volt (0,31#).



7. ábra
A tanulók megoszlása teljesitményszázai ék szerint a témakör feladatlapjai alapján

(kísérleti osztályok)Tanulók $

35

30

I
25

M
I

20-

15^

10i

5-

Teljesitmény %■j^Q 2o oO /|Q 50 go 7^0 80 q|q 100
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Kontroll osztályok
Az A és В feladatlapot összesen 339 tanuló oldotta meg. Átlag

teljesítményük 71,78$, ami ll,70$-os szórással érvényesül. Ez az 

átlageredmény 5,6$-kal volt alacsonyabb, mint a kísérleti osztályoké. 
Ж tanulók teljesítményének eloszlását a követkézé táblázat

mutatjal

Teljesítmény Tanulók száma Tanulók
(fi)(fi) (tő)

0-5 
6-10 

11 - 15 

16 - 20 

21 - 25 

26 - 30 

31 - 35 

36 - 40 

41 - 45 

46 - 50 

51 - 55 
56 - 60 

61 - 65 

66 - 70 

71 - 75 
76 - 80 

81 - 85 

86 - 90 

91 - 95 
96 -100

0 0,00
0t00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,29
1,17
0,58
3,53
2,06
9,43
7,96

19,46
14,15
20,64
12,97
6,19
1,47
0,00

0
0
0
0
0
1
4
2

12
7

32
27
66
48
70
44
21

5
6

Összesen 339 100,00

A 8. sz. ábrát elemezve megállapíthatjuk, hogy a tanulók 

teljesitményszázalék szerinti megoszlása szintén eltér a normá
listól, jobboldali aszimmetriát mutat. A teljesítmények 30-95$ 

között találhatók. A tanulók zömének (62,21$) teljesítménye 

a 60-80$ közé, a maximum 70-80$ közé esik. A tanulók kis százaléka 

(1,47$) teljesített 91-95$ között, kb. ugyanannyi tanuló telje
sítménye volt 40$ alatt.



8. ábra
A tanulók megoszlása teljesitményszázai ék szerint a 'i. témakör feladatlapjai alapján

(kontroll osztályok)Tanulói $-ban
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Összehasonlítva ас eredményeket megállapítható, hogy a tel
jesítmények a kísérleti osstályokban jobbak. F próbával és t pró
bával ellenőriztük, hogy mennyire véletlenszerű a teljesítmény- 

eloszlásban mutatkozó eltérés. 99Jí-os biztonsággal állítható, hogy 

az átlagok közötti eltérés nem véletlen.
А IV. témakör feladatlapjainak ö 

4. ez. táblázat mutatja be.
itett eredményeit a

4. táblázat
А IV. témakör A és В feladatlapjainak összesített eredménye

átlag
tól je- 
sltmény 
Jt-ban

általá
nos fo

galom

általá
nos is
kolai 
fela
datok

Össze
függés 
törvény
ese rü-

Felya- Oyakor-
lat

Meg
jegy
zés

Egyedi
foga-

Minl-
mum
fela
datok

mat
lfrs

A kísérleti osztályok eredménye (316 tanuló)

80,96 62,3388,77 72,47 74,1277,38 84,11 79,42

A kontroll osztályok eredménye (339 tanuló)

83,99 64,60 67,19 80,33 56,33 72,7671,78 82,93

A kísérleti osztályok részeredményei a gyakorlat kivételével 
jobbak voltak. A kördiagram elemzése hasonló eredményt mutatott 
mind a két esetben. A folyamatok, az összefüggések teljesítménye, 
valamint az általános iskolai ismereteket tartalmazó feladatok 

eredményei gyengébbek voltak az átlagteljesítménynél. A gyengébb 

teljesitmény okairól az elemzés során már említést tettem, igy 

itt azokra nem szükséges ismét kitérnem.
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IV. A KÍSÉRLETI tapasztalatok

1. A kísérleti követelményrendszer alkalmazásának tapasztalatai,
javaslatok

A kísérleti munka során összegyűjtött tapasztalatok, vélemé
nyek a következőkben foglalhatok összes

1. A kísérleti követelaányrendszer az egyes témakörök átte
kintésében sok segítséget adott. A követelményrendszer a törzsanyag 

kiemelésében volt hasznos, ugyanis a tankönyv ismeretanyaga gaz
dag, sok a kérdés, sok a problémafelvetés, de a törzsanyagot ne
hezebb kiválasztani, mivel sok szemléltető, kiegészítő anyaggal 
együtt halmozódott. Ezért adott segítséget a követelményrendszer 

a lényeges követelmények megjelölésével, rendszerezésével.
Nemcsak a témakör áttekintését könnyítette meg a tanár számára, 
hanem az egyes órákra való felkészülést, az Óravázlatok elkészí
tését is.

2. A témakörök előtt található nevelési követelményeket a 

kísérletező szaktanárok nagyon hasznosnak Ítélték meg. Globális 

megfogalmazásukkal egyetértettek, hiszen egy-egy témakörön belül 
értendő nevelési követelmények további részletezése már zavaróan 

jelentkezett volna a mindennapos tanításban. Sokat segített a 

nevelési követelmények pontosítása a tanmenet készítésében. A 

második témakör előtt kidolgozott nevelési követelmények közül az 

utolsó bekezdésben megfogalmazottakkal kapcsolatban voltak ké
telyek ("Ismerjék fel, hogy a Föld országainak társadalmi, poli
tikai, berendezés szerinti megoszlása..."). Véleményük szerint az 

el3Ő osztályos tanulók ezt inkább csak elhiszik, mintsem, hogy 

^ggyőződésükké válna. Ennek okát azzal magyarázzák, hogy a 

tanulók még nem látják világosan a két világrendszer összefüggé
seit, törvényszerűségét, mert kevés ismerettel rendelkeznek ebben 

az életkorban. Pontosabban más oldalról rendelkeznek nagyon sok 

információval, mint pl* nyugati kocsik, jólét stb., de a felszí
nes jelenségekkel és a nem megalapozott információkkal szemben 

még nem reális az ítélőképességük. Hasonlóan - a tanulók életko
rából adódóan - nehéz a harmadik témakör előtt megfogalmazott 
nevelési követelményeknél a közgazdasági szemlélet fejlesztése.
A kritikai észrevételekkel egyet lehet érteni, Jc * tanu7^\

f 'fef #

zfm\ *
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vetelményétől jelenleg nines jogunk eltérni. Megoldásnak érzem» 

hogy a tanév elején a tanárok felkészítésénél a várhaté nehézsé
gekre fel kell hívnunk a figyelmüket.

3. A földrajzi ismeretek tudáselemekre történé bontását jó
nak Ítélték meg a kísérletező szaktanárok. A követelmények rend
szerezése ugyan azt a célt szolgálta» hogy témakörönként tisztá
zódjék» mit kell a tanulónak ismernie és tudnia» mégis a tanári 
gyakorlat úgy fogalmazott ”hogy emlékezteti a tanárt”; ”össze-
gyüjti a tanár számára a tudáselemeket”; ”önmagát ellenőrizni

stb. Ilyen tekintetbentudja» hogy megtanitotta-o valamennyit” 

is vizsgálták a tudáselemekre bontást» s ezért nagyon fontos és 

hasznos segédanyagnak könyvelték el a követelményrendszert. Az 

általános fogalmak körét egy-két kiegészítéssel bővítenék» pl. 

érc» alföld»légnyomás» időjárás» termelési viszony» termelő mód»

• • ♦

Varsói szerződés» stb. A bővítéssel kapcsolatban megjegyzem» hogy 

ezzel nem minden esetben érthetek egyet» mert a javasolt kiegé
szítések részben az általános iskolában tisztázott» pontosított 
fogalmak» pl. az alföld» a légnyomás» az időjárás» ujratanitásuk 

szükségtelent másrészt történelmi fogalmak» pl. termelési viszony» 

termelőmód» ott tisztázódnak» mi már felhasználjuk őket. A bőví
tést» azért tartom szükségtelennek» mert még egy segédanyag al
kalmazása is óhatatlanul a maximalizmus felé sodorja a szaktanárt. 
Tapasztalatom az» hogy ha az osztály szellemi kapacitása bírja» 

és a tanítási óra idejo is engedi» úgyis foglalkoznak ezekkel az 

általános fogalmakkal a szaktanárok.
Á tudáselemek közül a topográfia maradéktalan sikert aratott. 

Az összeválogatott topográfiai követelmények a tanulás megkönnyí
tése mellett lehetőséget adtak ilyen jellegű versenyek szervezé
sére. Kevés időt vett igénybe a tanártól a témakör egyedi fogal
mainak Összegyűjtése» igy többen megtették» hogy kártyákat ké
szítettek» transzparensre feladatot terveztek a topográfia gya
koroltatására. A folyamatok» az összefüggések-törvényszerűségek 

rendszerezése szintén sokat segített a tanárnak abban» hogy a ta
nulókat ezek felismerésére késztessék. Különösen a tanári munka 

a tudáselemek bontásával ott nyert sokat» ahol tankönyvi nehéz
ségek merültek fel. Voltak olyan részletek» ahol a tankönyv
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nehézkesen fogalmazott, pl. "A társadalom és a földrajzi kör» 

nyezet" tananyagnál, vagy "Hogyan alakult ki a földrajzi burok" 

c. résznél, vagy "Az éghajlat közvetlen hatása" o. éraegységnél. 
Ugyanakkor a tankönyvi aránytalanságokra is felhívta a figyelmet, 
s ahol lehetett, a tervezésnél már ügyeltek arra a szaktanárok, 
hogy érát bontsanak.

4. A képzési követelmények rögzítésével csak részben értettek 

egyet. Elsősorban nem differenciálnának a képzési követelményeken 

belül jártasságra és készségre* Hiszen - véleményük szerint - a 

tanulók önálló tevékenykedtetésén, az ismeretek alkalmazásán, 
gondolkodásra nevelésén van a hangsúly, s azt a tanulók - adott
ságaiknak birtokában - úgyis csak különböző fokon tudják megvaló
sítani. Egyébként a felsorolt képzési követelményekkel egyetér
tettek egy kivétellel. Az I. témakörben jártasság szintjén fo
galmazódott meg 12 kőzet felismerése. Ez véleményük szerint maxi- 

malizmas, mert felismertetésük begyakoroltatása gyakorlati óra 

nélkül nem megy. Erre pedig nincsenek meg a feltételek!
A képzési követelmények ugyanakkor hasznos segítséget adtak 

a tananyag gyakorlatainak tervezéséhez, a térkép- az ábraelem- 

zésnél, a statisztikai kiadványok használatánál. A tankönyv na
gyon gazdag szemléltető anyaga a bőség zavarával terheli a szak
tanárt, a részletezett követelményrendszer ebben is segítséget 
adhat, megkönnyíti a szelektálás munkáját.

5. A szintekkel kapcsolatos vélemények nagyjából megegyeztek. 
Az ismeret szintjén kívánják meg a tudáselemeket a tanárok, a 

topográfiai anyag ismereténél pedig nem differenoiálnának, ott 

csak felismerés szintjét használnák, azzal a megjegyzéssel, hogy 

legtöbb esetben a topográfia más összefüggésben már alkalmazást 
is jelent. A képzési követelményeknél pedig egyértelműen jó az 

ismeretek alkalmazása.
6. A formai megjelenésre sok hasznos javaslatot tettek, 

elsősorban azt tartva szem előtt, hogy forgatható, a mindennapos 

munkában hasznos segédanyag lehessen. Változatlanul javasolják
a nevelési követelmények felsorolását az egyes témakörök előtt.
A témakörökön belül a tudáselemek hasonló bontásban kerüljenek, 
de az anyagrészekhez illeszkedjenek a képzési követelmények is, 

mert így áttekinthetőbb. A képzési követelményeknél az alkalmazás
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szintje mellett, ha szükséges - betűvel jelöljük a jártasságot 
vagy készséget (J, K). Véleményük szerint tananyagrészenként szük
ség van egy megjegyzés rovatra is, ahová a szaktanár rögzítheti a 

tapasztalatait, észrevételeit. Javasolják, hogy a részletezett 

követelményrendszerben vízszintes vonal meghozásával jelöljük a 

tananyagrészek tanéra követelményeinek elkülönülését. A témakörök 

után, illetve a harmadik témakörnél az А, В, C fejezetek után is 

maradjon üresen hely a megjegyzésekhez. Végül javasolják az 

áttekinthetőség érdekében a segédanyag kiadásakor a tudáselemek 

egymás mellé kerüljenek - oszlopos elrendezésben - páros és párat
lan oldalra folyamatosan. (A baloldalra általános fogalom, egyedi 
fogalom, folyamat} a jobboldalra összefüggés és törvényszerűség, 
képzési követelmények, megjegyzés.)

2. A tudásszintmérés tapasztalatai
A négy témakörben megoldott feladatlapok eredményeinek össze

hasonlítását - a tapasztalatok összegzése érdekében - táblázat 
segítségével végezhetjük el.

1. Ha a 9> táblázat eredményeit a 10. táblázattal összeha
sonlítjuk, tapasztaljuk, hogy a kísérleti osztályok eredményei 
minden vonatkozásban legalább 4-5#-kal jobbak voltak.

Mind a négy témakörben az átlagteljesítmények kiszámításakor 

F és t próbával ellenőriztük, hogy az eredmények szigniflkánsak-e.
A számítások azt Igazolták, hogy a kísérleti osztályok teljesít
ménye nem véletlen, az adatokból levont következtetések törvény- 

szerüek. A minimumfeladatok átlagteljesítménye is lényegesen jobb 

mint a kontroll osztályoké.
Mivel a beiskolázási körülmények országos viszonylatban 

azonosak voltak, a vizsgált tanulók száma is közel hasonló volt, 

ugyanazok voltak a tanítási feltételek is (tankönyv, órarendi 
eloszlás, szemléltető eszközök), ezért a kísérleti osztályokban 

a témakörök átlagteljesítményében a kb. 4-5/6-os eltérés a részle
tezett követelményrendszer használatának volt a következménye.
Az eredmények számszerüsége mellett a kísérletező tanárok véleménye 

i8 ezt erősítette meg. Bár a 4-5^-os eltérés elég szerénynek 

mondható, meggyőződésem az, hogy pár százalékos jobb eredményért



9. táblásat
A kísérleti osztályok összesített eredménye

általános
fogalom

általános is
kolai fela

datok

átlag
tól Je- 

sit- 

mény

Összefüggés, Gyakorlat 
törvényszerűi 

»ég

Egyedi foga
lom

Folyamat Minimum
feladatokTanu

lók
száma

Téma
Tolj. Fel. Telj. 

oAáaui %
Telj.Fel.

száma
Telj. Fel.

száma
Telj. Fel.

száma
Fel.
száma

Telj. Fel.
száma

Telj. Fel.
száma% $ % % % %%

72,65 77,9 69,8 76,3I. 317 20 84,2 2015 73,9 49 44,2 412 72,8 52

86,14 89,81 46II. 320 18 90,2 89,379,3 9 78,22 13 85,75 28 91,9 1432 I
y->66,64 72,66 38 79,66 64,06III. 328 74,27 9 82,55 58,47 9 2024 8 77,31 57 о
I74,12 46316 62,33 16IV. 77,38 |84,11 88,77 72,47 80,98 7 79,427 15 25 58

Összesen

I.-IV. téma 

feladatai 73,6486,43 146 72,6477,61 79,61 86 59 58 79,70 21371,03 73,754 55
400
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10. táblázat
A kantról1 osztályok összesített eredménye

Általános 
fogalom

Átlág
tól je- 

sit- 

mény

Ál tál ános 
iskolai fela
datok

Összefüggés,
törvénysze

rűség

GyakorlatEgyedi
fogalom

Folyamat Minimum
feladatokTanu

lók
száma

Téma
Telj. Telj. Telj.Fel.

száma
Fel.
száma

Telj. Fel.
száma

Telj. Fel.
száma

Telj. Fel.
száma

Telj. Fel.
száma

Fel.
száma% * % $ % % %%

68,73 76,3 63,8 41,6 67,2I. 81,05323 20 15 72,2 12 49 4 72,9 20 52

73,6 64,85 13II. 83,1 46312 84,32 88,618 88 2832 9 85,05 91,8 14
I

69,27 64,61 66,48 38III. 323 74,1 24 55,83 74,43 209 9 58,25 8 73,93 57

64,6 67,19 46 56,33 16 72,76IV. 339 71,78 82,93 83,99 80,337 15 25 7 58 I

Összesen

I.-IV. térni, 
feladatai

86 66,55 65,58 146 69,8273,22 77,04 54 81,87 75,6255 70,35 59 58 213

400
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is érdemes volt a követelményrendszer elkészítésével kísérletezni. 

A továbbiakban pedig a tapasztalatok felhasználásával az átdolgo
zott követelményrendszert - mint segédanyagot - feltétlenül biz
tosítani kell valamennyi szakközépiskolai földrajztanár részére.

2. A táblázatokból az is leolvasható, hogy a négy témakör kö
vetelményei teljesíthetők, de nem egyenlően terhelték meg a tanu
lókat. Az I a III. és a IV. témakör átlagteljesítményei között 
nem volt nagy különbség, messze "kilógott a sorból" a II. témakör 

átlagteljesítménye. Ez a szokatlan teljesítmény nem magyarázható 

azzal, hogy a feladatok túl liberálisak voltak, hiszen az I. és 

a II. témakör feladattipusai hasonlóak, Uj feladattípus csak a 

harmadik, illetge a negyedik témakörbe került bevezetésre. A na
gyon jó eredményt azzal lehet csak magyarázni, hogy a második té
makörben a tanulók kevesebb uj földrajzi ismeretet dolgoztak fel. 

Ennél a témakörnél a rendelkezésre álló órakeret bőven elegendő 

volt az i-smeretek rendezéséhez, és alkalmazásához. Itt nem érezte 

a szaktanár sem azt a zsúfoltságot, amelyre egyébként más téma
körök esetében állandóan panaszkodott. Másrészt a második téma
körhöz (A világ társadalmi, gazdasági arculata) nagyon jól fel 
tudta használni az általános iskolában tanultakból mindazt, amelyet 
földrajz vagy történelem érán megismertek a tanulók.

A tananyag talán itt a "legnyitottabb", nagyon sok naprakész 

információt kaptak a tanulók a TV, a rádió, a napilapok segítsé
gével, amelyeket ugyancsak felhasználtak a tanítási érákon. S 

mivel ennél a témakörnél nem "sürgetett úgy az idő", az érdekesnek 

tartott ismeretekből is többet építhettek be a tanórákba. Minden 

gyereket meghallgathattak a tanárok az érákon, nagyobb volt az 

aktivitás is e témakörben.

• I

Az első témakör tananyaga a legfontosabb általános természet- 

földrajzi összefüggéseket tartalmazza, ezzel alapozza az ágazati 
gazdaságföldrajzot. A témakör feldolgozása jól hasznosíthatta 

az általános iskolai földrajzismereteket, az eredmények mégis el
maradtak a II. témakör teljesítményétől. E témakörben az össze
függések meglátása, értése, alkalmazása több kívánnivalót hagyott 
maga után. Az ábraelemzések itt voltak a legeredménytelenebbek. A 

harmadik és a negyedik téma az ágazati gazdaságföldrajz alapvető
ismereteit dolgozta föl, közel hasonló eredmények születtek. / •>'r 4s,

(fVYjYcf *
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A résztéljesitményékből is látható* hogy a gazdaságföldrajzhoz 

már kevesebb az általános iskolában megszerzett földrajzi ismeret.
Az anyag zsúfolt* feszitett tempót diktált a szaktanárnak a feldol
gozás során. Az összefüggések átlageredményei elmaradtak ugyan az 

átlagteljesitménytől* de az I. témakörhöz képest javultak. Hasonlóan 

jobbak voltak a képzési feladatok teljesitményei* a táblázatéiönzés* 

az ábraelemzés* a grafikonok értelmezése eredményesebb volt. Úgy 

tűnik* hogy a tananyag zsúfoltsága ellenére is a tanév végére 

"beértek" a tanulók. A kontroll osztályok eredményei ugyan gyen
gébbek voltak* de a témakörök aránytalanságait ugyanígy alátámasztó 

eredményeikkel* mint a kísérleti osztályokban.
Véleményem szerint a részletezett követelményrendszer ismerete 

és rendszeres használata a témakörök aránytalanságát kicsit old
hatná. A tantervet egyelőre nem áll módunkban korrigálni* de a tanári 
tervezőmunkában a feladatlapos ellenőrzés eredményeit felhasználni 
igen.

jók

3. A feladatlapok elemzésekor azért volt fontos a feladatokat 
tudáselemek szerinti bontásban vizsgálni* hogy megáilapíthassuk a 

követelményrendszer gyakorlati segítségét.
A követelményrendszert ismerő és azt használó szaktanárok va

lamennyien nagyon hasznosnak Ítélték meg az ilyen jellegű bontást. 
Mindennapi munkájuk megkönnyítését látták abban* hogy témakörönként 
részleteztük az általános fogalmak* az egyedi fogalmak* a folyama
tok* az összefüggések és a gyakorlatok tantervi követelményeit. 
Elsősorban az egyedi fogalmak részletezését vélték a legsegitöbbnek* 

mégis az eredményekből úgy tűnik* hogy az összefüggések* törvény
szerűségek követelményeinek kimunkálásában adtunk több segítséget.
A kísérleti és a kontroll osztályokban is az egyedi fogalmak tel
jesítménye a legmagasabb* de az összefüggések toljesitménye - ha 

ugyan az átlagteljesítménytől el is maradt - messze eredményesebb 

volt a kisétléti osztályokban* mint a kontroll osztályokban 

(73»7j( - 65,f58jO, A földrajzi ismeretek tudáselemeinek részlete
sebb elemzéséből megállapítható* hogy a szaktanárok munkájukban 

gondot fordítottak az általános fogalmak tisztázására (a III. té
makör kivételével az eredmények magasabbak voltak az átlagtelje
sítménynél)* fontosnak tartották a grafikonok* az ábrák elemeztetését.
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Az ilyen jellegű gyakorlatok az I. témakör klimadiagramjainak 

elemeztetéso kivételével szintén eredményesok voltaic. Az ipari és 

mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos folyamatok ismeretében mér 
több volt a hiányosság» a részeredményele legalább is erre utaltak. 

Végül a részeredményeket az átlagteljesitménnyol összehasonlítva 

figyelmeztetnek arra» hogy a tanári munkában a feldolgozás során 

még hangsúlyozóttabb legyen a természetföldrajzi és gazdaságföld
rajzi •összefüggések felismertetése» az ismeretek uj szituációban 

történd alkalmazása. Csak igy alakulhat ki az a földrajzi szemlélet» 

mely része az’ általános műveltségnek» melyet társadalmunk elvár a 

középiskolát végző tanulóktól.
4. A táblázatokból ugyan már nem olvasható le» de a feladatla

pok témaköreinek részletes elemzésekor kiderült» hogy nem minden 

feladattípust oldottak meg jól a tanulók. A harmadik és negyedik 

témakörben a többszörös választás feladattípusa» a negyedik téma
körben a reláciéanalizls feladattípusa sok gondot okozott. A gon
dolkodást jobban igénybevevő feladattípusokat azonban középiskolás 

korban használnunk kell» sőt a szaktanár» ha a gondolkodásuk fej
lődését vizsgálja» akkor ilyen tipusuakat'alkalmaz. A feladatlapok 

eredményeinek feldolgozása során az is kiderült» hogy elsősorban 

a tankönyvi ábraanyagokat használták clemeztetésre a szaktanárok.- 

A statisztikai kiadványok használata tantervi követelmény! A leg
fontosabb ipari nyersanyagok» energiahordozók» mezőgazdasági ter
mékek termelési adatait a statisztikai kiadványok megfelelő táb
lázataiból kell elemeztetnünk. (A tankönyv feladatok formájában 

erro felhívja a íigyolmet.) Természetesen úgy kell értékeltetnünk» 

hogy termelési adatokat nem kérhetünk számon. Az ilyen jellegű 

tevékenykedtetás a tananyag feldolgozása során háttérbe szorult.
A gazdaságföldrajzi tájékozottsághoz» az önművelés megvalósításá
hoz ezeknek a szemléltető eszközöknek a használata is elengedhe
tetlenül fontos.

3. A bevezetésre javasolt követelményrendszer és az ellenőrzéshez
alkalmazandó tndásszintmérő feladatlapok

A kísérletező tanárok egyöntetűen foglaltak állást abban a 

kérdésbon» hogy szükség van a követelmények rendszerezésére. Fel
tétlenül segíti» eredményesebbé teszi a nevelő-oktatómunkát.
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A tanterv és a tankönyv mellett a követelményrendszer, mint segéd
anyag a tanári munkát könnyítené meg felhasználásának sokoldalúsá
gával. Különösen a pályakezdő tanároknak nyújtana gyakorlati segít
séget.

Véleményük szerint a követelményrendszer felépítése ne térjen 

el, a kisérletben kipróbálttől, egy javaslat kivételével. A képzési 
követelmények ne a témakörök után legyenek, hanem az ismeretanyag 

követelményei mellett szerepeljenek leül ön oszlopban.
A követelményrendszer formája azonban ne legyen a kísérleti 

követelményrendszerhez hasonló. Megjelenése olyan kivitelben tör
ténjen, amely nem akadályozza a gyakori használatot. Nem tekint
hető tanmenetnek - nem is azt a célt szolgálja -, de a tanmenet 
egyes sajátosságait tükrözze, pl. feltétlenül jelölni kell elvá
lasztással az egyes tanórák követelményeit. így könnyen észre le
het venni a tantervi követelmények aránytalanságait, s ezzel segít
hetünk már a tervezőmunkánál. Változatosabb módszertani megoldások
ra is buzdít egy-egy tanítási óra követelményeinek feldolgozása. 
Másrészt legyen lehetőség az észrevételek bejegyzésére, - ha való
ban segédanyagról van szó - a megjegyzések, tapasztalatok számára 

feltétlenül helyet kell hagyni témakörön belül, illetve témakörök 

között is.
A követelményrendszer segítségével is lehet vizsgálni a tanu

lók teljesítményét (versenyszerű topográfiai játékok, szóbeli 
feleletek), de fontosnak tartják a kísérletező tanárok, hogy a kö
vetelményrendszerhez kapcsolódjanak ellenőrzőlapok (Témakörönként 
A-В variációban). Ezeket a feladatlapokat ha a szaktanárok fel 
akarják használni a tanulók tudásszintjének méréséhez, akkor meg
felelő példányszámban az iskolájukban azokat sokszorosíthatják. A 

kísérletben használt feladatokkal egyetértettek, egy-két helyen 

átfogalmazást javasoltak. Az első témakör A és В variációjában 

azonban a kiimadiagramot a tankönyben lévőre cserélnék ki. A fela
datlapok javításának megkönnyítésére feltétlenül szükségesek a 

megoldási kulcsok. Mind a feladatlapokat, mind a megoldási kulcsokat 
a követelményrendszer mellékleteként javasolják megjelentetni.
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A kísérlet befejeződött. A követelményrendszert és a hozzá
tartozó feladatlapokat ezután szeretném - a tapasztalatok felhasz
nálásával - végleges formában elkészíteni. Véleményem szerint a 

követelmények rendszerezése az ismeretanyag követelményei körében 

valósultak meg legpontosabban, megoldásra váró probléma a nevelési 
követelmények további részletezése és úgy érzem, hogy félig ol
dottuk meg a képzési követelmények rendszerezését. A későbbiekben 

a követelményrendszer ilyen irányú továbbfejlesztésére feltétlenül 
szükség lesz.
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A matematikai statisztika számításainál bevezetett jelölések, 

alkalmazott képletek:
osztályközép 

A a kiindulásul választott osztályköz közepe
b az osztályköz szélessége

gyakoriság
a számítást megkönnyítő uj változó 

átlag 

szórás 

V relatív szórás 

s* az egyesitott minta szórása

xi

h
*i
x
s

2 (пг - l)sx2 + (n2 -l)s22- Ax.
1T * ™

Í h

- <£fi*xi 
X e .....................n

2 éJi<xi -
a ss ---------------------- . —

a
П1 + U2 ** 2

X1 “ X2t »
П ^k n2

V a —
X

si 
F » -~r

S 2 S2

r-y? n2

Felhasznált irodalom:
Kindler József: Matematikai statisztika I. Tankönyvkiadó, Bp. 1968. 
Matematikai statisztika. Tankönyvkiadó, Bp. 1961.
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I. témakör - kísérleti osztályok

Teljesítmény
*-ban

,2 f x>2
XÍxi♦ ** xixiX*xi fxi xi1

0-5 
6-10 

11 - 15 

16-20 

21 - 25 

26 - 30 

31 - 35 
36 - 40 

41 - 45 

46 - 50 

51 - 55 
56 - 60 

61 - 65 

66 - 70 

71 - 75 

76 - 80 

81 - 85 

86 - 90 

91 - 95 

96 -100

03
8 0

13 0
18 0

023
28 0

-733 1 -7 49 49
-6 3638 4 -24 144

43 -5 -255 25 125
1648 8-4 -32 128

53 -3 19 -57 9 171
58 -54-2 27 4 108
63 -1 21 -21 1 21
68 A 0 054 00
73 1 28 28 1 28
78 52 1042 4 208
83 373 111 9 333

156 16 62488 4 39
1693 5 80 40025

6 6 36 3698 216

x « 72,65* 

a * 13,43* 

V =» 18,5*
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I. témakör - kontroll osztályok

Teljesítmény
*-ban

,2 ,2x*Xi £ у Уxixi f , Xxixi i i

00-5 
6-10 

11 -> 15 

16 - 20 

21 - 25 

31 - 35 
36 - 40

3
08
013
018
023

-6 36 7233 2 -12
6 15038 -30 25-5

16 4841 - 45 43 -4 3 -12
46 - 50 

51 - 55 
56 - 60 

61 - 65 

66 - 70 

71 - 75 

76 - 80 

81 - 85 

86 - 90 

91 - 95 

96 -100

10 90-3048 9-3
-26 4 5253 -2 13

50-1 50 -5058 1

63 A 0 0 0 033
68 1 531 53 53

18847 473 2 94
62 186 55878 93
26 16 41683 4 104

88 5 15 37575 25
6 36 10893 3 18

0098 0 0 0

x => 68,73* 

11,61* 

v a 16,9*

P a 1,34
S* a 12,56

A - 3,92

f~ e l2>&
t a 3.95

8 a
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II. témakör - kísérleti osztály

Teljesitmény 
*-ban

»2,2f X ^ixiч 1, xxiXi ii

030-5 
6-10 

11 - 15 

16 - 20 

21 - 25 

26 - 30 

31 - 35 
36 - 40 

41 - 45 

46 - 50 

51 - 55 
56 - 60 

6l - 65 

66 - 70 

71 - 75 
76 - 80 

81 - 85 

86 - 90 

91 - 95 
96 -100

8 0
013
018
023
028
033

64 641 -838 -8
00 4943 0-7

3636-6-648 1
75-15 2553 -5 3

16-16 84-4 458
63 -30

-24
9010 9-3

68 4812 4-2
73 -1 7 -7 1 7

078 A 0 0 035
83 1 39 39 1 39

356488 89 1782
6693 5943 198 9

16 84898 4 53 212

86,14* 

10,44* 

V в 12,1*

X 8

8 =



/
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II. témakör - kontroll osztályok

Teljesítmény ,2.2f X ^zixix!
1

f.
í

f. Xxi xi*-ban 1 i

00-5 
6-10 

11 - 15 

16 - 20

3
8 0

013
018
021 - 25 23

26 - 30 

31 - 35 
36 - 40 

*tl - 45 

46 - 50 

51 - 55 
56 - 60 

61 - 65 

66 - 70 

71 - 75 
76 - 80 

81 - 85 

86 - 90 

91 - 95 

96 -100

028

033
81-9 8138 -9 1

640 0 0-843
048 0 49-7 0

-6 -6 36 3653 1
58 -5 9 -45 25 225
63 16 966—4 -24

68 16 144-3 -48 9
-4473 4 88-2 22

78 -1 5151 -51 1
A 083 00 053

88 1 88 88 881
93 502 100 4 200
98 3 15 45 1359

83,10* 

9,59* 

V = 11,5*

P = 1,21 
Д. e 3,04 

V a 12,57 

8* a 10,03 

t a 3.81

X a

S 8
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III. témakör - kísérleti osztályok

Teljesítmény
*-ban

.2 ,2f x* 1 1x!í f.X f.xxi x:x i i

0-5 
6 - 10 

11 - 15 

.16 - 20 

21 - 25 

26 - 30 

31 - 35 
36 - 40 

41 - 45 

46 - 50 

51 - 55 
56 - 60 

61 - 65 

66 - 70 

71 - 75 

76 - 80 

81 - 85 

86 - 90 

91 - 95 
96 -100

03
8 0

013
018
023

64 6428 -8 -81
-7 49 49-7 133

-6 360 038 0

43 -15 25 75-5 3
1648 -4 1288 -32

17 -51 9 15353 -3
9642458 -48-2

63 21 1 21-21-1
68 0A 0 0 051

40 40 4073 1 1
4 20478 2 51 102

83 2973 99 933
196 16488 49 784

93 5 18 90 45025
6 66 36 З9698 11

74,27* 

13,09* 

V = 17,6*

x =

s =
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III. témakor - kontroll osztályok

Teljositmény 
*-ban

,2»2fXiXix!í £i f.xxiX.1 11

0-5 
6-10 

11 - 15 

16 - 20 

21 - 25 

26 - 30 

31 - 35 
36 - 40 

41 - 45 

46 - 50 

51 - 55 
56 - $0 

61 - 65 

66 - 70 

71 - 75 
76 - 80 

81 - 85 

86 - 90 

91 - 95 

96 -100

03
8 0

13 121 121-11 1 -11
18 100 100-10-10 1
23 -9 81 811-9

64 028 00-8

49-7 4933 1 -7
-6 3638 -122 72

43 -5 25 1255 -25
16 16048 -40-4 10

-30 9010 953 -3
58 4 14035 -70-2

63 -1 28 -28 281
68 0 0 •A 0 72 0

50 5073 50 11
6278 124 4 2482

6283 31 9 2793
1688 4 13 52 208

93 5 1 5 25 25
6 3698 0 0 0

x о 69,27* 

11,67* 
V a 16,8*

1,26P a
A = 5
Г *» 12,76
* В 12,41 

t В 5.14

S a

s



- VIII -

IV. témakör - kísérleti osztályok

Teljesítmény
*-ban

,2 * »2v;Vixi Xi

0-5 
6-10 

11 - 15 

16 - 20 

21 - 25 

26 - 30 

31 - 35 
36 - 40 

41 - 45 

46 - 50 

51 - 55 
56 - 60 

61 - 65 

66 - 70 

71 - 75 

76 - 80 

81 - 85 

86 - 90 

91 - 95 

96 -100

03
8 0

13 0
18 0

023
28 0
33 0

-7 4938 491 -7
-6 3643 4 144-24

648 -5 -30 25 150
16-453 322 -8

58 10 -30
-34

-3 9 90
63 684-2 17
68 -1 35 -35 1 35

2673 A 0 00 0
78 1 81 81 1 81

64 25683 2 4128
88 483 144 4329

1693 4 18 72 288
98 5 4 20 10025

I = 77,38* 

s = 10,84* 

V * 14,0*
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fi

IV. témakör - kontroll osztályok

Teljesitmény 
#-ban

,2 ,2x*Xi f x’ Iixií f.xxi xii i i

0-5 
6-10 

11 - 15 

16 - 20 

21 - 25 

26 - 30 

31 - 35 
36 - 40 

41 - 45 

46 - 50 

51 - 55 
56 - 60 

6l - 65 

66 - 70 

71 - 75 
76 - 80 

81 - 85 

86 - 90 

91 - 95 

96 -100

3 0
8 0

13 0
18 0

023
028

6464133 -8 —8
1964 4938 -7 -28

-6 3643 -122 72
-6048 12-5 30025

16-453 7 -28 112
-9658 -3 32 9 288

63 -5427 4-2 108
68 66 -66 66-1 1

A 073 48 0 00
78 1 70 70 1 70

17683 44 802 4
6388 213 9 189

4 1693 5 20 80
698 5 30 I5025

x = 71»78# 

s = 11,70# 

V = 16,3#

F = 1,16
A = 5,60 

\T = 12,79
8* = 11,29 

6.34t =
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A feladatlapok adatainak .leimagyarázata

I. Feladatok száma
II. A kisárleti osztályokban a feladatok teljesítménye 

III. A kontroll osztályokban a feladatok teljesítménye 

IV. Tudáselemek 

V. Szintek
VI. Minimum feladatok

VII. Általános iskolában megtanult ismereteket igényié feladatok

általános fogalom 

topográfia 

folyamat 
összefüggés 

gyakoriat

IV. j F
T
Fo
Ö
Gy

felismerés
reprodukálás
az ismeretek alkalmazása

V.i 1
2
3
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I. témaköri "В" feladatlap adatai

VIIVIIV VIIII IIVIIIV V VIIIIIII

Ö26. 83,9 389,8
78.9
99.4 

96,2
49.4
94.3 
89,8
98.1 

98,8
94.9
74.4
96.2
94.3
51.9
38.5
78.9
87.9
78.3
82.7
76.3
93.6
67.9
96.8
26.9

60.3

M23,1
90,4
86,6
52,6

12.3
98.1 

76,8
43.3
31.7
63.9
53.6
39.4
56.8
94.2
83.9
62.6
23.3
89.7
96.8 

87,8
74.2 

82,6
64.6 

98,1

92.3 
94,2
89.7
90.4
79.4

0 31.
70,4 0 327.F 12.

Ö M92.9
92.3
43.9 
96,2
92.9 
96,2
98.1
89.1 

71,7
79.4
93.9
61.3
33.6
67.1
73.6
88.4

77.5 
70,4

85.9
70.9
92.9 
8,4

52.9

028.23.
ÖÖ 89.4. 33
ÖÖ M330.49,4 35.
ÖÖ6. 78,3

7. 59,7
8. 62,2 

9. 71,8
10. 91,1
11. 76,3
12. 57,7
13. 30,2
14. 88,5
15. 96,8
16. 88,5
17. 76,3
18. 82,7
19. 56,5
20. 99,4
21. 94,9
22. 97,5
23. 95,6
24. 95,6

25. 78,9

3M 31.3
0Ö 332.3
ÖÖ M3M 33.3

Ö 34. 3M 03
к 30MF 35.2

Ö36. 3MT 3
Ö M337.30

AT 3M 38.0 3
MGy 3MF 2 39.
MGy 3M 40.Fo 3

0 M41.
42.

43.
44.

3MF 3
Á MF 3Fo 3

F 3F 2
Ö F M33

кк FM 45. 3T 1
к 46. FT M 31
к F MT M 47. 31
кM 48. FT 31

Aк Ö49.T M 31
кM FFo 50. 33
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II. témaköri "A" feladatlap adatai

VIIVIVIVIIIIIIVIIVIIV VIIIIII
226. 80,5 F

53.2 Ö
95.4 T
62.9 T 

61,0-1 T
80.5 T
91.5 T
90.2 i) 
98,7 T
92.2 T
98.7 T
77.9 T 

97,к T
78.5 T
82.4 F
87.6 Fo
20.1 Ö 

87,6 Gy
71.5 Gy
91.1 Gy
96.1 Gy
92.8 Gy
89.6 Gy
88.9 Gy 

94,8 Gy

79,5
59.9
96.9 

7*», 02 

71,4
86.9 

91,3
96,2

MF 297.4
95.4
88.3
70.1
90.2 

77,9
77.9
80.5
93.5
65.6
96.7 

93,5
99.4
94.1
96.1
73.4 

87,02 

98,06
75.9
94.8
91.5
92.8 

92,8 

96,1
89.6

1. 98,1
2. 93,8
3. 71,5 

78,3
5. 94,4
6. 85,1
7. 89,4
8. 86,9
9. 97,5

10. 81,3
11. 96,9
12. 95,04
13. 98,1
14. 95,04
15. 96,9
16. 89,4
17. 91,9
18. 95,6
19. 91,3
20. 96,9
21. 97,5
22. 93,8
23. 92,5
24. 96,2
25. 80,7

A 227.Gy 3
A M328.Gy 2

329.304.
330.«У 3
331.Gy 3

M332.Gy 3
233.Gy 3

M110034.
35.

F 2
M198.7 

100
70.8
98.7 

71,4
75.8
86.3
34.8
93.8 

83,2
90.7
94.4 

90,6
93.8 

90,07 

93,17

Fo 3
A M36. 1MT 1
A M137.MT 1
A M138.MT 1

MA 139.MT 1
A M240.MT 1

241.F 2
3Ö 42.

43.
44.

M2
M2MF 2
M220

245.MF 2
46. 2F 2

247.F 2
248.Fo 2

H249.F M2
250.ИFo 2
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II. témaköri ”B" feladatlap adatai

IV V I II IV V VII III VI VII III VIIII

A 26. 54 ,6 Fo
69,r) F
79.6 T

67.1 T 

68,9 T
84.5 T
72,od T
70.8 Ö
89.4 T

86.9 'f
85.7 T
93.6 T
98.1 T

92.5 T
52.8 Ö
60.2 Ö

63.9 Gy
78.3 Gy
93.7 Gy
87.5 Gy
85.7 Gy
85.1 Gy
91.3 Gy
82.6 Gy
98.1 Gy

61,6

77.3
82.4
63.4

68.5
79.3 
86,8

75.5
94.3
91.8 

91,8
96.8

99.3
94.3
62.3
74.8
61.6 

83,02
83.6

89.9 

88,1 

91,2 

88,1 

80,6

94.9

F M75.7 
65,2 

36,6 

88, 2
83.8 

93,7 

90,6 

87,5

281,1 

2. 67*9 

41,6

4. 84,3
5. 79,8
6. 90,5
7. 89,3
8. 82,4

9. 93,09 
10. 69,8

11. 97,4
12. 98,7
13. 98,1
14. 98,1

15. 98,7
16. 95,6
17. 76,8
18. 96,8

19. 93,09
20. 93,7

21. 93,7
22. 85,5
23. 65,4
24. 97,4

25. 97,4

1. 2

AGy 27.3 2

Gy M28.3. 2 3
0 29. 33

Gy 30.3 3
Gy 31. 33

MGy 3 32. 3

Gy 23 33.
34. M90 2 10

60,8

93,7
96,2

96,9
97,5
97,5
39.4

51.5 

93,1
93.1 

93,7
87.5
72.6
62.1 

58,4 

96,9

Fo M13 35.
A 36.T M M1 1
AT M M1 37. 1
AT M M1 38. 1
AT M M1 39. 1
AT M 40.

41.
M1 3

F 2 3
MFo 2 42. 2

F M2 43. M2
F 44.2 M2

b M 45.2 2

46.Fo 2 2

0 47.2 2

Fo 48.2 2

F M2 49. 2

2 M!50.F M2
;1. ■

(j i Г ;
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III. témakört "A" feladatlap adatai

II III IV V VI I II V VI VIIVII IVIII

Ö 76,8 Ö
78.5 0
47.5 Fo
83.7 Ö
87.5 Ö 

56,2 0 

94,3 о
56.2 Fo
57.5 Ö
93.7 T
96.8 T
99.3 T 

99,3 T

1. 95,3 85,6
2. 64,2 50,5
3. 96,5 93,7

71,8 53,7
5. 91,8 95,6
6. 90,6 66,2
7. 71,2 50,6
8. 98,3 97,5
9. 88,9 84,3

10. 96,5 95,6
11. 89,5 86,2 

81,8
13. 85,3 89,3
14. 64,2 68,1
15. 76,5 76,8
16. 68,9 73,7
17. 61,8 67,5
18. 57,1 61,2
19. 92,4 91,8
20. 61,8 63,1
21. 42,9 46,2
22. 62,9 55,6
23. 92,4 91,2
24. 42,9 41,8
25. 79,5 79,3

26. 81,2
27. 73,6
28. 62,9 

29 . 82,4
30. 88,9
31. 91,8
32. 96,5
33. 51,8
34. 77,1
35. 97,1
36. 99,5
37. 00
38. 98,9
39. 98,2
40. 95,3

M 23
T M M2 3
T M2 3

AT M M4. 22
T M M22
T 2 2
T 2 2

AT 2 2
ЛGy M3 2

Gy M3 1 M
Gy M3 M1

12, 90 Gy M3 Ml
Gy M3 M1
Gy M T 13 100 M
Gy M3 M93,7 0 3

tiGy M 41.3 58,770 3
Ü60,6

71,8
59,5
62.4
26.5

Gy M 42.3 55 3
Gy M 43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.

3 59,3 0 3
AöF M2 52,5 3

F 602 Fo M2
;p 2 20 Fo M3
; ? 28,72 40 0 3
0 2 54,8 50 M0 3
;? 2 53 38,7

31,2
0 3

A40,6Fo 2 50. M0 3



- XVI

III. témakör: "Bn feladatlap adatai

VII II III IV V VII I II III IV V VI VII

92.6 Ü
28.2 T 

46,02 T
48.4 T
50.3 T
16.5 T 

84,05 T
79.7 T
87.7 Gy
79.1 Gy
80.9 Gy
84.6 Gy
88.9 Gy
69.3 Gy 

73,01 Gy
73.6 Gy
66.2 Gy
67.4 Gy
85.2 Ö
56.4 F
65.6 F
93.8 .0
63.8 Ö

26. 86,8
84.2 

79 j 8 

22, 2 

48 j 2
74.1 

86,8
82.3
56.4
87.4 

98,8
86.1
97.5
97.5
96.9 

91,8
83.6
84.2 

64,6
74.1
44.9
39.3
32.9
60.2
27.3

98,2
2. 51,3
3. 76,6
4. 46,9

62.7 

6. 20,9
91.8 

8. 86,1 

9. 98,8
ID. 93,7 
11. 91,8 

12, 90,6
13. 91,2
14. 70,9
15. 68,4
16. 67,8
17. 75,4
18. 66,5
19. 87,4
20. 55,1
21. 58,3
22. 96,9
23. 94,4
24. 90,6
25. 64,6

M 72.4
88.3
79.1
17.1
38,04| Fo
77.9 
84,6
86.5
59.5
72.4
96.9
73.6
90.8
93.8
92,03) Ö
88.9 
73,01 Ö
85.2
64.4 

76,08 Fo 

44,1
24.5 

20, 25] Ö 

64,4
19.6

F M1. 3 2
0M 27. M2 3

M M2 28. 0 3
ijM 29*2 3

M5. 30 i H2 2
X Fo Mо 31. 2

7. 2 32. 0 2
2 233. 0

M 034.
35.

3 2
T M3 1

X36. T M3 1
T M37.3 1

3 38. T M1
M T 1 M3 39.
M 40.3 3
M 41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

3 0 M3
M3 3

XM3 0 3
M2 0 M3
M2 M3
M2 Fo M3

2 0 3
2 3

83,4 F 2 0 3
66,8 Ö0 2 3
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IV. témaköri "A” feladatlap adatai

VIIIV V VIIIIIIIVIIVIVIVIIIIII
026. MÖ 95,5 74,1 

89,8 87,9
98,09 98,8
97.4 94,5 

98,09 93,9
98.7 94,5
96.8 93,3
95.5 92,1
80.9 66,8 

78,9
77,081 70,5
89.8 86,7
60.5 54,9
89.1 78,9 

84,7 82,5
72.6 71,4
73.2 69,8 

98,09 94,5 

36,31 33,1 

44,5 32,5
47.7 39,1
71.9 53,1
77.7 83,1
75.8 63,8
89,1 83,7

21. 76,4
2. 91,7
3. 87,9
4. 94,9
5. 84,7
6. 98,09
7. 97,4
8. 64,9
9. 28,6

10. 81,5
11. 33,7
12. 49,05
13. 76,4
14. 58,6
15. 53,5
16. 82,1
17. 89,8
18. 82,8
19. 91,7
20. 77,7
21. 60,5
22. 84,08
23. 96,1
24. 98,7
25. 97,4

274,1
Fo 327.MF 294,5

MT 1Ö 28.M387.9 
92,8 

71,6 

95,7 

95,7
54.9
40.4 

81,93
34.9
37.9
54.9
44.6
40.9
74.7
81.3
91.5
93.9 
68,1
64.4
79.2
94.5
97.6
98.2

HT 1Ö 29.M3
MT 1Ö 30.M3
иT 131.M30
MÖ T 1M 32.3
MÖ T 133.M3

AMÜ 3034.M3
Ö MÖ 39335.M3

A 36. 30Fo 3
A 3037.Fo 3

ÖA M338.Fo 3
A 0 339.Fo 3

Fo 340.2Fo
AÖ 341.Fo 2

F 342.MFo 2
ÖÖ M343. 

44 . 
45.

M2
ÖÖ M32

AÖ M0 3M2
ÖÖ 46. 33
ÖA и347.F 2
Ö M48. 3Oy 1

M2049.Gy 1
Aö M250.Gy 1
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IV. témakör* "В” feladatlap adatai

VI VIIVIVIIII IIVIIVIIV VIIII II

61,01 67,06 P 

55i9 57,8 Fo
89.9 80Í35 T
99.3 96;5 T
90.5 8A;9 T 
88;o6
91.9 
68,8 

58;з
60.3 

72;з
84.9 

9*i',9 

9'»,9 

98,1
67.3
76.7
64.7
78.6 

58,5 
49,06 47,4 Ö
53.4 37,5 Ö
43.4 34,7 0
72,3 60,7 Ü
77.9 53,7 ö

26. М273.4
95.3
80.3
85.5
94.8
73.4
58.4 

94,2
67.6
50.9 

40, 5
52.1
56.6
35.8 

93,6
87.2
75.1
98.2
94.8
46.2
86.2 

79,2 

63,1
59.5

2Fo82,3 

89,9
82.3 
зб; 1
95,6
85.5 

77 i 9 

96,2
56.6
72.3
55.3 

46’, 5 

71,07
35.2 

96,8
93.7 
88,06
97.4 

95,6
48.4
90.5
84.2
67.3
52.8
53.4 ;53,7

1.
Ö 327.М3' 2;

м128.Мзз. о
м129:мF4. 3
м130.;мF 35.
М87,2 Т

91.9 Т
64.1 Т 

44,5 Т
47.9 Т 
63,01 Т
69; 9 ö
94.2 Fo
88.4 Fo 

90’, 7 F
59.5 Ö 

67,06 Fo
45.6 Fo
43.3 Ö 

53,1 Ö

131:6. Mо
Mí32.Mi: о 3
H1M 33:Foa: 3
M134:M9’. 0 3
M135.Fo M10. 3

к 36. M111’. Fo 3
337’.Fo12’. 3
338’.13. Fo 3

к 314. 39..
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Fo 3 к315’. Fo 2
к16. 3Fo 2
к 317. MFo 2

M3M18. 0 2
M319. Fo 2

кM3M20. 0 2
Ö 3321.

Áи3Gy 122.
M3Gy23. 1
M2I24. Gy 49.1
M250,.Gy 125. i
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V Földrajzi mérőlap: :■

Szakközépiskolák 1= osztálya számára
ч

I. témakör
*A változat S,-

Iskola:. o#oooooooaoooooooooooo oО О О ООО ооооооооооооо

Név: . ООООООо ооооооооооооооо о о о о о оо о о о о о ООО ооооооооо

Útmutatás a feladatok megoldásához

Tintával, vagy gölyéstollal dolgozz!

A feladatok megoldásakor figyelj a leirt utasításra!

Előbb alaposan gondold végig a feladatot és csak ha biztos*

vagy a helyes feleletben, akkor add meg a választ, mert a 

javitott válasz rossz válasznak számit.

Ha megakadsz, nyugodtan menj tovább, a kihagyott feladatokra 

akkor térj vissza, ha már valamennyi kérdésen végighaladtál 

és még van időd.

A megoldáshoz térképet nem használhatsz!

N v

. -.-г

•••

Elérhető pontszám: 50
. i •

■ ■ •;
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—i

!l. A hibás állítás nagybetűjét ird be a négyzetbe?

A. A földrajzi környezet szerepe fontos»
B» A földrajzi környezetben él a társadalom
C. A társadalom fejlődésével nő az ember függése a 

földrajzi környezettől
Б» A földrajzi környezet szerepe nem fejlődik együtt 

a társadalommal.
E. A földrajzi környezet a társadalom gazdasági 

fejlődésének nélkülözhetetlen feltétele.
r-

i2. Miért gömbhéjas szerkezetű a Föld? A helyes válasz betű
jét ird be a négyzetbe!

A. Mert gömbalaku a Föld.
B. Mert a világűr hidege következtében igy rendeződ

tek el az anyagok.
C. Mert a nehézségi erő hatása következtében az anya

gok fajsúlyúk szerint rendeződtek el.
D. Mert a szilárd anyagok könnyebbek a folyékonynál.

Ь» A Föld felszínén mutatkozó változások közül melyik
kéreg alatt fejlődő hő következménye? A válasz nagybetű
jét ird be a négyzetbe!

nem a

A. A földrengés
B. A felszin emelkedése és süllyedése
C. A vulkáni működés 

Б.. A vulkáni utó-működés 

Е» A futóhomok felhalmozódása.

A mélységi magmás kőzet és ércképződés során az ábra melyik nagy
betűjével jelölt részen keletkeztek az alábbi ércek, kőzetek? írd 

be a megfelelő nagybetűt a négyzetbe!
4. Itt szilárdultak meg a mélységi 

magmás kőzetek
Í5> 2z az öv az érctelérek szintje
16. Ebben a szintben váltak ki a 

nehézfémek ásványai
!7. Ebben a szintben keletkezik az 

ón, volfram és a molibdén
8. Itt képződik a platina és nikkel
9. Ebben a szintben keletkezett a 

higany, az arany, az ezüst, a réz, 
az ólom és a cink.

•-

<1..

í ,■/ Ctí>
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E feladatban a fogalmak és állítások közötti kapcsolatot kell 
felismerni. írd az állitások előtti négyzetbe s\ megfelelő betűt.

A. Bauxit
B. Sófélék
C. Kőszén
D. Kőolaj

i

!

Állitások

10. Trópusi éghajlat alatt tengerpartig láperdők növényzetének 

felhalmozódásából jött létre
11. Üledékben keletkezett érc
12. Magmás eredetű kőzetek elmállásábcl képződött
13. Európában hazánkon kivül Franciaországban, Görögországban, 

Szovjetunióban és Jugoszláviában található jelentősebb 

mennyiségben
14. Száraz éghajlatú, sekély tengerekben, öblökben, lagúnák

ban keletkezett
15• A század eleje óta növekszik energiahordozóként a jelentősége
16. A mészkő-kőzetek mállásából visszamaradt agyagból képződött
17- A tengerfenéken leülepedett egysejtű állatok és növények 

felbomlásából képződött
18. A keletkezés helyén kialakult üledékes kőzetek likacsaiban 

helyezkedik el
19. Hazánkban egyáltalán nem található, a szomszédos országok

ból, elsősorban Romániából vásároljuk.

Az alábbi rajzon található szénmedencék röghegységek mellett he
lyezkednek el. A négy ség melletti betűvel jelöljük a megfelelő 

szénmedencét

®Q>)
. Фv> .'r1 ./ ö —

■ ’t , ! ! ^
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20. Kuznyecki medence
21. Appalache-hegység
22. Nagy-Britannia szénmedencéi 
23» Ruhr-vidék
24. Szilézia

I 25. Hol alakulnak ki deltatorkolatu folyók?
A helyes válasz nagybetűjét ird be a négyzetbe!

A. Ahol a folyó sok törmeléket szállit
B. Ahol nagy az árapály
C. Ahol nagy f*lyék ömlenek a tengerbe
D. Ahol kicsi az árapály
E. Ahol a folyó kevés törmeléket szállit. 

j 126. A hibás állitás nagybetűjét ird be a négyzetbe!

A. A tengerhajózás a földrajzi munkamegosztás segitő- 

jeként óriási jelentőségű a világ gazdasági életében.
B. A társadalom szükség esetén érdekeinek megfelelően 

átalakítja a partvidék földrajzi környezetét
C. Különböző sótelepek és szerves eredetű energia

hordozók kapcsolódnak a tengerekhez
D. A vízellátás biztosítására fokozott mértékben hasz

nálják fel a tengereket
E. Az óceánok közvetve az éghajlat szabályozásával 

gyakorolnak hatást a gazdasági életre.

‘

'

\ i r

Mely vízgazdálkodási feladatokra vonatkoznak az alábbi állítások? 

írd be az állítások előtti négyzetbe a megfelelő nagybetűt!

A. szabályozás
B. víztárolók építése
C. vízellátás /ipari-ivóviz/
D. vízerőművek építése

■

j _]27- Biztosítása érdekében fokozott mértékben használják
a folyókat és a felszín alatti vízkészleteket.

28. Duzzasztógátaknái létesíthetők.___
29. A folyóvizek sokoldalú hasznosítását teszi lehetővé.
30. Segítségével az öntözést is megoldják.
31. Csökkentik az árvízveszélyt
32. Leginkább a hőerőművek, a kohók, 

a papírgyárak stb. igénylik.

—---
a vegyipari üzemek,



Szakközépiskola
Földrajz

Megoldási kulcs
I. témakör

s

A változat

26. D 

27 о C
28. D
29. A
30. В
31. в
32. С
33. С
34. А
35. В
36. D
37. С
38. С
39. В
40. С
41. С
42. А 

43- С
44. В
45. Е
46. F
47. D
48. Е
49. D
50. F

1. С
2. С
3. Е
4. В
5. D
6. А
7. С
8. А
9. D

10. С
11. А
12. А
13. А
14. В
15. D
16. А 

17- D
18. D
19. В
20. В
21. Е
22. В
23. А
24. С
25. D

Л \
>

■■ .

\ *

Készült az OPI Sokszorosító Üzemében 20 példányban. 
Engedélyszám: 27/1980-81.
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Melyik éghajlati elemre vonatkoznak az alábbi állitások? írd a 

négyzetbe az állitások elé a megfelelő nagybetűt!

Éghajlati elemek:
A. hőmérséklet
B. napsugárzás
C. csapadék 

Do szél

Állitások:

I j 33- Időbeli elosztása és mennyisége döntő fontossági; a 

mezőgazdasági termelésben
34о A földrajzi szélességtől és a tengerszint feletti ma

gasságtól függ
35* Hazánk gyümölcs és zöldségtermelésének minőségét biz

tosítja
;
!36* A kávé és kakaó termelésére hátrányt jelent::!

137о Változékonysága bizonytalanná teszi a mezőgazdasági 
termelést

г.... • :38. A Himalája lábánál és Indonéziában mérik a legtöbbet.

Milyen éghajlatot ábrázol az alábbi két klimadiagram?
A helyes válaszok nagybetűjét az adott sorrendben ird be a 

négyzetbe!
A. szavanna
B. egyenlítői
C. nedves kontinentális 

Б. óceáni

HГ>9. 40.__ j

5íL ■fГфЪ
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41" Mi az összefüggés az éghajlat, a természetes növényzet 
és a talaj között?
A helyes válasz betűjét ird be a négyzetbe!

A- Az éghajlattól függ a talaj
B. A természetes növényzettől függ az éghajlat
C. Az éghajlat és'növényzet hatására alakul ki 

a t al aj
D« A talaj hat a növényzet kialakulására.

A következő állitások egy-egy éghajlatra vonatkoznak« írd az 

állitások előtti négyzetbe a megfelelő éghajlat nagybetűjét!

Éghajlat
A. óceáni
B. szubtrópusi mediterrán
C. tejg©
D« szubtrópusi monszun 

E« egyenlitői 
F. trópusi sivatag

Állitások:

42. A tél enyhe a nyár hűvös, a csapadék bőséges 

43" A tajga és a szürke erdei talaj jellemzi
1

44" A nyara forró a tele enyhe és csapadékos 

45" Ilyen éghajlat jellemző az Amazonas medencében
.

,46« Csak az oázisokban és a folyók mentén alakult ki 
település

47« Nyáron a szél a tenger felől fuj és sok csapadékot hoz 

48о Talaja vörösföld és állandó zöld őserdő jellemzi 
/49. Legfőbb termény a rizs és a tea 

50« Fő terménye a datolyapálma

L
/

...

nészült az OPI Sokszorosító Üzemében 200 példányban. 
Engedélyszám: 27/1980-81.
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Földre,]zi mérőlap

Szakközépiskolák I. osztálya számára 

I. témakör
t

ч

В változat

Iskola: о о о о о

Név: с о о о

Útmutatás a feladatok megoldásához

Tintával vagy golyéstollal dolgozz!

A feladatok megoldásakor figyelj a leirt utasitásra!

Előbb alaposan gondold végig a feladatot és csak ha biztos vagy 

a helyes feleletben, akkor add meg a választ, mert a javitott 

válasz rossz válasznak számit.

Ha megakadsz, nyugodtan menj tovább, a kihagyott feladatokra 

akkor térj vissza, ha már valamennyi kér désen végighaladtál és 

még vqn időd.

A megoldásokhoz térképet nem használhatsz!

Elérhető pontszám: 50

Щ

£'
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[l. Milyen szerepe van a gazé" sági élet fejlődésében a földrajzi 
környezetnek és a termelőerők fejlettségének?
A helyes válasz nagybetűjét ird Ъе a négyzetbe!

A. Csak az első a döntő
B. Csak a második a döntő
C. Mind a kettő egyformán fontos 

Do Egyik sem játszik szerepet

|2. Mennyi a földkéreg átlagos vastagsága a szárazföldek terü
letén?
A helyes válasz nagybetűjét ird be a négyzetbe!

Ао 30 km
B. 10 km
C. 60 km
D. 120 km 

5 km

;3o Honnan szárzaik a Föld.belső hőmérséklete?
A helyes-válasz nagybetűjét ird be a négyzetbe!

A. Hidrogén héliummá alakulásából
B. a magmából
C. radioaktiv anyagok bomlásából
D. súrlódásból
E. a kéregben lévő kőszénből és kőolajból

A mélységi magmás kőzet és ércképződés során az ábra melyik nagy
betűjével jelölt részen keletkeztek az alábbi ércek, kőzetek? 

írd be a megfelelő nagybetűt a négyzetbe!

14. A kőzetképződés során ebben a 
szintben gránit keletkezett о

i5» Itt kezdődik a vas ásványainak ki
válása és felhalmozódása.

I—------

j 6. Ebben a szintben keletkezett a
higany, az arany, az ezüst, a réz, 
az ólom és a cink.

j ;7. Itt szilárdultak meg a mélységi
'... magmás kőzetek
• {8. Itt válnak ki a nehézfémek ás-
L~~ ványai.

;9. Ebben az övben válik ki az urán,
az ón, a volfram érce.

E.

< ■
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Ismerd fel a fogalom és az állítások közti kapcsolatot, 

írd be az állítások előtti négyzetbe a megfelelő nagybetűt!

A. röghegységek
B. lánchegységek
C. ősmasszivumok
D. alföldek • •

Állítások V
10. Többezer méter fölé emelkednek
11. A nagy feketeszén-medencék előfordulási helyei
12. Nikkelben és vasércben gazdag 

13» Színesfémek érceiben többnyire gazdagok 

14» Ilyen a Pacifikus hegységrendszer
15. Tengerszint feletti magassága nem haladja meg a 

200 métert
16. Ilyen Afrika legnagyobb része
17« Párhuzamos vonulatai közé mély völgyek és medencék 

ékelődnek 

__ 18.' Ilyen hegység az.Appalache
19. Lépcsős vidékei gazdagok vízenergiában, mert a 

folyók zuhatagosak.

C

Jelöld be a gyógyfürdők nagybetűjét a megfelelő négyzetbe!
i
C

20. Budapest
21. Hévíz
22. Eger 

23» Harkány 

24« Hajdúszoboszló

__
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j !25• Hol alakulnak ki tölcsértorkolatu folyók?
A helyes válasz nagybetűjét ird be a négyzetbe!

A. Ahol nagy folyók ömlenek a tengerbe
B. Ahol a folyó kevés törmeléket szállít
C. Ahol nagy az árapály
D. Ahol kicsi az árapály
E. Ahol a folyó sok törmeléket szállít

I !26. A hibás állítás nagybetűjét ird be a négyzetbe!

A. Az óceánok felületéről párolgó víznek a száraz
földek csapadék ellátásában döntő szerepe van

B. Az óceán éghajlatmódositó szerepe legjobban a 

tengeráramlások hatásában mutatkozik
C. Az óceánok nagymértékben befolyásolják a hőmér

séklet alakulását
D. Az óceánok partvonalai mindenütt jó kikötők 

építésére adnak lehetőséget
E. Az óceánok sok értékes ásványkincset rejtenek 

magukban.

Mely vízgazdálkodási feladatokra vonatkoznak az alábbi állí
tások? írd be az állítások előtti négyzetbe о naop:fr.l^Tó по«з?1>о4.гп!

A. vízellátás /ipari és ivóvíz/
B. szabályozás
C. vízerőművek építése
D. víztárolók építése

27* Csökkentik az árvízveszélyt és ebből táplálják az öntöző
csatornák nagyrészét.

28. Nagyesésü és bővizű folyók alkalmasak erre.
|29. Kanyarulatok átvágásával, meder kotrásával, gátak építé

sével oldják meg a feladatot 

430. Duzzasztógátaknál létesíthetők 

_pl'» Biztosítása érdekében fokozott mértékben használják a fo
lyókat és a felszín alatti vízkészleteket

1—....
p2. Néhány kisebb víztároló is ezt a célt szolgálja.
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Melyik éghajlati elemre vonatkoznak az alábbi állitások? 

írd az állitások előtt lévő négyzetbe a megfelelő hagybetüt!

Lghajlati elemek
A. hőmérséklet
B. csapadék
C. napsugárzás
D. szél

Állitások

i__ } 33» Ha egyenlőtlen az elosztása gyakran jelentkezik az
aszály

I j34. A gyümölcsök vitamintartalmát növeli 
! I35« Levegőtömegek szállításával fontos tényezőként

jelentkezik a mezőgazdasági termelésbenr
I 36. Térbeli és időbeli eloszlása nagyon egyenlőtlen 

37. Magasság növekedésével egyre csökken és ez határt 

szab a gazdasági tevékenységnek 

j |38. Lelszinformáló munkájának a sivatag és a félsivatag 

a fő területe.

1—~

Milyen éghajlatot ábrázol az alábbi két klimadiagram?
A helyes válaszok nagybetűjét az adott sorrendben ird be a 

négyzetbe!
A. trópusi sivatag
B. nedves kontinentális
C. mérsékelt övi sivatag
D. óceáni

'

I |39. ’ 40o

К
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;41. Mi az összefüggés az éghajlat, a természetes növényzet 
és a talaj között?
A helyes válasz nagybetűjét ird be a négyzetbe!

A. Az elaprózódott és elmállott kőzetekből kelet
kezik a talaj

В» A természetes növényzettől függ az éghajlat
C. A talajtól függ az éghajlat
D. Az éghajlat és a növényzet hatására alakul ki 

a talaj.

A következő állítások egy-egy éghajlatra vonatkoznak, 
írd az állítások elé a megfelelő éghajlat nagybetűjét a 

négyzetbe!

Éghajlatok:
A. egyenlítői
B. szubtrópusi mediterrán
C. trópusi sivatag
D. kontinentális 

Eo szavanna
F. tundra

Állítások:
• I—-)

42« Legjellemzőbb sajátossága nagy évi hőingás és a 

négy évszak
]43* Magasra növő fü és ligetes facsoportok alakítják a 

természetes növényzetet
44. Egyetlen évszak a forró, csapadékos nyár jellemzi
45. Az évi csapadék mindenütt 200 mm alatt marad
46. Csak két évszaka van, a nagyon hosszú kemény tél és a 

rövid, hűvös nyár
I 47« Természetes növénytakarója a lombhullató erdő és a fás, 

füves puszta, de a természetes növénytakarót a földmű
velés túlnyomó részben kiirtotta 

48. Jellegzetes növénye a moha és a zuzmó 

i 49. Az ültetvényes gazdálkodás fontos területe
50. A folyók nyáron csaknem teljesen kiszáradnak, télen 

bővizüek.

! ■

Г
'
1
i
L......

г----
I

Készült az OPI Sokszorosító Üzemében 200 példányban. 
Engedélyszám: 27/1980-81.
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Földrajzi mérőlap

a szakközépiskolák I. osztálya számára

II. témakör

A. változat

Iskola: о о о о оООО ООООООООООООООООООООООООООООООООООО ООвоОООООО о о о о о

Név: . осооооооооооооооооооооооооо°еооо оооооооооооо ОООООО

Útmutatás a feladatok megoldásához

Tintával, vagy golyrstollal dolgozz!

A feladatok megoldásakor figyelj a leirt utasításokra!

Előbb alaposan gondold végig a feladatot és csak ha biztos 

vagy a helyes feleletben, akkor add meg a választ, mert a 

javitott válasz rossz válasznak számit.

Ha megakadsz, nyugodtan menj tovább, a kihagyott feladatokra 

akkor térj vissza, ha már valamennyi kérdésen végighaladtál 

és még van időd.

A megoldásokhoz térképet nem használhatsz!

■ V

:,vö.

Elérhető pontszám: 50. *.
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;1. Mi a termelőerő?
A helyes válasz nagybetűjét ird a négyzetbe!

A. Az üzemek közötti munkamegosztás
B. Az elosztási viszonyok
C. Az ember tudása és a termelőeszközök 

De A termelőeszközök tulajdonviszonya 

Eo Az üzemek szervezettsége
..—.

;2o Milyen adatra van szükséged valamely terület népsűrűségének 

megállapitásához az alábbiak közül? A helyes válasz nagybetű
jét ird a négyzetbe!

A. A terület nagyságára 

В» A terület gazdasági fejlettségére 

C. A népesség számának alakulására 

Do Az A-ra és В-re együtt 
Eo Az A-ra és C-re együtt ■ -•

__ 13- Mit fejez ki a természetes szaporodás?
A helyes válasz nagybetűjét ird a négyzetbe!

A. A születések számát.
B. A születések és a halálozások számát
Со A születések és a halálozások különbségét
D. Egy adott országban a népesség számának alakulását
E. A halálozások számának alakulását

14. A hibás állitás nagybetűjét ird a négyzetbe!

A. A népesség száma és sűrűsége szoros összefüggésben 

van a gazdasági fejlődéssel
B. Az alacsony népsűrűség minden esetben lassitja a 

gazdasági fejlődést
C. A népsűrűség alakulását befolyásolja a népesség 

vándorlása is
D. A túl magas népsűrűség gazdasági és műszaki fej

letlenség esetén a fejlődés gátja lehet
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Állapítsd meg az alábbi adatok alapján a táblázatban szereplő 

országok gazdasági jellegét!
A helyes választásod nagybetűjét ird be a négyzetbe!

A. agrár
B. agrár*-ipari
C. ipari-agrár
D. ipari

mezőipari jmezőgazdasági iparból gazdaságbólOrszág
származó nemzeti

jövedelem %-bankeresők %-a

3,65» Nagy-Britannia 

6. Pakisztán 

7* Görögország 

8oj Olaszország

51 3,448
1669,4 4710,6

15,726 2741
8,419 4243

fI I 9= A hibás állítás nagybetűjét ird be a négyzetbe

A. A város a települések legmagasabb szintje
B. A városok számos feladatkört látnak el
C. A városi lakosság jelentős része mezőgazdasággal 

foglalkozik
D. A városok környezetükre irányitó hatást gyako

rolnak
—1

110. Mi mozdítja elő az urbanizációt?
A helyes válasz nagybetűjét ird a négyzetbe!

A. A gazdasági fejlődés
B. A kulturális fejlődés
C. A társadalmi fejlődés
D. Az A és a C együtt
E. Az A és а В együtt
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Mely betűk jelzik a térképen a következő városikat? 

A helyes válasz nagybetűjét ird a négyzetbe!

1 111« Debrecen
j12 о Várpalota 

13= Kecskemét 
14 » Kazincbarcika 

15" «Komló.

1
;
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f }16- Mit értesz körryezetvédelem alatt?
A helyes válasz nagybetűjét ird be a négyzetbe!

A. a Az eredeti természeti környezet visszaállitását
B. A szigorú büntetések kiszabását
C- A környezet védelme érdekében hozott intézkedéseket 
D. A már meglévő gyárak, üzemek kitelepítését



—s

Az alábbi állítások egy-egy országcsoportra vonatkoznak. 
írd a megfelelő nagybetűt az állítás elé!

A. tőkés ország 

В« szocialista ország
C. fejlődő ország
D. gyarmati ország

■

Állítások:
Г..—!
I ; 17. Tőkekivitellel keresnek kapcsolatot a volt gyarma

tokkal
j 18. A politikai hatalmat a munkásosztály és a parasztság 

gyakorolja
19. A termelés alapvető célja a profit biztosítása, 

ezért a termelés összehangolt tervezésére nincs 

lehetőség
120. Nem rendelkeznek»politikai és gazdasági függetlenség

gel
21. Politikai hatalem a tőkésosztály kezében van
22. Tervgazdálkodásra rendezkedtek be
23. Korábban gyarmati függésben álltak
24. Termelőeszközök állami és szövetkezeti tulajdonban 

vannak
25» Függetlenné válásuk után is gazdasági elmaradott

ságuk jelentős
I |26. Áz ide tartozó országok nagyrésze semleges poli

tikát folytat
г—1
j ]27. Gazdasági fejlettségük egymástól szélsőségesen 

eltérő.

Г

•-□
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■

i —

í

•i. •

*



-6-

Milyen gazdasági fe jlettségüek és társadalmi berendezkedésüek 

a térképen karikával jelölt országok?
A helyes válasz nagybetűjét ird be a négyzetbe!

C
L-Л/

iУ
/í

i

—r- .
.'•>CpYxY 4s

/
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> X-

XV

*

28. Tőkés nagyhatalom 

29о Fejlett tőkés ország
30. Gazdaságilag közepesen fejlett tőkés ország
31. Kevésbé fejlett tőkés ország 

132. Szocialista ország

■*

133. Melyik megállapitás nem felel meg a KGST tagországok szako
sítási és együttműködési programjával kapcsolatban?
A hibás állitás nagybetűjét ird be a négyzetbe!

A. Az együttműködés révén kivonják biztosítani a gazda
sági fejlődést és a társadalom jólétének növelését

B. Közös beruházások létesülnek
C. A sorozatgyártás csökkenti a munka termelékenységét 

Б. A KGST országok közök kutatómunkát végeznek, s ez
kiterjed a környezetvédelemre is 

E. A tagországok szakosítása tervszerűen folyik

.[___ !

*
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Melyik betűk jelölik a térképen az alább felsorolt Európai 
Gazdasági Közösségbe tartozó országokat?
írd a négyzetbe az országokat jelölő nagybetűket válaszként!

f. Л V

X )/r >
i
l r£7
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34« Olaszország
35» Német Szövetségi Köztársaság
36. Nagy-Britannia
37» Belgium
•38. Franciaország
139» Hollandia

Г". t

\
■

} ’40. Melyik megállapitás helyztelen a világpiac fogalmával
kapcsolatban?
írd be a négyzetbe a helytelen állitás nagybetűjét!

4. Az egységes világpiac a második világháború után 

kettészakadt
B. A szocialista világpiacot az egyenjogúság és az 

egymás segitésén alapuló politika jellemzi
C. A tőkés világpiacon valamennyi tőkés ország egyen

rangú partner
D. A két világpiac országai gazdasági és külkereskedelmi 

kapcsolatokat épitettek ki egymással

v,
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41» Mi hozta létre a földrajzi munkamegosztást?
A helyes válasz betűjét ird a négyzetbe!

A. Az emberi munka
B. A társadalom gazdasági tevékenysége 

Со A természeti adottságokhoz való alkalmazkodás 

Do Az országok közötti árucsere

[ |42o Milyen munkamegosztás alakult ki a tőkés országokban?
A helyes válasz nagybetűjét ird a négyzetbe!

A. Földrajzi munkamegosztás 

Во Társadalmi munkamegosztás 

С» Nemzetközi munkamegosztás 

Do Az A-B-C együtt 

Eo Csak az A és В együtt

Válaszd ki a felsorolt országok közül a következőket! 
írd be a négyzetbe az országcsoportoknak megfelelő betűt!

A. Tőkés nagyhatalom 

3. Fejlett tőkés ország 

С» Fejlődő ország 

D. A KGST tagja

X

«-

rV~ “"j
43» Svédország 

44» Japán 

;45« Kuvait 
_j46o Lengyelország 

147» Svájc 

48» Kuba

/—_ A

t__

49» Német Szövetségi Köztársaság
i50. Venezuela

. - > -•

Készült az OPI Sokszorositó Üzemében 200 példányban 

Engedélyszám: 27/1980-81»



Földrajzi mérőlap

a szakközépiskolák I. osztálya számára

II. témakör

В változat

Iskola: oocoooooooooooooooooeooooooooooooooooooooooooooroooo&oooooooo

Név: OOOOOOO*

Útmutatás a Feladatok megoldásához

lihtával, vagy golyóstollal dolgozz!
A feladatok megoldásakor figyelj a leirt utasitásokra!
Előbb alaposan gondold végig a feladatot és csak ha biztos 

vagy a helyes feleletben, akkor add meg a választ, mert a 

javitott válasz rossz válasznak számit. '
Ha megakadsz, nyugodtan menj tovább a kihagyott feladatokra, 

akkor térj vissza, ha már valamennyi kérdésen végighaladtál 
és még van időd.
A megoldásokhoz térképet nem használhatsz!

Elérhető pontszám: 50
*

/
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f.. !lI..„t1* Mit nevezünk termelésnek?
A helyes válasz nagybetűjét ird a négyzetbe!

A. Az anyagi javak átalakitását 

•B. Az emberi munkát 
Со Az anyagi javak előzni teását 
D. A természet átalakitását 

. Eo Az anyagi javak megváltoztatását

2 - Mit .fejez ki a népsűrűség?
A helyes válasz nagybetűjét ird a négyzetbe!

A. Meghatározott terület természeti viszonyait
В« Meghatározott terület termelésének fejlettségét
Со Meghatározott terület egy négyzetkilométerén élő

emberek Hlagos számat
Do Meghatározott területen élő emberek szamát 
Б» Meghatározott terület egy négyzetkilométerén élő 

emberek szamát

'___ 1

Melyik kontinensen a legnagyobb a népsűrűség az aláb
biak közül?
írd a helyes válasz nagybetűjét a négyzetbe!

А» Afrika 

В» Lszak-Amerika 

С» Dél-Amerika 

D. Európa 

Eo Ázsia

!

|4o Milyen tényezők határozzák meg egy ország lakosságának 

foglalkozás szerinti megoszlását?
A helyes válasz nagybetűjét ird a négyzetbe!

Ao Az ország gazdasági fejlettsége
В, Az ország kulturális fejlődése
Со Az ország gazdasági és társadalmi fejlettsége
D« Az ország társadalmi berendezkedése
E. Az ország külgazdasági kapcsolata

\
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Állapitsd meg az alábbi adatok alapján a táblázatban szereplő 

ország gazdasági jellegét!
A helyes válasz nagybetűjét ird a négyzetbe!

A. agrár
B. agrár-ipari 
Cc ipari-agrár 

D. ipari
■

ipartól I mezőgazdaságtól! ipari mezőgazdaságiOrszág származó nemzeti
jövedelem %-ban

keresők 
%~ aT

5. Olaszország
Nagy-Britannia
Burma
Görögország

8,443 19 42
6. 48 3,6 51 3,4
7 • 191,4 88 4 2
8. 26 15,741 27L.

1 j 9» A hibás állitás nagybetűjét ird be a négyzetbe!

A. A Föld népességének túlnyomó része állandó telepü
lésekben lakik

В» A városok száma és nagysága gyorsan növekszik 

Со A falu elsősorban a mezőgazdasági lakosság 

települése
D. A városok nincsenek hatással a környezetükre 

Eo A városok egyrésze világváros, ezek hatása az 

országok sokaságát érinti

jlO. Mitől függ az urbanizáció mértéke?
A helyes válasz nagybetűjét ird a négyzetbe!

I
* '

A. A földrajzi környezettől
B. A kedvező éghajlati adottságoktól
С» A- gazdasági és társadalmi fejlődéstől 
D. A lakosság foglalkoztatási lehetőségeitől
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Mely betűk jelzik a térképen a következő városokat? 

A helyes válasz nagybetűjét ird a négyzetbe!

r— 11. Leninváros
12. Szeged
13- Ajka
14 - Győr
15» Dunaújváros

Mit értesz környezetvédelem alatt?
A helyes válasz nagybetűjét ird be a négyzetbe!

A. A már meglévő üzemek, gyárak kitelepítését
B. A szénfütéses tüzelés behatását
C. Az eredeti természeti környezet visszaállitását
D. A környezet védelme érdekében hozott intézkedéseket
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Az alábbi feladatokban a nagybetűvel jelölt fogalmak és állítások 

között kapcsolatot kell felismerni.
A helyes válasz nagybetűjét ird a négyzetbe!

Fogalmak: .
A. gazdasági tömörülés
B. földrajzi munkamegosztás
C. neokolonializmus
D. tőkés ország
E. szocialista ország

Állítások:
i_ 17. A gazdaságosabb termelés érdekében jöttek létre 

18о A politikai hatalom a munkásosztály és a parasztság 

kezében van
jl9.'A gyarmatositás uj formája
i20о A termelés alapvető célja a profit biztosítása, ezért 

a termelés összehangolt tervezésére nincs lehetőség 

I 121. A természet adottságaihoz való alkalmazkodás hozta, 
létre

22о Gazdasági életüket tervezés segítségével irányítják 

j 23о Ennek keretében több ország kapcsolja össze a termelés 

egyes ágazatait 

24 о A termelés irányítása,
a monopoltőkések kezében van 

25- A termelőeszközök társadalmi tulajdonban vannak 

26 о Tervgazdálkodás eredményeként az országok gazdasági 
szerkezete átalakult

;27о Gazdasági fejlettségükben nagy szélsőségek mutatkoznak.

it... .

a politikai hatalom birtoklásaL_.

..—

г
i___

Milyen gazdasági fejlettségiek és társadalmi berendezkedésüek 

a térképen karikával jelölt országok?
A helyes válasz nagybetűjét ird a négyzetbe!

28. Tőkés nagyhatalom
29. fejlett tőkés ország
3C. Gazdaságilag közepesen fejlett tőkés ország
31. Kevésbé fejlett tőkés ország
32. Szocialista ország

!------ 1I
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33- Melyik állítás nem Telel meg az EGK tagországok 

gazdasági életére jellemzőek közül.
A hibás állitás nagybetűjét ird a négyzetbe!

A. A közösség országai között vámmentes a 

külkereskedelem
B. . Legerősebb állama Franciaország
C. Az EGK országain belül megengedik a tőke 

és a munkaerő szabad áramlását
D. Az EGK feldolgozó iparának fejlettsége 

igen magas
E. A tagországok az energiahordozók terén - 

külöhösen kőolajban - gyengén ellátottak

f

и

m.
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Mely betűk jelölik a térképen az alább felsorolt KGST országokat? 

írd a négyzetbe az országokat jelölő nagybetűt!

*
í

t—'S;
4 j >i—4.fC \№

I e -
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134« Német Demokratikus Köztársaság 

35« Románia 

36. Bulgária 

37« Csehszlovákia
1 38. Magyarország
j 39 - Lengyelország

j ]40o Mi a világpiac?
A helyes állitás nagybetűjét ird a négyzetbe!

A. Egyes országok közötti külkereskedelmi kapcsolat
B. Egyes országok tapasztalatcseréje
C. Politikai kapcsolatok az egyes országok között
D. Az egyes országok közötti gazdasági kapcsolatok 

összessége
E« A pénzmozgások és pénzkapcsolatok összessége „
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I _ [41. Melyik feladat nem tartozik a KGST együttműködés terü
letei közé?
írd a négyzetbe a megfelelő betűt!

A. külkereskedelmi tervek összehangolása biztosítja a 

tagországok részére a hiányzó energiahordozókat és 

nyersanyagokat
B. közös kutatómunka végzése
C. katonai együttműködés
D. közös beruházások létesítése

j 42. Milyen munkamegosztás alakult ki a szocialista országokban? 

írd be a helyes válasz betűjét a négyzetbe!

A. Társadalmi munkamegosztás
B. Földrajzi munkamegosztás
C. Nemzetközi munkamegosztás
D. Az A és В együtt
E. Az A-B-C együtt.

'

Válaszd ki a felsorolt országok közül a következőket, és ird 

a négyzetbe a megfelelő betűt!

A. Tőkés nagyhatalom 

В» Tagja az EGK-nak
C. Szocialista ország
D. Fejlődő ország

45« Japán 

44« Jugoszlávia 

45. Szaud-Arábia 

460 Olaszország 

47 - Irán
48. Luxemburg
49. Mongólia 
150. USA

-

—í

Készült az Országos Pedagógiai Intézet 
200 példányban.
Engedélyszám: 27/1980-81.

Sokszorosító Üzemében
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Földrajzi mérőlap -
a szakközépiskolák I. osztálya számára

III. témakör

A változat

Iskola:
SNév: о

Útmutatás a feladatok megoldásához

Tintával vagy golyástollal dolgozz!

A feladatok megoldásakor figyelj a leirt utasitásra.
Előbb alaposan gondold végig a feladatot és csak ha biztos 

vagy a helyes feleletben, akkor add meg a választ, mert a 

javitott válasz rossz válasznak számit.

Ha megakadsz, nyugodtan menj tovább, a kihagyott felada
tokra akkor térj vissza, ha már valamennyi kérdésen végig
haladtál és még van időd.

A megoldáshoz térképet nem használhatsz !

Elérhető pontszám: 50.

i
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1. A hibás állítás nagybetűjét ird be a négyzetbe!

A. A földrajzi környezet hatással van az ipartelep 

pitésre
B. Az éghajlat ipartelepítő jelentősége fokozatosan 

növekszik
C. Az ipar fontos telepitő tényezője a közlekedési 

hálózat
D. A munkaerő a világ országainak többségében a 

legfontosabb telepitő tényező

□
/

)

Milyen folyókra épültek, illetve épülnek az alábbi erő
müvek?
írd az erőmű neve elé a négyzetbe a megfelelő betűt!

A. Jenyiszej
B. Angara
C. Volga
D. Duna
E. Tisza

p. Kujbisev
3. Volgograd
4. Bratszk
5. Vaskapu
6. Gabcikovo-Nagymaros 

7 о Krasznojarszk
6. Kisköre

-■»

/

'

/

*
. V

■*-

*
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Az alábbi rajzon Magyarország jelentősebb hőerőművei talál
hatók.
írd a négyzetbe a megfelelő nagybetűt!

9. Gagarin Hőerőmű
10. Tiszai Hőerőmű
11. Dunai Hőerőmű
12. Bicskei Hőerőmű /épülő/ 

13» Paksi Hőerőmű /épülő/

Az alábbi táblázat a világ felhasznált energiahordozóinak szá
zalékos megoszlását tartalmazza I860 és 1971 között. Melyik 

oszlopban szereplő számsor betűje mutatja 

14* a szén részesedését?
15- a fa részesedését?
16. a kőolaj részesedését?
17. a földgáz részesedését?
18. a vízenergia részesedését?

.

i

\___ J:

+Ev В C EDA
I860
1900
1950
1960
1971

69,90,1 30,0
69,72,6

27,5
33,7

26,6 0,90,2
3,5 2,9 55,9 10,2

14,0
20,8

3,0 2,0 47,3
42,4 1,52,3 33,0
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V A következő állítások az itt felsorolt országok valamelyikére 

vonatkoznak о
írd a helyes megállapitás nagybetűjét a négyzetbe!

*

4
\A. Jugoszlávia

B. USA
C. Chile
D. Ausztrália
E. Szovjetunió
F. Zaire Köztársaság

Állítások:

b.9- Vasérc termelése a szocialista országok között első 

helyen áll.
A legnagyobb bauxit termelő szocialista ország 

_j21. Réztermelése harmadik a tőkés országok között 

j22. Északi félszigetén világviszonylatban is jelentős 

bauxit készlettel rendelkezik

;. J20.

'23« A tőkés országok között gépgyártásban vezető helyen áll.
Í24« Az USA után a tőkés világ rézérctermelésében a második

I___ 1

П25 •
helyen áll.
Korszerű sorozatgyártásra a szocialista országok 

gépgyártásában Kina mellett ez az ország képes.
26. Nagy-Britanniával és NSZK-val együtt a kapitalista 

országok gépgyártásában az export 75%-át adja.
□

Melyik nehézipari ágazatra vonatkoznak az alábbi állítások?
Az állítások előtti négyzetbe ird be a helyes ágazat nagybetűjét!

A. vaskohászat
B. aluminiumipar
C. gépgyártás
D. vegyipar

Állítások:
]27. Leggyakrabban a nyersanyag, vagy az energiahordozók

előfordulási helyére, néha ezek szállítási útvonalainak 
találkozásánál települt.

I_J28. A szocialista országok közül csak Szovjetunióban, NDK-ban
és Csehszlovákiában volt fejlett ez az ágazat a második 

__ világháború előtt.
j ]29- Jelenleg ez az ágazat szennyezi leginkább a környezetet.



-4-

-130. Főleg az olcsó villamos energiát előállító országokba 

települt.
[31. Minden ágazat számára munkaeszközöket ad.
Í32. Ásványi nyersanyagai között fontos helyet foglal el 

a kőszén, a kőolaj és a földgáz, növényi eredetűek 
között a fa és a nyersgumi.

’ ; [33. Hazánkban a nagy munka- és kis anyagigényű ágazatai
fejlődnek leggyorsabb ütemben 

134« Nő a jelentősége, mert termékeit a villamosipar, 

valamint az egyes közlekedési eszközök gyártására 

használják fel.

L-J
i

\ :

Mely betűk jelölik a térképvázlatban az alább felsorolt or
szágokat, és az azokra vonatkozé állításokat?

■ -

4

H

35» Lengyelország
36. NémetDemokratikus Köztársaság
37. Csehszlovákia
38. Szovjetunió 

,39. Románia
|40. A Föld országai közül a legtöbb vízenergiával rendelkezik 

|41. A Föld első barnakőszén termelő országa 

42. Kohókoksz szükségletét az ország déli részén bányászott 
feketekőszénből biztosítja 

j |43 ° Európai
hosszú ideig önellátó volt.

r~.. í
|44. Legnagyobb 

vannak

■

szocialista országok közül szénhidrogénekből

feketekőszén telepei az Ostravai medencében
о «

■ - Aj
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45* A hibás állítás betűjét ird be a négyzetbe.

A* A gépipar a gazdasági élet minden területét 

ellátja
B. A gépiparban mind nagyobb igény mutatkozik a tu

dományos felkészültség és a kutatások iránt
C. A gépipar települését befolyásoló tényezők újab

ban erősen megváltoztak
D. A fejlődő országok gépiparának fejlesztése a 

vezető tőkés országok érdeke
E. A KGST országok munkamegosztással és szoros koope

rációval fejlesztik gépiparukat.

U

46. A hibás megállapítás nagybetűjét ird be a négyzetbe!
—1

A. A vegyipar sajátos vonásai kihatnak az egyes ága
zatok telepítésére

B. A vegyipar magas színvonalú tudományos felkészülést, 

de kevés számú jólképzett szakembert igényel
C. Uralkodó ágazata a kőolajfinomitás és az ehhez 

kapcsolódó petrolkémia
D. Vegyipar több ágazatának telepítésére legalkal

masabbak a nyersanyagokban gazdag területek
E. Leninvárosban, Kazincbarcikán és Szegeden épültek 

hazánkban nagy vegyipari kombinátok.

A következő feladatokban egy állítás és négy ország neve tál ál
ható. Az állítás nemcsak egy országra vonatkozik, hanem többre 

az alábbi lehetőségek szerint:
í

A. Az állítás az 1.,
B. Az állítás az 1.

a 2. és a 5. országra igaz 

és a 3* országra igaz
C. Az állítás a 2. és a 4. országra igaz
D. Az állítás csak a 4. országra igaz
E. Az állítás mind a négy országra igaz.

A variációk közül válaszd ki a helyes választ és ird be a 

betűjét a négyzetbe!

■

4
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47" Vasérc bányászata a hazai kohászat szükségletén felül 
{__ I jelentős vasexportot is biztosit о

1« Franciaország
2. Szovjetunié
3. Svédország 

4- USA

'

«

48. Energia ellátásában a vezető szerepet a szénhidrogének
viszik

1. Кina
2. Szovjetunió 

3" Lengyelország 

4 о USA

49. Rézércbányászata jelentős
1..J 1. Zambia

2. USA
3. Zaire Köztársaság
4. Chile

T

50. Világviszonylatban kiemelkedő alumíniumkohászatának
r~..1 .

J nyersanyagszükségletét csak behozatallal biztosítja

1. Franciaország
2. Szovjetunió
3. USA
4« Kanada

tar j '

Készült az OPI Sokszorosító Üzemében 200 példányban. 
Engedélyszám: 27/1980-81.
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Földrajzi mérőlap ■ f

a szakközépiskolák I. osztálya számára

III.témakör

B-változat

Iskola:

Név:

Útmutatás a feladatok megoldásához

Tintával vagy golycstollal dolgozz!
A feladatok megoldásakor figyelj a leirt utasitásra.
Előbb alaposan gondold végig a feladatot és csak ha biztos 

vagy a helyes feleletben, akkor add meg a választ, mert a 

javitott válasz rossz válasznak számit.

Ha megakadsz, nyugodtan menj tovább, a kihagyott feladatok
ra akkor térj vissza, ha már valamennyi kérdésen végighalad
tál és még van időd.

A megoldáshoz térképet nem használhatsz!
<

Elérhető pontszám: 50.

/
■ /

".

ьГ i
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*-A hibás állítás nagybetűjét ird be a négyzetbe!

A« Az ipar telepítésében a társadalmi tényezők 

szerepe gyorsan növekszik
B. A szocialista országokban az ipartelepítéssel

a gazdaságilag elmaradott területek fejlesztését 

kívánják segíteni
C. A fogyasztópiac szerepe minden esetben jelentéktelen
D. Az energiahordozók, az ásványi nyersanyagok, a viz, 

az éghajlat, a természetes útvonalak hatással 
vannak az ipartelepítésre.

f .

Milyen energiahordozóval működnek az alábbi erőmüvek? 

írd a válasz nagybetűjét a négyzetbe!

A- lignit
B. kőolaj
C. földgáz
D. barnakőszén
E. uránérc
F. viz

< '

2. Gagarin Hőerőmű 

3« Dunai Hőerőmű
4- Tiszai Hőerőmű
5- Bicskei Hőerőmű
6. November 7- Erőmű
7. Paksi Erőmű
8. Gabcikovo*-Nagymaros /épülő/

✓

\

Mely országokban találhatók a felsorolt ipari körzetek?
A helyes válasz nagybetűjét a térképvázlatról olvasva ird be 

a négyzetbe! • t

\

•v
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; 10. Lotharingia
11. "Fekete-vidék" /Black Country/
12. Szilézia
13» Ploesti és környéke

Az alábbi táblázat a világ felhasznált energiahordozóinak 

százalékos megoszlásit tartalmazza I860 és 1971 között. 

Melyik oszlopban szereplő számsor betűje mutatja

__ jl4. a szén részesedését?
15» a kőolaj részesedését?
16. a földgáz részesedését?
17» a fa részesedését?
18. a viz energia részesedését?

;■

—

.Év ВA C ED
1860
1900
1950
1960
1971

69,9
26,6

0,1 30,0 

69,7 

55, 9
0,2 0,92,6
3,5 2,9 10,2

14,0
20,8

27,5
3,0 47,3- 2,0 33,7

,42,42,3 33,0 1,5
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Melyik országra vonatkoznak az alábbi állítások?
Az állítás előtti négyzetbe írd be a helyes válasz nagy
betűjét !

A- Szovjetunió
B. Lengyelország
C. NSZK
D. Magyarország
E. USA
F. Nagy-Britannia

}19. A szocialista országok közül legnagyobb urénkészlettel 
rendelkezik

20о A Föld legnagyobb kőolaj termelője 

21 о Szénkészletének túlnyomó része kis fütőértékü 

22. Legnagyobb hozamú kőolajmezői az Ob középső szakasza 

mentén találhatók
23« Szénvegyészete a Ruhr-vidék feketekőszenére települt 

24. Vegyiparának legfejlettebb ága a gyógyszergyártás 

25» A szocialista országok közül szénexportja világ- 

viszonylatban is jelentős 

126- A világ vezető gépgyártó hatalma

____ 4

Г
■ ;

U_ -
r~~i

I

Melyik nehézipari ágazatra vonatkoznak az alábbi állítások? 

Az állítás előtti négyzetbe ird be a helyes ágazat nagy
betűjét!

A. vegyipar
B. gépgyártás
C. alumíniumipar
D. vaskohászat

- \

Г 27• Ebben az ágazatban széleskörű kooperációs kapcsolatok ala
kulnak ki a szocialista országok között, amelyek egy-egy 

termék nagy sorozatú előállítását biztosítják.
28, Fejlesztésének feltétele az olcsó villamosenergia 

:29. Hazánkban ennek a munkaigényes ágazatnak működése a KGST 

országokkal kiépített együttműködésen alapul 
j 30. A nehézipar legfontosabb ágazata

31. A világ iparának leggyorsabban fejlődő ága

;

~--- !

\

■
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I |з2. Az Amerikai Egyesült Államok,
Japán adja a tőkés világ exportjának túlnyomó részét 

|33. Ehhez az iparághoz több helyen csatlakozik még koksz- 

gyártás
. Nyersanyagának kitermelésében az iparág vezető országai 

általában kis készletekkel rendelkeznek.

az NSZK, Nagy-Britannia és

Г>4

Mely betűk jelölik a térképvázlatban szereplő településeket 
és az azokra vonatkozó állításokat?

;

35* Dunaújváros 

36. Győr
37* Százhalombatta
38. Leninváros
39. Miskolc
40. Ismert üzeme a Tiszai Vegyi K0mbinát
41. Az északi Kohászati központunk
42. A Barátság kőolajvezeték hazai végállomása 

43* Régi ipari körzet központja, a "folyók városa"
J44« Központi kohászati körzetünk teljes ciklusú üzeme.

___
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» A hibás megállapítás nagybetűjét, ird a négyzetbe

A. A gépiparban a második világháború után széleskörű 

lett a nemzetközi munkamegosztás
B. A szocialista országok közül Szovjetunió és Kina 

gyárthat nagy sorozatokat
C. Az Amerikai Egyesült Államok, az NSZK, Nagy-Britannia 

és Japán gépiparának minden ágazata fejlett
D. Hazánk gépiparának földrajzi elhelyezkedésében 

nem történt változás
E. A tőkés világ gépiparának elhelyezkedése jól 

mutatja az iparilag fejlett és elmaradott országok 

közötti különbséget.

Д5..*

46. A hibás állítás nagybetűjét ird a négyzetbe!

A. A vegyipar legfontosabb telepítő tényezője a szak
képzett munkaerő

B. A vegyipar képes a természetben található anyagok 

átalakításával uj anyagok létrehozására
C. A vegyipar létesítése nagy anyagi befektetést 

igényel, ezért az együttműködés igen gazdaságos
D. Hazánk vegyiparának legfejlettebb ágazata a gyógy

szergyártás és'a kőolajfeldolgozó ipar.

Az alábbi feladatokban egy állítás és négy ország neve ol
vasható. Az állítás nemcsak egy országra vonatkozik, hanem 

többre is az alábbi variációk szerint:

2. és 3« országra igazA. Az állítás az 1.,
B. Az állítás az 1. és 3« országra igaz
C. Az állítás a 2. és 4. országra igaz
D. Az állítás csak a 4» országra igaz
E. Az állítás mind a négy országra igaz

Az Északi-tenger alatti földgáz és kőolajmezőinek hozamával 
az ország szénhidrogén szükségletét részben biztosítja

1. Franciaország
2. Svédország
3. Izlsnd
4. Nagy-Britannia

42*

I *

\
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48. Kőszéntermelése jelentős, az ország szükségletét azonban 

nem elégíti ki

1. NSZK
2. USA
3« Nagy-Britannia 

4- Franciaország

\

49« Európa jelentős bauxit termelő országa

1« Jugoszlávia 

2« Magyarország 

3. Franciaország 

4» Nagy-Britannia

50. Szén és vasérclelőhelyei együttesen fordulnak elő

1. Nagy-Britannia
2. NSZK
3- Szovjetunió 

4« USA

✓ Щ

■»

>•
/

<

•y

f

Készült az OPI Sokszorosító Üzemében 200 példányban. 
Engedélyszám: 27/1980-81.
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Földrajzi mérőlap

a szakközépiskolák I. osztálya számára 

IV. témakör

A-változat
о

Iskola:

Név:

Útmutatás a feladatok megoldásához

Tintával', vagy golyéstollal dolgozz!
A feladatok megoldásakor figyelj a leirt utasitásra!
Előbb alaposan gondold végig a feladatot és csak ha biztos 

vagy a helyes feleletben, akkor add meg a választ, mert a 

javitott válasz rossz válasznak számit.

Ha megakadsz, nyugodtan menj tovább, a kihagyott feladatokra 

akkor térj vissza, ha már valamennyi kérdésen végighaladtál 
és még van időd.

A megoldásokhoz térképet nem használhatsz!

I

У
Elérhető pontszám: 50

.
:5- .■ «

♦
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li A hibás megállapítás nagybetűjét ird a négyzetbe!

— A. A fejlődő országok többségében nem fejlődik
kielégítően az élelmiszeripar 

В» A mezőgazdasági termelés a növények és állatok 

életműködésével állítja elő termékeit 
Ce A mezőgazdasági termelésre döntő mértékben hat 

a társadalom fejlettsége 

D. A fejlődő országokban a hiányos és egyoldalú
táplálkozás a természeti viszonyokkal magyarázható.

2^ Mit nevezünk élelmiszergazdaságnak? A helyes válasz nagy-
i

íbetűjét ird be a négyzetbe!•it.

A. Élelmiszergazdaság alatt mezőgazdasági termelést értünk
B. Az élelmiszergazdaság alatt a mezőgazdasági ter

mények fogyasztóhoz való szállítását értjük
C. Az élelmiszergazdaság a mezőgazdasági termények

az élelmiszeripart és az élelmi-előállítását 

szer’kereskedelmet is jelenti
5

D. Az élelmiszergazdaság alatt a mezőgazdaság ipa
rosodását értjük

Az alábbi állítások a mezőgazdaság 3 típusára vonatkoznak» 

írd az állítás előtti négyzetbe a megfelelő nagybetűt!

A. hagyományos mezőgazdaság
B. tőkés mezőgazdaság
C. szocialista mezőgazdaság

;3° Feladata az önellátás és ezért sokféle terményt kell 
létrehoznia

j4o Ebben a típusban a mezőgazdaság üzeme a farm. Itt az 

állattenyésztésre is az automatizálás jellemző 

lő« Sajátossága, hogy piacra termel és minden szükségletét 

is onnan elégíti ki
б о A föld és a mezőgazdaság többi termelőeszköze közös 

tulajdonban van
|7o Egyik formája a hideg és száraz éghajlatú területeken 

megmaradt nomád pásztorkodás
je. Előfordul ebben a típusban még az is, hogy a közös tulaj

don a hagyományos ősi formákra épül.

L.

___ „j

f
г -

\
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Az alábbi feladatok összetett mondatokból állnak, melynek 

első része egy állítás, a második része egy indoklás. Az 

állítások és az indoklások vagy igazak, vagy hamisak. Az igaz 

állítások és indoklások vagy közvetlen összefüggésben vannak 

egymással, vagy pedig nincs közöttük ilyen kapcsolat. így jön 

létre az alábbi öt variáció:

Állítás ÖsszefüggésIndoklás

A. igaz
igaz
igaz
hamis
hamis

igaz
igaz
hamis

igaz /önmagában/ 
hamis

van
B. nincs
C. nincs
D. nincs
E. nincs

Keresd ki az egyes feladatoknak megfelelő variációt, s annak 

betűjét ird be a négyzetbe! Az öt lehetőség közül csak egy a 

helyes!
J

.... 1
|9. Az Egyenlítő vidékén a földművelés nincs időhöz kötve, 

mert a magas hőmérséklet miatt folyamatosan lehet 

termelni"...s
ilO. Minden éghajlati övben jellegzetes növényzet fejlő

dött ki, mert az éghajlat meghatározza a növények 

__ életét
j 11. A sarkkörön túli területeken a hideg éghajlat miatt 

főként cukorrépát termelnek, mert a cukorrépa nem 

hőigényes növény
__ 0L2» A kukorica a Föld legfontosabb takarmánynövénye, 

mert az éghajlati igénye a búzáéval közel egyező 

P-3« Az oázisok legfontosabb növénye a datolyapálma, mert 
itt bőven van csapadék 

; jl4. Az Egyenlítő mentén sok szarvasmarhát tenyésztenek, 
mert csapadékban ez a terület gazdag

N

*

*
1

\
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I

Melyik gyümölcsre vonatkoznak az alábbi megállapitások? 

írd a négyzetbe a megfelelő betűt!

A. szőlő
B, alma
C- narancs 

D. banán

(15° Termelt mennyisége alapján a mérsékelt övben 

második helyen áll.
16. Latin-Amerikában termelik a legtöbbet
17. Hazánk kivitelében e gyümölcs az első helyen áll
18. A Földközi tengeri országokban termelik, északfebbra 

már nem érik be
jl9. Hütőhajékon hozzák Európába, mert csak a trópusi 

éghajlaton termelhető és könnyen romlik
•í—----j

j20. Az emberiség történetében a legrégebben ismert
ma pedig a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcs

V

!

5

21. írd a hibás állitás nagybetűjét a négyzetbe!
í

A. Az élelmiszeripar a legkevésbé koncentrált iparág
B. A cukoripar mindenütt az aleparyag termelőhelyére 

települt
C. Hazánk élelmiszer iparának fő területe egybeesik 

a legfontosabb nehézipari körzeteinkkel
Б. A tejfeldolgozó üzemek kizárólag a tejtermelés 

körzetébe települtek

%

■

22o Mi a különbség a gyapjú és a pamut között?'4 helyes válasz 

nagybetűjét ird a négyzetbe!

A- A gyapot a juh szőre, a gyapjú növényi eredetű 

nyersanyag
B. nincs különbség
C. a gyapjúból készül a pamut
D. A pamutból, készül a gyapjú
E. A gyapjú állati eredetű nyersanyag, a pamut 

gyapotból készült félkész termék

J
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Melyik betű jelöli hazánk kiskerestellni forgalmában a

23» szövetkezeti szektort 

24» magán szektort 

23» állami szektort /1976-ban/ 

írd a négyzetbe a megfelelő betűt!

/

1

..V,

V
I

26. A hibás megállapitás nagybetűjét ird a négyzetbe!
L ■

A. A világkereskedelem gyorsan fejlődik és bővül
B. A világkereskedelemben való részvétel az egyes or

szágok gazdasági fejlettségétől függ
C. Hazánk gazdasági életében a külkereskedelem nem 

játszik fontos szerepet
D. A világkereskedelem áruszerkezete hosszú időn 

keresztül állandóságot mutat
E. A szocialista világpiac országainak külkereske

delme döntően egymásközti forgalomra épül, de 

fokozatosan növelik forgalmukat a tőkés országok
kal is.

___j *

i

\

-
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27« Keresd meg a vízi közlekedéssel kapcsolatos egyetlen 

i j helyes állítást!
írd nagybetűjét a négyzetbe!

А о A. ha jéemelő zsilipek a belvízi hajózást meg
nehezítik

В» A tengerhajózás előnye, hogy nagytömegű árut a 

legolcsóbban szállít nagy távolságra 

С» A világkikötők jelentős része a folyók delta
torkolatába települt

Do A Nagy-tavakhoz leggyorsabban a Missisippin 

juthatunk el az óceántól.

Mely fontos nagyforgalmu kikötővárosokat, belvízi útvona
lakat és csatornát jelölnek a térképvázlat nagybetűi? 

írd be a négyzetbe a megfelelő betűt!

28. San Francisco 

29« Buenos Aires
30. New York
31. Nagy-tavak 

32« Panama csatorna 

33« Szent Lőrinc folyó
34• Itt december 22-én Kezdődik a nyár 

35« A kontinens legnagyobb városa, fontos ipari 
központ is

j36. Télen hosszabb ideig nem hajózható

____ I

'
J

/

. . *
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/

/
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Melyik közlekedési ágazatra vonatkoznak az alábbi 
állitások?

A. vasúti közlekedés
B. közúti közlekedés
C. légi közlekedés
D. belvizi hajózás
E. tengeri hajózás

'

írd a négyzetbe a megfelelő nagybetűt!

p7* Szovjetunió ázsiai részén főleg nyugat-kelet irányú ösz- 

szeköttetést biztosit
I38. Előnye, hogy olcsón nagytömegű árut tud szállítani, 

hátránya a lassúság és a kötöttség 

39. Az ágazat fenntartása a belföldi forgalom számára csak 

a nagykiterjedésü országokban gazdaságos 

j40. E közlekedési ágazat 2-300 km-en belül gyors és lehetővé 

teszi az átrakás nélküli szállítást

;<

L-.J

:

í---- 1
%
í
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í |41. 100 évvel ezelőtt az ágazat energiaforrása elsősorban 

a szél és a szén volt
42- Az ágazat hálózata Európában a legsűrűbben alakult ki 

. 43» Legnagyobb előnye gyorsasága miatt a távolsági forgalom
ban mutatkozik

44« A közlekedés összes ágazata közül az áruszállitásban 

a legnagyobb forgalmat bonyolítja le«
L

Az alábbi feladatokban egy állitás és négy ország /terület/ 

neve olvasható. Az állitás nemcsak egy országra vonatkozhat, 

hanem többre is, az alábbi variációk szerint:

a 2. és 3- országra igaz
B. az állitás az 1« és 3« országra igaz
C. az állitás a 2« és 4« országra igaz
D. az mintás csak a 4» országra igaz
E. az állitás mind a négy országra igaz

Válaszd ki a fenti variációk közül a helyes választ, annak 

nagybetűjét ird a négyzetbe!
Minden feladatra csak egyetlen válasz igaz!

|45. Vasúthálózata ritka
1. Norvégia
2. Finnország 

3» Spanyolország 

4« Portugália

A. az állitás az 1.

/

1146. A KGST tagországaiban a teherszállitás gazdaságosabb 

lebonyolitását szolgálja a közös vagyonpark

1. NDK
2. Lengyelország 

3« Magyarország
4« Jugoszlávia

I Í47• Transzkontinentális vasútvonalai jelentős szerepet ját
szanak az ország gazdasági életében

1. Szovjetunió 

2« USA 

3« Kanada 

4. Mexikó

/
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48. A belföldi légiforgalma kiemelkedő

1. Csehszlovákia
2. USA
3. Románia
4. Szovjetunió

;

49- A hibás állitás nagybetűjét ird a négyzetbe!

A. Az idegenforgalom mozgató erői között sok 

a földrajzi tényező
B. Művészeti emlékei miatt jelentős Svájc és 

Ausztria idegenforgalma
C. A világ idegenforgalmának fő áramlási iránya 

észak-dél
D. A magyarpuszta jellegzetességét bemutató 

Hortobágyi és Kiskunsági Nemzeti Park jelentő
sége évről-évre nő

i

50. Válaszd ki azt a várost, mely történelmi emlékei miatt 

idegenforgalmi szempontból jelentős. írd a négyzetbe 

a megfelelő betűt!
1

У

A. Ózd
B. Szombathely
C. Zalaegerszeg
D. Orosháza

'
v

I

i

Készült az OPI Sokszorosító Üzemében 200 példányban. 
EngedélysZuám: 27/1980-81.

/
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Földrajzi mérőlap4\

a szakközépiskolák I. osztálya számára

IVо témakör

B-változat

Iskola:<>

Név: о

Útmutatás a feladatok megoldásához
/

V

Tintával, vagy golyőstollal dolgozz!

A feladatok megoldásakor figyelj a leirt utasításokra! 

Előbb alaposan gondold végig a feladatot és csak ha biz
tos vagy a helyes feleletben, akkor add meg a válasz.t 
mert a javított válasz rossz válasznak számit.
Ha megakadsz, nyugodtan menj tovább, a kihagyott fel
adatokra akkor térj vissza, ha már valamennyi kérdésen 

végighaladtál és még van időd.

A megoldásokhoz térképet nem használhatsz!

j /

Elérhető pontszám: 50
/

/

V V

■
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I jl. A hibás állítás nagybetűjét ird be a négyzetbe!

A. A Föld lakosságának kb. 60%-a hiányosan 

táplálkozik
B. Napjainkban fokozatosan végbemegy a mezőgazda

ság iparosodása
C. Az agrotechnika fejlődésével csökken a mező- 

gazdaságban a szakképzett munkaerő iránti 
igény

Do A mezőgazdasági termelésre a sik terület a 

legalkalmasabb.

i2• Miért következett be a mezőgazdaságban a szerkezeti 
változás? A helyes válasz nagybetűjét ird a négyzetbe!

__ J

A- A mezőgazdasági dolgozók létszáma növekedett
B. A tudományos és technikai fejlődés hatására 

a mezőgazdaság iparosodott
C. Megváltoztak a táplálkozási szokások
D. A társadalom fejlődésével a földrajzi környezet 

átalakult.

Az alábbi állítások a mezőgazdaság 3 típusára vonatkoznak, 
írd a négyzetbe az állítás, elé a megfelelő nagybetűt!

Ао hagyományos mezőgazdaság 

B. tőkés mezőgazdaság 

С» szocialista mezőgazdaság

■

:3« Kontinensünkön legmagasabb szintet Nyug®t- és Észak-
Európában ért el, elsősorban a takarmánytérméiésen ala
puló belterjes állattenyésztés formájában

[4* Egyik formája a trópusi övben és a mediterrán terü
leten található.

■5* A termelésből eredő haszon közvetve vagy közvetlenül 
a dolgozóké.

[__]6. Egyik formája az ültetvényes gazdálkodás, ahol a leg
korszerűbb és hagyományos munkamódszerek keverednek 

|7. Ebben a típusban is vannak olyan országok, ahol a 

kisárutermelés az uralkodó 

I 8. Kezdetleges

l 4
____i

eszközökkel és módszerekkel önellátásra törekszik.
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Az alábbi feladatok összetett mondatokból állnak, melynek 

első része egy állítás, a második része egy indoklás. Az 

állítások és az indoklások vagy igazak, vagy hamisak. Az igaz 

állítások és indoklások vagy közvetlen összefüggésben vannak 

egymással, vagy pedig nincs közöttük ilyen kapcsolat. így jön 

létre az alábbi öt variáció:

Állítás ÖsszefüggésIndoklás

igaz
igaz
igaz
hamis
hamis

A. vanigaz
igaz
hamis

igaz /önmagában/ 
hamis

B. nincs
C. nincs
D. nincs
E. nincs

Keresd ki az egyes feladatoknak megfelelő variációt, s annak 

betűjét ird be a négyzetbe! Az öt lehetőség közül csak egy- a 

helyes!
r—i

] 9« A trópusi szavonnaéghajlat területe kedvez.0 az állat- 

tenyésztés számára, mert a szavanna lehetővé teszi az 

állatok legeltetését
Az egyenlítői éghajlatú területeken fő termény a búza, 
mert éréskor derült időt igényel 

jll. A mediterrán éghajlat egyik legfontosabb növénye az 

olajfa, mert ott mindig van csapadék 

|l2. Cukrot adó növényekkel az egész Földön találkozunk, 
mert mindenütt fejlett az agrotechnika 

13. Legelterjedtebb szálastakarmány a lucerna, mert a 

modern tőkés gazdálkodás állattenyésztése korszerű 

]l4- Nyugat-Európában igen jelentős a gyümölcstermelés, 
mert ezen a területen nagyon jó a termőföld.

10. - \

\

f---- 1

-
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*
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Melyik állat tenyésztésére vonatkoznak az alábbi megálla- 

pitások? írd a négyzetbe a megfelelő betűt!

A. szarvasmarha 

В» sertés 

Со juh 

Do hal

\

15о Dél- és kelet-Ázsiában munkát végeztetnek vele 

16. Japán és Norvégia élelmezési problémáit megoldja 

17" Magyarország legjelentősebb állettenyésztő ágazata 

•18. A vizek szennyeződése veszélyezteti tenyésztését 
19- A. gyengébb minőségű legelők is alkalmasak te

nyésztésére
20. Argentina és Ausztrália exportál ebből a leg

többet о

i
f

í I
j

L •21. írd be a négyzetbe a hibás állitás nagybetűjét!

A. A Föld legsűrűbben lakott országainak élelmiszer- 

ipara a legfejlettebb
B. Az élelmiszeripar állattenyésztéshez kapcsolódó 

legfontosabb ágazata a tejipar és a húsipar
C. Budapest volt a 19. század végéig a világ leg

nagyobb malomipari városa
Do Az egyes éghajlati területek élelmiszeripari

ezért indokolt a kialakulttermékei különbözőek 

külkereskedelmi forgalom.
3

Melyik betű jelöli az alábbi kördiagramban hazánk kis
kereskedelmi forgalmának megoszlásában

.22. az élelmiszereket
* li 123» az iparcikkeket
24» a tartós fogyasztási cikkeket 
25» a ruházati cikkeket?

A helyes válasz betűjét ird be a négyzetbe!



ч
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26. Mi a világkereskedelem? A helyes válasz nagybetűjét 

ird a négyzetbe!

A. A KGST országok tartás kapcsolata
B. A tőkés országok és volt gyarmataik gazdasági 

kapcsolata
C. Az egyes országok közötti kereskedelmi forgalom 

összessége
Б. A tőkés és a szocialista országok közötti gazda

sági kapcsolat

;27« К er eá^ meg a szárazföldi közlekedéssel kapcsolatos 

állítások közül a helyesállítást„ 
írd a négyzetbe a megfelelő nagybetűt!

L___1
■

A. A korszerű technika sem tudja leküzdeni a föld
rajzi környezet akadályait

B. A legsűrűbb vasuthálézat Európa déli részén 

alakult ki
C. Afrika egyes területein kisebb vasútvonalak 

Дё1езй11ек
D. A leghosszabb transzkontinentális vasút az ausztrá

liai .

*
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Mely nagyforgalmu kikötővárosokat jelölik a térképvázlat 

nagybetűi?
írd be a betűt a négyzetbe!

28« Várna
29. London
30. Rijeka
31. Leningrad
32. Odessza 

33» Rotterdam 

34. Rostock 

35» Hamburg 

36. Gdansk

VI
■

J:
0/
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Melyik közlekedési ágazatra vonatkoznak az alábbi éllitások?

A. vasúti közlekedés
B. közúti közlekedés
C. légi közlekedés
D. belvizi hajózás
E. tengerhajózás

■

írd be a helyes, válasz nagybetűjét a négyzetbe«

-Állítások:

137* A kontinensek közötti áruszállitás és gazdasági 
kapcsolatok lebonyolításának eszköze 

j Í38. Nagy távolságú személyforgalom gyors lebonyolítá
sára a legalkalmasabb

39. Lehetővé teszi az átrakás nélküli szállítást, menet
rendhez nem kötött

4Ф. Nemzetközi szempontból - közel 100 éve kiépült - 

un. transzkontinentális hálózata a legfontosabb 

I {41. Hátránya, hogy az éghajlat befolyásolja útvonalai 
használhatóságának időtartamát 

! {42. A világrészek közötti személyszállításban a légi
közlekedés ma már messze megelőzi 

43» Az ágazat hálózata Dél- és Észak-Európában, vala
mint Szovjetunió ázsiai területén ritka 

lassúság és a kötött irány.

!

.

I }44» Hátránya a

Az alábbi feladatokban egy állítás, és négy ország /terület/ 

neve olvasható. Az állitás nemcsak egy országra vonatkozhat, 
hanem többre is, az alábbi variációk szerint:

A. az állitás az 1., a 2. és a 3. országra igaz
B. az állitás az 1. és 3« országra igaz
C. az állitás a 2. és a 4. országra igaz
D. az állitás csak a 4. országra igaz
E. az állitás mind a négy országra igaz

Válaszd ki a fenti variációk közül a helyes választ, annak 

nagybetűjét ird a négyzetbe/ Minden feladatra csak egyetlen 

válasz van!

v

♦
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I j45» A Duna a legfontosabb viziutja
1. Ausztria
2. Románia
3« Magyarország 

4. NSZK

■

%
»•

»

! 46. A lakosság szamához viszonyítva a legnagyobb hajóparkkal
rendelkezik -

1. Szovjetunió
2. USA
3. Görögország 

4- Libéria
Г~'---

147» Világviszonylatban is jelentős kikötője tölcsértorkolatba 

épült
1. Nagy-Britannia 

2» Hollandia 

3. Argentina 

4» NSZK

4.

/

*....Ij 48. A Rajna a legfontosabb viziutja
1. Belgium
2. Hollandia 

3 <• Luxemburg 

4« NSZK

4*

\

j49» A hibás'állitás betűjét ird a négyzetbe!

A. Az idegenforgalom fejlődésében fontos tényező a 

gazdasági fejlettség és a közlekedés fejlődése 

.B, Az európai tőkés országok idegenforgalma első
sorban a mediterrán területek felé irányul 

C. Hazánk idegenforgalmának legjelentősebb területe 

az Északborsodi-karszt cseppkőbarlangjai 
Б» Az idegenforgalom szempontjából hazánk földrajzi 

adottságai sok tekintetben kedvezőek

i

!

V
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|50. Válaszd ki az alábbi városok közül azt, amelyik gyógy
vizéről is nevezetes!

A helyes válasz betűjét ird a négyzetbe!

U

A. Győr 

Во Mezőkövesd 

. Со Visegrád 

Do Esztergom
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