
MA Tanári szakirány – Modulzáróvizsga tételek 
Az 50 kredites modul számára 

 
 
1. 
A. Mutassa be a lemeztektonikai folyamatok következményeit Ázsia természetföldrajzi adottságaiban! 
B. Hasonlítsa össze a világgazdaság centrumtérségeit és szerepüket a világgazdasági folyamatokban! 
 
2. 
A. Mutassa be Ázsia példáján a földrajzi övezetesség és a társadalmi-gazdasági élet kapcsolatát! 
B. Mutassa be az Andok országainak példáján a magashegységi környezet természetföldrajzi adottságai és 

a gazdasági élet kapcsolatát! 
 
3. 
A. Hasonlítsa össze Belső-Ázsia és Nyugat-Ázsia természetföldrajzi jellemzőit és azok kialakító tényezőit!  
B. Jellemezze és értékelje Latin-Amerika szerepét a nemzetközi munkamegosztásban! 
 
4. 
A. Mutassa be Észak-Ázsia természetföldrajzi képét! Emelje ki a felszín jellegzetességeinek következmé-

nyeit a többi természetföldrajzi jellemzőre! 
B. Hasonlítsa össze Brazília és Kanada társadalomföldrajzi sajátosságait! Adjon azokra természet- és 

társadalomföldrajzi magyarázatot! 
 
5. 
A. Mutassa be az észak-amerikai szerkezetfejlődési folyamatok következményeit a természeti erőforrás-

okban!  
B. Mutassa be a globális világgazdaság kialakulásának folyamatát és hatását az egyes országcsoportok tár-

sadalmi-gazdasági életére! 
 
6. 
A. Értékelje Észak-Amerika természetföldrajzi adottságait a társadalmi hasznosíthatóság szempontjából!  
B. Mutassa be a kelet- és délkelet-ázsiai centrumtérség kialakulásának folyamatát! Érzékeltesse a húzó-

ágazatok szerepét a gazdasági és társadalmi fejlődésben! 
 
7. 
A. Hasonlítsa össze Észak-Amerika belső süllyedékterületeinek természetföldrajzi jellemzőit! Térjen ki tár-

sadalmi-gazdasági hasznosíthatóságukra is! 
B. Mutassa be a népesedési problémák globalizálódásának folyamatát! Értékelje a kezelésüket, a megol-

dásuk érdekében tett intézkedéseket! 
 
8. 
A. Mutassa be Dél-Amerika természetföldrajzi sajátosságait és a bennük rejlő ellentmondásokat! 
B. Értékelje a Föld globális környezeti válságproblémáinak megoldása érdekében tett intézkedéseket és 

azok eredményességét! 
 
9. 
A. Mutassa be Dél-Amerika nagyszerkezeti egységeinek természetföldrajzi képét! Emelje ki azokat az 

adottságokat, amelyek a szerkezetfejlődés következményei! 
B. Jellemezze és értékelje földrajzi és környezeti szempontból a Közel-Keleten zajló társadalmi és gazdasá-

gi változási folyamatokat! 
 
10. 



A. Hasonlítsa össze az Amazonas-medence és a Brazil-felföld természetföldrajzi jellemzőit, azok okait és 
társadalmi-gazdasági és környezeti következményeit!  

B. Mutassa be a Föld globális gazdasági problémáit, azok okait, következményeit és a megoldásuk érdeké-
ben tett intézkedéseket! 

 
11. 
A. Mutassa be Amerika példáján a természetföldrajzi övezetesség rendszerét! 
B. Mutassa be a fejlődő gazdaságú országok társadalmi, gazdasági, környezeti problémáit Dél-Ázsia orszá-

gainak példáján! 
 
12. 
A. Mutassa be az élelmiszergazdaság színvonalát meghatározó tényezőket és azok egymásra hatását 

Észak-Amerika példáján! 
B. Mutassa be a fenntartható fejlődés lehetőségeit és korlátait helyi, regionális és földi léptékekben! Érté-

kelje az ezzel kapcsolatos intézkedések hatékonyságát! 
 
13. 
A. Mutassa be a természeti eredetű globális környezeti problémák kialakulásának folyamatát! Érzékeltesse 

példákon a lokális, a regionális és a globális viszonyát! 
B. Mutassa be Latin-Amerika társadalomföldrajzi sajátosságait! Adjon magyarázatot a kialakulásukra, és 

mutassa be a bennük rejlő konfliktushelyzeteket! 
 
14. 
A. vagy: Mutassa be az övezetes szélrendszerek hatásait Afrika természetföldrajzi jellemzőire! Érzékeltes-

se a jellemzők összefüggéseit, kapcsolatait!  
vagy: Mutassa be Ausztrália felszínformálódásának sajátosságait okaik és következményeik rendszeré-
ben!  
vagy: Mutassa be a tengerek jellemző természetföldrajzi folyamatait, azok okait és társadalmi követ-
kezményeit! 

B. Mutassa be az Amerikai Egyesült Államok világgazdasági szerepét! Ismertesse a népességben és a gaz-
daságban lezajló szerkezeti és területi átrendeződések okait és következményeit! 

 
15. 
A. vagy: Hasonlítsa össze az afrikai sivatagok és szavannák kialakulásának tényezőit és természetföldrajzi 

jellemzőit!  
vagy: Hasonlítsa össze Óceánia különböző eredetű szigetcsoportjainak természetföldrajzi sajátosságait! 
vagy: Hasonlítsa össze a sarkvidékek természetföldrajzi jellemzőit, és magyarázza a kialakulásukat, ösz-
szefüggéseiket! 

B. Magyarázza Észak-Amerika településföldrajzi képének kialakulását, érzékeltesse annak összefüggéseit, 
valamint társadalmi és környezeti hatását! 

 
16. 
A. Mutassa be Európa éghajlati adottságait, adjon magyarázatot a kialakulásukra! Mutassa be az éghajlati 

jellemzők hatását a többi természetföldrajzi jellemzőre!  
B. Értékelje Magyarország népesedési helyzetét! Mutassa be a jelenlegi helyzet kialakulásának folyamatát 

és földrajzi okait, valamint a várható tendenciákat! 
 
17. 
A. Mutassa be Közép-Európa természetföldrajzi jellemzőit! Vesse össze a Közép-európai-síkvidék és a Kö-

zép-európai-rögvidék adottságait, és mutasson rá azok társadalmi-gazdasági következményeire! 
B. Értékelje Magyarország gazdasági helyzetét, szerepét az európai erőtérben! Mutassa be a jelenlegi 

helyzet kialakulásának folyamatát és földrajzi okait, valamint a várható tendenciákat! 
 
18. 



A. Vázolja fel Európa szerkezet-domborzati képét, és indokolja azt a kialakító tényezőkkel és folyamatok-
kal! Érzékeltesse példákkal a következményeit, hatásait a társadalmi-gazdasági életben! 

B. Jellemezze Európa mediterrán térségeinek társadalmi-gazdasági életét a földrajzi összefüggések bemu-
tatásával! 

 
19. 
A.  vagy: Mutassa be a természetvédelem általános céljait és tevékenységi területeit! Érzékeltesse a  
                hatékonyságát regionális és globális példákban! 

  vagy: Vázolja fel a Föld élővilága területi elterjedési rendszerét, és mutassa be a jelenleg érvényesülő  
            változási folyamatokat! 

B. Hasonlítsa össze Franciaország és az Egyesült Királyság gazdasági életét, valamint szerepüket az európai 
erőtérben! Indokolja a hasonlóságokat és a különbségeket! 

 
 

 


