
MA Tanári szakirány – Modulzáróvizsga tételek 
A 30 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 

következményeit 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 

erőforrásokban!  
B. Mutassa be a globális világgazdaság kialakulásának folyamatát és hatását az egyes országcsoportok 

társadalmi-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 

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

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

megoldásuk 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 

gazdasági 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 
érdekében 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 

országainak 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! 

Értékelje 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! 

Érzékeltesse a jellemzők összefüggéseit, kapcsolatait!  
vagy: Mutassa be Ausztrália felszínformálódásának sajátosságait okaik és következményeik 
rendszerében!  
vagy: Mutassa be a tengerek jellemző természetföldrajzi folyamatait, azok okait és társadalmi 
következményeit! 

B. Mutassa be az Amerikai Egyesült Államok világgazdasági szerepét! Ismertesse a népességben és a 
gazdaságban 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, 
összefüggéseiket! 

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

 
16. 
A. Mutassa be az elsivatagosodás kialakulásának okait és következményeit! 
B. Hasonlítsa össze Ausztrália és Japán világgazdasági szerepét különös tekintettel társadalmi-gazdasági 

múltjára! Adjon magyarázatot a hasonlóságokra és a különbségekre! 
 
17.  
A. Mutassa be a környezet savasodásának okait és következményeit! 
B. Hasonlítsa össze Kína és India népességi és gazdasági jellemzőit! Értékelje a megoldásukat célzó 

stratégiákat! 
 
18.  
A. Mutassa be az erdők földi léptékű pusztításának folyamatát, és annak természeti, társadalmi-gazdasági 

és környezeti következményeit! 



B. Mutassa be az arab világ világgazdaságban betöltött szerepét és változási folyamatát! 
 
19.  
A. Mutassa be a természeti erőforrásokkal való ésszerűtlen gazdálkodás okait és következményeit! 
B. Mutassa be a földi válsággócokat kialakító tényezőket! Érzékeltesse a válsággóc kialakulásának 

folyamatát afrikai példákon! 
 


