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Tantervi követelmények 

1. A tanítási óra oktatási célja: Ázsia természet- és társadalomföldrajzából szerzett ismeretek 

felelevenítése, újra ismétlése témazáró dolgozat előtt 

2. A tanítási óra nevelési célja: Együttműködő képesség fejlesztése, önfejlesztés, önértékelés 

fejlesztése 

3. A tanítási óra képzési, fejlesztési célja: Oksági gondolkodás fejlesztése Ázsia természetföldrajzi 

jellemzőinek okaival, társadalmi-gazdasági következményeivel és a világ gazdasági folyamataival 

való összefüggésekben történő feldolgozásával. 

4. Oktatási követelmények: 

a. fogalmak: 

I. új fogalmak: - 

II. megerősítendő fogalmak: teraszos művelés, kistigrisek, Népességrobbanás, 

világvallás, zarándokhely. Öntözéses gazdálkodás, technológiaátvitel, 

csúcstechnológia, informatikai társadalom. 

b. folyamatok: 

I. új folyamatok: - 

II. megerősítendő folyamatok: Kína világhatalommá válása, Ázsia fejlődése, 

Japán felemelkedése, Olaj országok meggazdagodása. 

c. összefüggések: 

I. Új összefüggések: - 

II. Megerősítendő összefüggések: - 

d. fejlesztendő kompetenciák: 

I. anyanyelvi kommunikáció 

II. természettudományos kompetencia 

III. Hatékony önálló tanulás 



e tevékenységek, megfigyelése, vizsgálódások: 

I. vázlatírás 

II. csoportmunka: szöveges információhordozók segítségével  

ismétlés 

III. csoportmunka: A korábbi csoportmunka eredményének közlése egymással 

 
 

Tantárgyi koncentráció: 

1. Belső koncentráció: 
Ázsia regionális földrajza Eltérő szerepkörű országcsoportok: olajországok, mezőgazdasági alapanyag-

termelők, összeszerelő-beszállítók, újonnan iparosodott országok, új gazdasági hatalmak megismerése. 

India: a hagyományos zárt társadalom és az informatikai társadalom ellentmondásai. Japán: a termőföld-, 

energia- és nyersanyagszegénység; a biotechnológián és elektronikán alapuló gazdasági hatalom; a 

természeti katasztrófahelyzetek földrajzi alapjai, életmódbeli és környezeti következményei. Kína: a 

világ meghatározó gazdasága; a tengerparti és a belső területek fejlettségkülönbségének természeti 

alapjai, életmódbeli és környezeti következményei.  
 

2. Külső koncentráció: 
Matematika: ok-okozati gondolkodás, modellezés. Fizika: természeti katasztrófák. Történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: ókori jelentős ázsiai kultúrák, napjaink gazdasági fejlődése; a 

gazdasági hatalomváltás. Biológia-egészségtan: biotechnológiai forradalom, életfeltételek. 
 

Szemléltető és munkaeszközök: 
 

ppt, feladatlap 

Felhasznált irodalom: 

OFI kísérleti földrajz tankönyv 7. osztály; kerettanterv, Nemzeti Alaptanterv, 

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/ 



Az óra felépítése 
 

Idő Az óra menete Didaktikai mozzanat Módszer Munkaforma Eszköz 

0-3 Órakezdés, adminisztráció, média 
beüzemelése, óra menetének ismertetése, 
ráhangolódás 

    

3-14 Az eddigi órákon említett Ázsia 
társadalomföldrajzának átismétlése 
csoportosan. Minden csoport egy-egy 
országot dolgoz fel feladatlapok 
segítségével. A feladatlapokon irányított 
kérdések segítségével, összefüggő 
szöveget kell alkotni a csoportoknak.  

Ismétlés tankönyv és vázlat segítségével a 

feladatlapok megoldása 

csoportmunka tankönyv, 

vázlatfüzet 

atlasz 

15-17 csoportok újrafelosztása, úgy, hogy 
minden csoportban, minden ország 
képviselője szerepeljen. 

 
tanári közlés 

 
 

18-35 Az újra felosztott csoportokban a diákok 

a korábban kidolgozott szövegüket 

mutatják be a csoportjuk többi tagjának.  

korábbi ismeretek 

felelevenítése, 

rendszerezése 

magyarázat csoportmunka feladatlap 

tankönyv 

atlasz 

36-45 Tanári összefoglalás, valamit ellenőrzés, 

ppt, valamint korábbi vázlatok alapján. A 

ppt fókusza már nem tartalmi, inkább 

képi világra épít. Ezzel az eddig tanult 

szöveges tartalmat képekkel is egybe 

tudják kötni a tanulók. Ezen felül itt kerül 

sor a témazáró dolgozat feladattípusainak 

ismertetésére.  

 

Összefoglalás tanári közlés frontális munka feladatlap 

tankönyv 

atlasz 

ppt 



Feladatlapok 

Feladat: 1. Japán csoport 

Helyettesítsd be a hiányzó helyekre a megfelelő szavakat! Vigyázz a szavak között találsz kakukktojást 

is!  

Japán a Föld              államai közé tartozik. Japán kimarad a gyarmatosítási folyamatokból. A Japán 

gazdasági fejlődése az              -es években indult be. Ezt nevezzük              -ként. Ez az              tőkének 

és a fegyelmezett munkaerőnek, azaz a                          köszönhető. Japán legfőképpen              termeszt, 

melyet                      termelnek meg. Japán behozatalra szorul                          egyaránt. Japánban 

található a                  , mely Japán gyorsforgalmi vasúthálózata. Japán fő termelési központja három 

város együttese. Ez a 3 város:                             

 

sinkanszen  

rizst 

legfejlettebb 

1950 

japán csoda  

Tokió, Kawasaki, Yokohama 

dolgozó szamurájoknak 

amerikai  

teraszos földműveléssel  

élelmiszerből, ásványkincsekből  

számítástechnika 

 

Kína a világ                 országa. Kína hosszú ideig gyarmati sorba kényszerül. 1949 és 1970 között a 

Kínai gazdaságra a                   volt jellemző. 1970-től                 tőke áramlik az országba. Kína 

legnagyobb problémáját a                sikerült megfékeznie. A népesség eloszlás Kínában                . A 

leginkább lakott része az országnak Kína                része. Kína mára mezőgazdasági                 vált. Kína 

vezető ágazatai a                 és a/az                valamint az ezzel együtt járó                és                Kínának 

magas a/az                       hiánya. Legnagyobb városai:                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



India a Föld                      országa. A két folyó (                    ) völgyében már az ókor folyamán 

civilizáció alakult ki. India volt               korona                . India nagy mennyiségű              termelt 

Angliának, amiért cserébe rossz minőségű                kapott. Napjainkig még fellelhető Indiában 

 a                   . Indiában                    a különbség szegények és gazdagok között. India legnagyobb 

problémája a                   . Nagymértékű a              ,melynek eredménye a  

nagy kiterjedésű                   , melynek lakói kénytelenek napi    dollárból gazdálkodni.  

A társadalom                  analfabéta. A mezőgazdaságban is szélsőséges India.  

Találhatunk                    , ahol még mindig hagyományos módon művelik a földet. Ezek mellett 

megtalálhatóak a                   , ahol exportra, modern eszközökkel történik a földművelés.  India 

fejlődése az                 -es években indul meg. Ez a                -nek és az                    munkaerőnek 

köszönhető.  

 

Mik az olajországok, és miért nevezzük őket olajországoknak? Egyrészt azért mert gazdaságuk nagy 

százalékát az                és annak kitermelése adja. Kiemelkedő Olajországok:                      . Ezen 

országok közös jellemzője, hogy nyelvük                . Mindközül a leggazdagabb az               . Bevétele 

nemcsak olajból, hanem                származik. Erre jó példa legnépesebb városa                . A város fő 

látványosságai a                          , mely tele van hotelekkel, valamint a világ legmagasabb épülete  

a                  . Vallás szempontjából kiemelkedik                   , hiszen itt található az arabok szent helye 

 a                       . 

 

Kistigriseknek nevezzük az alábbi államokat:                               . Ők a újonnan                    államok. 

Közös jellemzőjük, hogy ásványkincsekben                     a mezőgazdasági művelésre alkalmas terület. 

Gazdasági fejlődésük az                évektől indult. A második fejlődési hullámhoz tartozik  

                                                 . Gazdasági fejlődésük az              -as évektől indult. Ezen csoport 

országai, már              területűek, ásványkincsekben, természeti erőforrásokban              . Kivitelükben a 

nyersanyagok, a mezőgazdasági termékek ma is fontos szerepet játszanak. Sikerük titka, hogy a 

tömegáruk helyett, egyre              , olcsó termékkel kapcsolódtak be a világgazdaságba. A további 

fejlesztések              , főként                     illetve saját tőke felhasználásával történtek. A külföldi tőke 

részére az államok                    biztosítottak. Emellett az                    , az írástudatlanság felszámolására 

is nagy hangsúlyt fektettek. 

 

  



Kína csoport 

Helyettesítsd be a hiányzó helyekre a megfelelő szavakat! Vigyázz a szavak között találsz kakukktojást 

is!   

 

Kína a világ              országa. Kína hosszú ideig gyarmati sorba kényszerül. 1949 és 1970 között a Kínai 

gazdaságra a               volt jellemző. 1970-től              tőke áramlik az országba. Kína legnagyobb 

problémáját a              sikerült megfékeznie. A népesség eloszlás Kínában              . A leginkább lakott 

része az országnak Kína              része. Kína mára mezőgazdasági              vált. Kína vezető ágazatai  

a               és a/az              valamint az ezzel együtt járó              és              Kínának magas a/az                      

hiánya. Legnagyobb városai:                        

exportőrré 

energia és nyersanyag 

legnépesebb 

túlerőltetett iparosítás  

külföldi 

túlnépesedést  

Hongkong, Peking, Sanghaj 

egyenlőtlen 

számítástechnika 

keleti 

textilipar 

elektronika 

autóipar 

Tokió, Kawasaki, Yokohama 

 

Japán a Föld              államai közé tartozik. Japán kimarad a gyarmatosítási folyamatokból. A Japán 

gazdasági fejlődése az              -es években indult be. Ezt nevezzük              -ként. Ez az              tőkének 

és a fegyelmezett munkaerőnek, azaz a                          köszönhető. Japán legfőképpen              termeszt, 

melyet                      termelnek meg. Japán behozatalra szorul                          egyaránt. Japánban 

található a                  , mely Japán gyorsforgalmi vasúthálózata. Japán fő termelési központja három 

város együttese. Ez a 3 város :                            

 

 

 

 

 

 



India a Föld                     országa. A két folyó (                   ) völgyében már az ókor folyamán civilizáció 

alakult ki. India volt              korona              . India nagy mennyiségű              termelt Angliának, amiért 

cserébe rossz minőségű              kapott. Napjainkig még fellelhető Indiában a                   . Indiában              

a különbség szegények és gazdagok között. India legnagyobb problémája a              . Nagymértékű  

a              ,melynek eredménye a nagy kiterjedésű              , melynek lakói kénytelenek napi    dollárból 

gazdálkodni. A társadalom              analfabéta. A mezőgazdaságban is szélsőséges India.  

Találhatunk                , ahol még mindig hagyományos módon művelik a földet. Ezek mellett 

megtalálhatóak a              , ahol exportra, modern eszközökkel történik a földművelés.  India fejlődése  

az              -es években indul meg. Ez a              -nek és az                  munkaerőnek köszönhető.  

 

Mik az olajországok, és miért nevezzük őket olajországoknak? Egyrészt azért mert gazdaságuk nagy 

százalékát az              és annak kitermelése adja. Kiemelkedő Olajországok:                     . Ezen országok 

közös jellemzője, hogy nyelvük              . Mindközül a leggazdagabb az              . Bevétele nemcsak 

olajból, hanem              származik. Erre jó példa legnépesebb városa              . A város fő látványosságai 

a                          , mely tele van hotelekkel, valamint a világ legmagasabb épülete a                  .  

Vallás szempontjából kiemelkedik              , hiszen itt található az arabok szent helye a              . 

 

Kistigriseknek nevezzük az alábbi államokat:                               . Ők a újonnan                    államok. 

Közös jellemzőjük, hogy ásványkincsekben                     a mezőgazdasági művelésre alkalmas terület. 

Gazdasági fejlődésük az                évektől indult. A második fejlődési hullámhoz tartozik  

                                                 . Gazdasági fejlődésük az              -as évektől indult. Ezen csoport 

országai, már              területűek, ásványkincsekben, természeti erőforrásokban              . Kivitelükben a 

nyersanyagok, a mezőgazdasági termékek ma is fontos szerepet játszanak. Sikerük titka, hogy a 

tömegáruk helyett, egyre              , olcsó termékkel kapcsolódtak be a világgazdaságba. A további 

fejlesztések              , főként                     illetve saját tőke felhasználásával történtek. A külföldi tőke 

részére az államok                    biztosítottak. Emellett az                    , az írástudatlanság felszámolására 

is nagy hangsúlyt fektettek. 

 

 

  



India csoport 

Helyettesítsd be a hiányzó helyekre a megfelelő szavakat! Vigyázz a szavak között találsz kakukktojást 

is!   

 

India a Föld                     országa. A két folyó (                   ) völgyében már az ókor folyamán civilizáció 

alakult ki. India volt              korona              . India nagy mennyiségű              termelt Angliának, amiért 

cserébe rossz minőségű              kapott. Napjainkig még fellelhető Indiában a                   . Indiában              

a különbség szegények és gazdagok között. India legnagyobb problémája a              . Nagymértékű  

a              ,melynek eredménye a nagy kiterjedésű              , melynek lakói kénytelenek napi    dollárból 

gazdálkodni. A társadalom              analfabéta. A mezőgazdaságban is szélsőséges India.  

Találhatunk                , ahol még mindig hagyományos módon művelik a földet. Ezek mellett 

megtalálhatóak a              , ahol exportra, modern eszközökkel történik a földművelés.  India fejlődése  

az              -es években indul meg. Ez a              -nek és az                  munkaerőnek köszönhető.  

nagybirtokok,  népességrobbanás 

brit városfejlődés 

második legnépesebb készárut 

Indus, Gangesz szegénynegyedek 

olcsó, kreatív 2 

negyede kis parcellákat 

ékköve 1990 

gyapotot külföldi tőke 

kasztrendszer, nagy Hongkong, Dél-Korea, Szingapúr, Tajvan 

 

Japán a Föld              államai közé tartozik. Japán kimarad a gyarmatosítási folyamatokból. A Japán 

gazdasági fejlődése az              -es években indult be. Ezt nevezzük              -ként. Ez az              tőkének 

és a fegyelmezett munkaerőnek, azaz a                          köszönhető. Japán legfőképpen              termeszt, 

melyet                      termelnek meg. Japán behozatalra szorul                          egyaránt. Japánban 

található a                  , mely Japán gyorsforgalmi vasúthálózata. Japán fő termelési központja három 

város együttese. Ez a 3 város :                            

 

Kína a világ              országa. Kína hosszú ideig gyarmati sorba kényszerül. 1949 és 1970 között a Kínai 

gazdaságra a               volt jellemző. 1970-től              tőke áramlik az országba. Kína legnagyobb 

problémáját a              sikerült megfékeznie. A népesség eloszlás Kínában              . A leginkább lakott 

része az országnak Kína              része. Kína mára mezőgazdasági              vált. Kína vezető ágazatai  

a               és a/az              valamint az ezzel együtt járó              és              Kínának magas a/az                      

hiánya. Legnagyobb városai:                        

 



 

Mik az olajországok, és miért nevezzük őket olajországoknak? Egyrészt azért mert gazdaságuk nagy 

százalékát az              és annak kitermelése adja. Kiemelkedő Olajországok:                     . Ezen országok 

közös jellemzője, hogy nyelvük              . Mindközül a leggazdagabb az              . Bevétele nemcsak 

olajból, hanem              származik. Erre jó példa legnépesebb városa              . A város fő látványosságai 

a                          , mely tele van hotelekkel, valamint a világ legmagasabb épülete a                  .  

Vallás szempontjából kiemelkedik              , hiszen itt található az arabok szent helye a              . 

 

Kistigriseknek nevezzük az alábbi államokat:                               . Ők a újonnan                    államok. 

Közös jellemzőjük, hogy ásványkincsekben                     a mezőgazdasági művelésre alkalmas terület. 

Gazdasági fejlődésük az                évektől indult. A második fejlődési hullámhoz tartozik  

                                                 . Gazdasági fejlődésük az              -as évektől indult. Ezen csoport 

országai, már              területűek, ásványkincsekben, természeti erőforrásokban              . Kivitelükben a 

nyersanyagok, a mezőgazdasági termékek ma is fontos szerepet játszanak. Sikerük titka, hogy a 

tömegáruk helyett, egyre              , olcsó termékkel kapcsolódtak be a világgazdaságba. A további 

fejlesztések              , főként                     illetve saját tőke felhasználásával történtek. A külföldi tőke 

részére az államok                    biztosítottak. Emellett az                    , az írástudatlanság felszámolására 

is nagy hangsúlyt fektettek. 

 

  



Olaj csoport 

Helyettesítsd be a hiányzó helyekre a megfelelő szavakat! Vigyázz a szavak között találsz kakukktojást 

is!   

 

Mik az olajországok, és miért nevezzük őket olajországoknak? Egyrészt azért mert gazdaságuk nagy 

százalékát az              és annak kitermelése adja. Kiemelkedő Olajországok:                     . Ezen országok 

közös jellemzője, hogy nyelvük              . Mindközül a leggazdagabb az              . Bevétele nemcsak 

olajból, hanem              származik. Erre jó példa legnépesebb városa              . A város fő látványosságai 

a                          , mely tele van hotelekkel, valamint a világ legmagasabb épülete a                  .  

Vallás szempontjából kiemelkedik              , hiszen itt található az arabok szent helye a              . 

Szaúd-Arábia 

olaj 

Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek, Irán, Kuvait 

Kába-kő 

arab 

Egyesült Arab Emírségek 

Dubaj 

mesterséges pálma alakú sziget 

turizmusból 

Burdzs Kalifa 

török 

 

Japán a Föld              államai közé tartozik. Japán kimarad a gyarmatosítási folyamatokból. A Japán 

gazdasági fejlődése az              -es években indult be. Ezt nevezzük              -ként. Ez az              tőkének 

és a fegyelmezett munkaerőnek, azaz a                          köszönhető. Japán legfőképpen              termeszt, 

melyet                      termelnek meg. Japán behozatalra szorul                          egyaránt. Japánban 

található a                  , mely Japán gyorsforgalmi vasúthálózata. Japán fő termelési központja három 

város együttese. Ez a 3 város :                            

 

Kína a világ              országa. Kína hosszú ideig gyarmati sorba kényszerül. 1949 és 1970 között a Kínai 

gazdaságra a               volt jellemző. 1970-től              tőke áramlik az országba. Kína legnagyobb 

problémáját a              sikerült megfékeznie. A népesség eloszlás Kínában              . A leginkább lakott 

része az országnak Kína              része. Kína mára mezőgazdasági              vált. Kína vezető ágazatai  

a               és a/az              valamint az ezzel együtt járó              és              Kínának magas a/az                      

hiánya. Legnagyobb városai:                        

 

 



India a Föld                     országa. A két folyó (                   ) völgyében már az ókor folyamán civilizáció 

alakult ki. India volt              korona              . India nagy mennyiségű              termelt Angliának, amiért 

cserébe rossz minőségű              kapott. Napjainkig még fellelhető Indiában a                   . Indiában              

a különbség szegények és gazdagok között. India legnagyobb problémája a              . Nagymértékű  

a              ,melynek eredménye a nagy kiterjedésű              , melynek lakói kénytelenek napi    dollárból 

gazdálkodni. A társadalom              analfabéta. A mezőgazdaságban is szélsőséges India.  

Találhatunk                , ahol még mindig hagyományos módon művelik a földet. Ezek mellett 

megtalálhatóak a              , ahol exportra, modern eszközökkel történik a földművelés.  India fejlődése  

az              -es években indul meg. Ez a              -nek és az                  munkaerőnek köszönhető.  

 

Kistigriseknek nevezzük az alábbi államokat:                               . Ők a újonnan                    államok. 

Közös jellemzőjük, hogy ásványkincsekben                     a mezőgazdasági művelésre alkalmas terület. 

Gazdasági fejlődésük az                évektől indult. A második fejlődési hullámhoz tartozik  

                                                 . Gazdasági fejlődésük az              -as évektől indult. Ezen csoport 

országai, már              területűek, ásványkincsekben, természeti erőforrásokban              . Kivitelükben a 

nyersanyagok, a mezőgazdasági termékek ma is fontos szerepet játszanak. Sikerük titka, hogy a 

tömegáruk helyett, egyre              , olcsó termékkel kapcsolódtak be a világgazdaságba. A további 

fejlesztések              , főként                     illetve saját tőke felhasználásával történtek. A külföldi tőke 

részére az államok                    biztosítottak. Emellett az                    , az írástudatlanság felszámolására 

is nagy hangsúlyt fektettek. 

  



Kistigris csoport 

Helyettesítsd be a hiányzó helyekre a megfelelő szavakat! Vigyázz a szavak között találsz kakukktojást 

is!   

 

Kistigriseknek nevezzük az alábbi államokat:                               . Ők a újonnan                    államok. 

Közös jellemzőjük, hogy ásványkincsekben                     a mezőgazdasági művelésre alkalmas terület. 

Gazdasági fejlődésük az                -es évektől indult. A második fejlődési hullámhoz tartozik  

                                                 . Gazdasági fejlődésük az              -as évektől indult. Ezen csoport 

országai, már              területűek, ásványkincsekben, természeti erőforrásokban              . Kivitelükben a 

nyersanyagok, a mezőgazdasági termékek ma is fontos szerepet játszanak. Sikerük titka, hogy a 

tömegáruk helyett, egyre              , olcsó termékkel kapcsolódtak be a világgazdaságba. A további 

fejlesztések              , főként                     illetve saját tőke felhasználásával történtek. A külföldi tőke 

részére az államok                    biztosítottak. Emellett az                    , az írástudatlanság felszámolására 

is nagy hangsúlyt fektettek. 

Hongkong, Dél-Korea, Szingapúr, Tajvan 

adókedvezményt 

jobb minőségű 

szegények 

kevés 

Fülöp-szigetek, Indonézia, Malajzia és Thaiföld 

1980 

nagyobb 

gazdagabbak 

1970  

külföldi 

gyorsan fejlődő 

Japán, USA  

oktatás fejlesztésére 

készárút 

 

Japán a Föld              államai közé tartozik. Japán kimarad a gyarmatosítási folyamatokból. A Japán 

gazdasági fejlődése az              -es években indult be. Ezt nevezzük              -ként. Ez az              tőkének 

és a fegyelmezett munkaerőnek, azaz a                          köszönhető. Japán legfőképpen              termeszt, 

melyet                      termelnek meg. Japán behozatalra szorul                          egyaránt. Japánban 

található a                  , mely Japán gyorsforgalmi vasúthálózata. Japán fő termelési központja három 

város együttese. Ez a 3 város :                            

 



Kína a világ              országa. Kína hosszú ideig gyarmati sorba kényszerül. 1949 és 1970 között a Kínai 

gazdaságra a               volt jellemző. 1970-től              tőke áramlik az országba. Kína legnagyobb 

problémáját a              sikerült megfékeznie. A népesség eloszlás Kínában              . A leginkább lakott 

része az országnak Kína              része. Kína mára mezőgazdasági              vált. Kína vezető ágazatai  

a               és a/az              valamint az ezzel együtt járó              és              Kínának magas a/az                      

hiánya. Legnagyobb városai:                        

 

India a Föld                     országa. A két folyó (                   ) völgyében már az ókor folyamán civilizáció 

alakult ki. India volt              korona              . India nagy mennyiségű              termelt Angliának, amiért 

cserébe rossz minőségű              kapott. Napjainkig még fellelhető Indiában a                   . Indiában              

a különbség szegények és gazdagok között. India legnagyobb problémája a              . Nagymértékű  

a              ,melynek eredménye a nagy kiterjedésű              , melynek lakói kénytelenek napi    dollárból 

gazdálkodni. A társadalom              analfabéta. A mezőgazdaságban is szélsőséges India.  

Találhatunk                , ahol még mindig hagyományos módon művelik a földet. Ezek mellett 

megtalálhatóak a              , ahol exportra, modern eszközökkel történik a földművelés.  India fejlődése  

az              -es években indul meg. Ez a              -nek és az                  munkaerőnek köszönhető.  

 

Mik az olajországok, és miért nevezzük őket olajországoknak? Egyrészt azért mert gazdaságuk nagy 

százalékát az              és annak kitermelése adja. Kiemelkedő Olajországok:                     . Ezen országok 

közös jellemzője, hogy nyelvük              . Mindközül a leggazdagabb az              . Bevétele nemcsak 

olajból, hanem              származik. Erre jó példa legnépesebb városa              . A város fő látványosságai 

a                          , mely tele van hotelekkel, valamint a világ legmagasabb épülete a                  .  

Vallás szempontjából kiemelkedik              , hiszen itt található az arabok szent helye a              . 

 

  



Javítókulcs 
 

Japán a Föld legfejlettebb államai közé tartozik. Japán kimarad a gyarmatosítási folyamatokból. A Japán 

gazdasági fejlődése az 1950-es években indult be. Ezt nevezzük japán csoda-ként. Ez az amerikai 

tőkének és a fegyelmezett munkaerőnek, azaz a dolgozó szamurájoknak köszönhető. Japán legfőképpen 

rizst termeszt, melyet teraszos földműveléssel termelnek meg. Japán behozatalra szorul élelmiszerből, 

ásványkincsekből egyaránt. Japánban található a sinkanszen, mely Japán gyorsforgalmi vasúthálózata. 

Japán fő termelési központja három város együttese. Ez a 3 város: Tokió, Kawasaki, Yokohama.  

 

Kína a világ legnépesebb országa. Kína hosszú ideig gyarmati sorba kényszerül. 1949 és 1970 között a 

Kínai gazdaságra a túlerőltetett iparosítás volt jellemző. 1970-től külföldi tőke áramlik az országba. 

Kína legnagyobb problémáját a túlnépesedést sikerült megfékeznie. A népesség eloszlás Kínában 

egyenlőtlen. A leginkább lakott része az országnak Kína keleti része. Kína mára mezőgazdasági 

exportőrré vált. Kína vezető ágazatai a textilipar és a/az elektronika, valamint az ezzel együtt járó 

számítástechnika és autóipar. Kínának magas a/az energia és nyersanyag hiánya. Legnagyobb városai: 

Hongkong, Peking, Sanghaj.  

 

India a Föld második legnépesebb országa. A két folyó (Indus, Gangesz) völgyében már az ókor 

folyamán civilizáció alakult ki. India volt brit korona ékköve. India nagy mennyiségű gyapotot termelt 

Angliának, amiért cserébe rossz minőségű készárut kapott. Napjainkig még fellelhető Indiában a 

kasztrendszer. Indiában nagy a különbség szegények és gazdagok között. India legnagyobb problémája a 

népességrobbanás. Nagymértékű a városfejlődés, melynek eredménye a nagy kiterjedésű 

szegénynegyedek, melynek lakói kénytelenek napi 2 dollárból gazdálkodni. A társadalom negyede 

analfabéta. A mezőgazdaságban is szélsőséges India. Találhatunk kis parcellákat, ahol még mindig 

hagyományos módon művelik a földet. Ezek mellett megtalálhatóak a nagybirtokok, ahol exportra, 

modern eszközökkel történik a földművelés.  India fejlődése az 1990-es években indul meg. Ez a 

külföldi tőke-nek és az olcsó, kreatív munkaerőnek köszönhető.  

 

Mik az olajországok, és miért nevezzük őket olajországoknak? Egyrészt azért mert gazdaságuk nagy 

százalékát az olaj és annak kitermelése adja. Kiemelkedő Olajországok: Szaúd-Arábia, Egyesült Arab 

Emírségek, Irán, Kuvait. Ezen országok közös jellemzője, hogy nyelvük arab. Mindközül a 

leggazdagabb az Egyesült Arab Emírségek. Bevétele nemcsak olajból, hanem turizmusból származik. 

Erre jó példa legnépesebb városa Dubaj. A város fő látványosságai a mesterséges pálma alakú sziget, 

mely tele van hotelekkel, valamint a világ legmagasabb épülete a Burdzs Kalifa.  

Vallás szempontjából kiemelkedik Szaúd-Arábia, hiszen itt található az arabok szent helye a Kába-kő. 

 

Kistigriseknek nevezzük az alábbi államokat: Hongkong, Dél-Korea, Szingapúr, Tajvan. Ők a újonnan 

gyorsan fejlődő államok. Közös jellemzőjük, hogy ásványkincsekben szegények, kevés a 

mezőgazdasági művelésre alkalmas terület. Gazdasági fejlődésük az 1970-es évektől indult. A második 

fejlődési hullámhoz tartozik a Fülöp-szigetek, Indonézia, Malajzia és Thaiföld. Gazdasági fejlődésük az 

1980-as évektől indult. Ezen csoport országai, már nagyobb területűek, ásványkincsekben, természeti 

erőforrásokban gazdagabbak. Kivitelükben a nyersanyagok, a mezőgazdasági termékek ma is fontos 

szerepet játszanak. Sikerük titka, hogy a tömegáruk helyett, egyre jobb minőségű, olcsó termékkel 

kapcsolódtak be a világgazdaságba. A további fejlesztések külföldi, főként Japán, USA illetve saját tőke 

felhasználásával történtek. A külföldi tőke részére az államok adókedvezményt biztosítottak. Emellett az 

oktatás fejlesztésére, az írástudatlanság felszámolására is nagy hangsúlyt fektettek. 

 
 


