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1. fejezet - Mérés-értékelés a 
földrajzoktatásban 

1. Célkitűzés: 

A téma feldolgozásának célja, hogy bemutassa a korszerű mérés és tanulói teljesítményértékelés szerepét és 

gyakorlatát a földrajzoktatásban, megismertesse a tanárjelölteket a mérés-értékelés főbb típusaival, a 

mérőeszközökkel szemben megfogalmazódó általános elvárásokkal. 

2. Tartalom: 

1. A mérés-értékelés szerepe 

2. Mérés-értékelés főbb típusai 

2. Mérésről-értékelésről, mérőeszközökről általában 

3. 1. A mérés-értékelés szerepe 

Valamennyiünket életünk során nagyon sokszor és sokféleképpen értékeltek. Ezeket az eseményeket nagyon 

különbözőképpen éltük meg. Sokszor izgultunk, hogy jól felkészültünk-e vagy megijedtünk a váratlan 

megmérettetéstől. Az elért eredmények megerősíthettek bennünket, hogy megfelelően felkészültünk vagy éppen 

arra hívták fel a figyelmet, hogy máshogy és nagyobb erőfeszítéssel kell tanulnunk. Akár bevallják, akár nem, a 

mérés és a hozzákapcsolódó értékelés fontos esemény egy diák életében. De fontos visszajelzés a tanár számára 

is. Ezért is kiemelkedő jelentőségű az oktatás folyamatában a mérés és az azt követő értékelés. 

Mielőtt magával a méréssel és a tanulói teljesítmények értékelésével foglalkoznánk érdemes tisztázni mit is 

jelent ez a fogalom és, hogy egyáltalában mit mérünk, miért mérünk. 

A mérés alapvető funkciója az informálás. Visszajelzés arról, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el pl. egy 

adott földrajzi témához tartozó ismereteket, a mérés során elért teljesítménye milyen mértékben felel meg a 

tanár által célul kitűzött elvárásoknak. A mérés során a tanulók tudásáról, képességeiről megszerzett 

információk egyrészt tájékoztatják az érintetteket (diákot, szülőt, tanárt) másrészt visszacsatolódnak a tanítás-

tanulás folyamatába. Megerősíthetik a hatékony ismeretszerzési módszerek (tanítási-tanulási technikák) 

alkalmazását vagy a gyengébb teljesítmények miatt más eszközök, módszerek alkalmazására ösztönöznek. A 

mérés akkor tudja betölteni információhordozó funkcióját, ha objektív. 

A kurzus során alapvetően a tantermi, illetve tanulói teljesítmények mérésével-értékelésével (un. mikroszintű 

értékelés) fogalakozunk. Ezen a szinten az értékelésnek fontos motiváló hatása is van. A jó eredmény a tanuló 

eddigi munkájának pozitív megerősítése (dicséret a tanártól, szülőtől). A kudarc sokakat nagyobb erőfeszítésre 

ösztönöz. Vigyázni kell ugyanakkor, hogy az értékelésnek való megfelelés ne váljon öncélúvá. Az értékelés 

akkor tudja legjobban kifejteni motiváló hatását, ha személyre szabott. 

4. 2. Mérés-értékelés főbb típusai 

Ha mérést-értékelést visszajelzésként, visszacsatolásként értelmezzük, akkor a mérésnek több funkciója is lehet. 

Ezt mutatja be az 1. táblázat. 

1. táblázat: A mérések típusa és szerepe 
 

Mérés típusa Funkciója 

Diagnosztikus Helyzetfeltárás 
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Formatív Segítés, fejlesztés 

Szummatív Minősítés, szelektálás 

Hogyan jelennek meg ezek a méréstípusok a földrajzoktatásban? A diagnosztikai mérés célja annak felderítése, 

hogy rendelkeznek-e a tanulók a továbbhaladáshoz szükséges tudással. Ezért a mérések eredménye is elsősorban 

a tanárnak szól, arról informál, hogy milyen meglévő tudásra építhet egy új téma feldolgozásánál. Ilyen jellegű 

mérésre kellene, hogy sor kerüljön például az iskolaváltások után. A középiskolában a 9. évfolyam elején az 

általános iskolai földrajz tananyagra alapozva egy feladatlap segítségével képet kaphatunk arról, hogy az új 

diákok milyen szintű földrajzi tudással rendelkeznek. A mérés eredménye alapján megtervezhetjük a megfelelő 

oktatási folyamatot, és dönthetünk a felzárkóztató fogalakozások szükségességéről is. 

A formatív mérés célja a tanulói tudás és képességfejlődés nyomon követése, a tanulási folyamat elősegítse 

(motiválás, visszacsatolás). A mérés fontos feladata, hogy informálja a tanulót saját teljesítményéről és arról, 

hogy hogyan javíthatja azt. Ilyen formatív értékelést végünk minden földrajzórán, amikor azt vizsgáljuk, hogy a 

tanulók lépést tartottak-e velünk az új anyag elsajátításában. 

A szummatív mérés célja egy kijelölt tanulási egység végére elért tudás és képességszint mérésére. Jellegét 

tekintve összegző, lezáró és alkalmas minősítésre, szelektálásra. A méréseknek ebbe a csoportjába tartozik a 

fejezetek lezárását jelentő témazáró dolgozat, de ilyen típusú a földrajzi érettségi vizsga is. A mérés eredménye 

a tanuló és a tanár munkájáról egyaránt tájékoztat. 

A méréseket az esemény előkészítése, megszervezése szempontból is csoportosíthatjuk. Belső mérésről 

(vizsgáról) beszélünk, ha a feladatokat az állítja össze, aki a tananyagot megtanította (földrajztanár, iskolai 

munkaközösség), és ő is végzi a teljesítmények értékelését. A külső mérés esetében a feladatsort egy másik 

intézmény állította össze (pl. az Oktatási Hivatal szakmai bizottsága), és a mérés lebonyolításában, a 

teljesítmények értékelésében erre felkészített szakemberek (pl. javító tanárok, vizsgaelnök) vesz részt. Belső 

mérés pl. egy a szaktanár által összeállított témazáró, vagy évfolyamdolgozat. Külső mérés pl. az emlet szintű 

érettségi vizsga. 

A mérés többféle lehet aszerint, hogy mihez viszonyítja az elért eredményeket. Kritérium orientált az a mérés, 

amelynek viszonyítási alapját a tantervi vagy a vizsgakövetelmények jelentik. Ebben az esetben a 

követelményekben megfogalmazottakat tekintjük maximálisan elvárható tudásnak. Ilyenkor a mérések arról 

tájékoztatnak, hogy a diákok milyen mértékben (hány %-ban) birtokolják ezt a tudást. Ez a mérés mindig az 

adott tanulóra vonatkozik, teljesítményét nem viszonyítjuk a többi tanulóéhoz. A kritérium-orientált mérések 

előfeltétele egy részletesen kidolgozott, pontosan meghatározott követelményrendszer. Ennek hiányában 

ugyanis nem lehet jól mérő feladatokat, feladatlapot készíteni. Mit is jelent ez a földrajztanári gyakorlatban? 

Kritérium-orientált mérés pl. a kőzetburok fejezet végén megíratott témazáró. Ennek alapját a fejezetben 

elsajátított, a tankönyvben szereplő ismeretek jelentik. Bizonyos szempontból ilyennek tekinthető a tanórai 

felelet vagy a röpdolgozat is, hiszen ennek tudáshátterét a leckében közölt információk adják. Ilyen mérés a 

földrajz érettségi is, ennek minden érintett által ismert hátterét a vizsgakövetelmények adják. 

Régi hagyományai vannak a normaorientált értékelésnek. Ebben az esetben a tanuló teljesítményét egy 

kiválasztott minta átlagteljesítményéhez viszonyítjuk. Jó, ha tudjuk azonban, hogy ez az átlagteljesítmény 

változhat és így a viszonyítási alap is mozog. Az ilyen mérések esetében arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy 

tanuló, osztály vagy iskola tudása hol helyezkedik el egy nagyobb közösség átlageredményéhez viszonyítva. Ez 

a mérés akkor fontos, ha a tanulóink tudását velük hasonló tanulók tudásával szeretnénk összevetni. (Báthory Z. 

1992). A normához viszonyító mérés egyaránt lehet formatív és szummatív. Bár a földrajzoktatásban a tantárgyi 

mérések esetében ritkán találkozunk normaorientált méréssel, az Országos Kompetenciamérés és a nemzetközi 

tudás- és képességvizsgálatok (PISA, TIMSS stb.) ilyen elven készülnek. Ezeknek a méréseknek a 

feladatsoraiban pedig találkozhatunk földrajzi-környezeti tartalmú feladatokkal is. Ezek a norma orientált 

mérések külső mérések, elsődleges szerepük az összehasonlítás, a fejlesztendő területek feltérképezése, nem 

pedig a minősítés. 

A képességfejlesztés előtérbe állító földrajzoktatásban is egyre fontosabb szerepet kap az az értékelési mód, 

amelyben a tanulókat önmagukhoz viszonyítják. Ennek az értékelésnek az az alapvető célja, hogy a tanulók 

lássák, hol tartanak a tanulásban, milyen szintet értek el különböző földrajzi képességeik, miben gyengébbek 

vagy éppen mi az erősségük. Ez a személyre szabott értékelés természetesen nem tölthet be minősítő (szelektív) 

funkciót, még akkor sem, ha változást esetlegesen érdemjegyekkel fejezzük ki. 



 Mérés-értékelés a földrajzoktatásban  

 3  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. Mérésről-értékelésről, mérőeszközökről általában 

5. 2.1. A mérés tervezése 

A földrajztanár a mindennapi gyakorlatban sokféle mérés-értékelési módszert alkalmaz. Bármelyiket is 

választja, mindig fel kell tennie a következő kérdéseket (Golnhofer E. 2003): 

 

Elengedhetetlen, hogy az értékelést a tanítás szerves részének tekintsük, és a tanórára történő felkészülés során 

ne csak a tartalmi-módszertani elemek beépítését, hanem a tanulók értékelését is megtervezzük. Csak a 

tudatosan, előre megtervezett mérés eredményei épülhetnek be a tanítás-tanulás folyamatának optimalizálásába. 

Ebből a szempontból az alábbi elemeket célszerű végiggondolnia a földrajztanárnak (Golnhofer E. 2003). 

 

Napjainkban nincs könnyű helyzetben a földrajztanár, ha az értékelési folyamat célját, követelményeit 

(kritériumait) szeretné megfogalmazni. A Nemzeti alaptanterv -folyamatszabályozáson alapuló felépítésével 

összhangban -, illetve az erre épülő kerettantervek sem tartalmaznak egyértelmű, jól orientáló követelményeket. 

Ezek meghatározása a helyi tanterv összeállításakor valójában a szaktanár, a munkaközösség feladata. A 

tantárgyi követelmények egyetlen konkrét formája a földrajz esetében is az érettségi vizsgakövetelmény. Bár 

nem szerencsés, de valójában ebből visszafejtve határozzák meg a szaktanárok az egyes témakörökhöz 

kapcsolódó tantervi követelményeket. Ugyancsak nehezíti a követelmények pontosa meghatározását, hogy 

megváltozott a tanulói tudással kapcsolatos elvárás is. Ma már az ismeretelemek mellett egyre nagyobb súlyt 

kapnak a képességelemek is. Ezek között pedig egyre összetettebb, új és nehezen definiálható kategóriák 

jelennek meg. Az említett nehézségek ellenére azonban a földrajztanár nem kerülheti meg, hogy tisztázza és 

egyértelművé tegye a földrajztanítás célját és követelményeit. A követelmények világos megfogalmazása a 

tanulók számára is fontos, hiszen csak ez segítheti és orientálhatja a tanulást. Ez biztosíthatja a tanári értékelés 

értelmezhetőségét és elfogadását, és elősegítheti reális önértékelés képességének kialakulását. 
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A mérés-értékelés, ellenőrzés módjának kiválasztásakor fontos tudnunk, hogy miről és milyen információkat 

akarunk begyűjteni. Alkalmazhatunk szóbeli, írásos és gyakorlati feladatokat. A szóbeli teljesítményértékelés 

legelterjedtebb módja a tanári kérdésre adott hosszabb-rövidebb szóbeli felelet. Az írásbeli ellenőrzés eszközei 

közé tartozik pl. a röpdolgozat, a feladatlap, tantárgyteszt stb. Gyakorlati feladatmegoldást jelent pl. a térképen 

elvégzendő mérési-tájékozódási feladat vagy a terepi feladat megoldása. Az új ellenőrzési módszerek közül 

egyre jelentősebb szerepet kap a projektfeladatok megoldása, esettanulmányok készítése vagy a portfólió 

összeállítása. A mérés-értékelés hagyományos helyszíne az iskola, az osztályterem, de lehetséges idegen 

vizsgahelyszín is. Vannak olyan feladatok, amelyeket iskolán kívül (otthon, terepgyakorlaton) oldanak meg a 

tanulók. 

A különböző ellenőrzési módszerek más és más féle, illetve szintű értékelést tesznek lehetővé. Egy röpdolgozat 

pl. a vulkánok működéséről csak a földrajzi ismeretek egy töredékének pillanatnyi meglétéről árulkodik. Mást 

árul el a tanuló földrajzi tudásáról és képességeiről egy a tőzsdék működését bemutató házi dolgozat elkészítése 

vagy egy környezeti problémával fogalakozó projektfeladat megoldásában való aktív részvétel. A 

földrajztanárnak arra kell törekednie, hogy minél sokrétűbb információt szerezzen a tanulók tudásáról, 

képességeiről. Meg kell határoznia azt is, hogy a különféle mérések során elért teljesítmények, hogyan és 

milyen módon jelenhetnek meg pl. a tanuló földrajzi tudását és képességszintjét tükröző félévi vagy év végi 

érdemjegyben. 

Fontos, hogy a követelmények ismeretén túl a diákok megismerjék a különféle ellenőrzési módszereket. A 

földrajztanár készítse fel ezekre a diákokat és, adjon lehetőséget, hogy tapasztalatot szerezzenek az egyes 

ellenőrzési szituációkban. 

A mérés eredményeinek összevetése a követelményekkel jelenti az értékelés alapját. Az információk 

értelmezésének két alapformáját különböztetjük meg (Csapó B. 1997). Az egyik az ún. mennyiségi értelmezési 

forma, azaz a számokkal kifejezhető értékelés pl. osztályzatokkal, százalékokkal. A másik a minőségi 

értelmezés, amely a szöveges vagy metakommunikatív eszközökkel kifejezett eredmény. Az osztályzással 

történő értékelés problémájára a későbbi fejezetben még visszatérünk. 

6. 2.2. Mérésmetodológiai követelmények 

Ha mérünk és értékelünk, biztosak akarunk lenni abban, hogy megbízható információkat szerzünk a tanulók 

tudásáról, képességeiről. 

A pedagógiai és így a tantárgyi mérésekkel, mérőeszközökkel szemben is három alapvető követelmény 

fogalmazódik meg: objektivitás, érvényesség (validitás), megbízhatóság (reliabilitás). 

Az objektivitás tárgyilagos, a tanár (kérdező, vizsgáztató) személyiségének befolyásoló hatásától független 

mérést és értékelést jelent. A szubjektivitás elkerüléséhez a feladatok pontos, mindenki számára érthető 

leírására, egyértelmű megfogalmazása, illetve a pontos javítókulcs és pontozási-átváltási skála alkalmazására 

van szükség. Ugyancsak ezt segíti az egyértelműen értékelhető tesztfeladatok alkalmazása is. Tapasztalatból 

tudjuk, hogy a szóbeli teljesítmények értékelése mindig több szubjektív elemet tartalmaz, mint az írásos 

feladatoké. Ezt igazolják a szóbeli érettségi tapasztalatai is (lásd. 9. fejezet). 

A validitás nehezen meghatározható, összetett kritérium. Alapvetően azt jelenti, hogy a mérés pl. egy tesztlap 

valóban azt méri-e, amire szántuk. Például egy a légkörrel kapcsolatos feladatlap esetében nem azért nyújtanak-

e a tanulók gyengébb teljesítményt, mert nem értették meg egy összetettebb, sok pontot jelentő feladat leírását 

(ebben az esetben lehet, hogy a szövegértési képességgel volt a probléma, nem a földrajzi tudással). Az is lehet, 

hogy a gyengébb teljesítmény mögött olyan tartalmi elem visszakérdezése húzódott meg, amely nem szerepelt a 

követelményben. 

A mérés fontos kritériuma a megbízhatóság azaz, hogy pontosan és jól mérjen. A szakemberek ezt úgy 

értelmezik, hogy ugyanannak a mérésnek egy megismételt lebonyolítása ugyanazt az eredményt adja. A 

megbízhatóságot számos tényező befolyásolhatja pl. a motiváció, a külső körülmények. 

A feladatokkal mérőeszközökkel szemben elvárás az is, hogy jól differenciáljanak a tanulók között, azaz 

alkalmasak legyenek a tudás- és képességszint-különbségek mérésére. De szempont az is, hogy a mindenki 

számára pontos, egyértelmű instrukciókat tartalmazzanak. 

A három ún. jóságmutató eltérő jelentőségű az iskolai mérések során. Egy iskolai földrajzdolgozat esetében a 

validitás és a reliabilitás kevésbé számon kérhető, de az objektivitás ebben az esetben is elengedhetetlen 
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követelmény. Természetesen más az elvárás a külső mérőeszközökkel (pl. versenyfeladatokkal, 

vizsgafeladatokkal) szemben. Ezekben az esetekben a feladatsorokat bemért, a jóságmutatóknak megfelelő 

feladatokból kellene összeállítani. A feladatok validitási és megbízhatósági szempontú bemérése azonban 

hosszú és költséges folyamat, így csak nagyon kevés ilyen feladat áll a feladatlapokat összeállítók 

rendelkezésére. Ennek áthidalására különböző megoldásokat alkalmaznak pl. feladatírók képzése, kis mintás 

próbamérés, több körös lektorálás stb. 

7. 2.3. Az értékelő személye 

Napjaink közoktatásában a mérés, az értékelés és a minősítés központi jelentőségű. Sokan és sokféle célból, 

módszerrel, eszközzel értékelnek. Korábban, egészen az 1960-as évekig a tanár volt az értékelés kulcsfigurája, 

hiszen az értékelés szinte kizárólag a tanuló teljesítményére vonatkozott. Az 1970-es évektől egyre szélesebbé 

vált az értékelésben érintettek köre, egyre több értékelési szakember kapcsolódott be a tantervek, programok, 

oktatási anyagok vizsgálatába. Napjainkban pedig az intézmények komplex értékelése áll az érdeklődés 

középpontjában. Az iskolák különféle hazai és nemzetközi mérések állandó résztvevői. Számunkra azonban 

továbbra is a tanulói teljesítmény értékelése a legfontosabb elem. 

Ahogy azt már láttuk, az értékelés kitűntetett jelentőségű esemény a tanuló és a tanár életében egyaránt. Az 

értékelés minősége szempontjából az értékelő tanár szerepe, tevékenysége a meghatározó. Mi jellemzi ezt a 

tevékenységet? Ezt mutatja be az alábbi szempontsor: 

1. A tanár kialakítja a saját pedagógia nézetének, felfogásának leginkább megfelelő érték- és szerepfelfogást. 

Ezek a későbbiekben befolyásolják az értékelő viselkedését, attitűdjét. 

2. Az értékelő szerep kialakulása hosszú és véget nem érő folyamat. A tanárt ért külső hatásokra az 

értékfelfogás módosulhat, pl. a társadalmi elvárások változása tükröződik a tanulókkal szemben támasztott 

követelményekben. (Pl. a földrajz esetében új, a társadalom számára fontos gazdasági-pénzügyi elemek 

jelennek meg a követelményekben. ) 

3. Az értékelő tanár napjainkban többféle szerepet is betölthet, amely nem korlátozódik a saját diákjaira, illetve 

intézményére. Pl. a földrajztanár külső értékelőként részt vesz független vizsgabizottságban, emelt szintű 

vizsgán kérdező vagy javító tanári feladatokat lát el, vagy vizsgaelnökként hatósági szerepkörrel rendelkezik. 

A földrajztanár részt vehet más iskolában tanító kollégája munkájának értékelésében is (szaktanácsadói, 

szakértői szerep). 

4. Az értékelés során előfordul, hogy a tanár szerepzavarba kerül. A döntést hozó „bírói” szerep gyakran 

keveredik a segítő, tanácsadó szerepével (Nevo, D. 1985) Ennek tipikus példája, amikor a vizsgáztató tanár el 

kezd magyarázni, tanítani az érettségi vizsgán. 

5. Mivel napjainkban egy szaktanár is többféle módon lehet részese a tantárgyi mérési-értékelési 

folyamatoknak, fontos, hogy tisztában legyen az egyes szerepkörökhöz kapcsolódó feladatokkal és döntési 

jogokkal. 

A modern tanulási folyamatban fontos szerepet kap a tanulói önértékelés. Ennek a képességnek a kialakítása a 

kulcskompetenciák fejlesztésében és a kiemelt fejlesztési feladatok megvalósításában egyaránt megjelenik. 

Ezért a szaktanár feladata nemcsak a tanulói tudás- és képességszint értékelése, hanem olyan tanulói képességek 

kialakítása, amelyek lehetővé teszik saját tudásuk és képességeik reális értékelését. 

8. Összefoglalás 

Napjainkra jelentősen megváltozott a mérés-értékelés szerepe és kibővült az eszközrendszere. Fontossá vált a 

mérési eredmények visszacsatolása és beépítése a tanulás-tanítás folyamatába. Az értékelés több funkciót tölt 

be, ennek megfelelően lehet diagnosztikus, formatív és szummatív. A képességfejlesztést előtérbe helyező 

oktatásban egyre nagyobb jelentőséggel bír a diagnosztikai és a formatív értékelés. Az értékelés történhet belső 

és külső méréssel. Viszonyítási szempontja szerint lehet norma vagy kritérium orientált. A mérőeszközökkel 

szembeni elvárás, hogy megfeleljenek a különböző jóság mutatóknak. 

9. Ellenőrző kérdések 

1. Készítsen fogalomhálót a mérésekhez kapcsolódó fogalmakból! 
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2. Milyen szempontokat kell figyelembe vennie egy témazáró dolgozat összeállításakor? 

3. Mi jellemzi méréstipológiai szempontból az emelt szintű földrajz érettségit! 

4. Miért fontos az értékelő személye? 

10. Tesztfeladatok 

Mely fogalakra, jellemzőkre ismer a meghatározások alapján? Írja a megfelelő fogalom, illetve jelző nevét a 

meghatározás utáni vonalra! 

1. Arra mérőeszközre mondhatjuk, amely valójában azt méri, amire a készítői szánták: 

2. Ebben a mérésben a viszonyítási alap a teljesítményátlag: 

3. Ilyen a szaktanár által összeállított és értékelt mérés: 

4. A tanulási folyamatot támogató mérés: 

5. A mérés célja a követelmények elsajátításának vizsgálata: 

Megoldás: 

1.: valid, 2.: norma orientált, 3.: belső mérés, 4.: formatív mérés, 5.: kritérium orientált mérés 

2. mérőfeladatok 1. 

11. Célkitűzés: 

A téma feldolgozásának célja, hogy bemutassa a mérőfeladatok jellemzőit, megismertesse a leendő 

szaktanárokat az egyes feladattípusok jellemzőivel, alkalmazásuk lehetőségeivel és korlátaival. Emellett 

gyakorlati segítséget nyújtson az egyes feladattípusok alkalmazásához. 

12. Tartalom: 

1. A mérőfeladatok általános jellemzői 

2. A zárt végű feladatok csoportjába tartozó feladattípusok, az egyes feladattípusok sajátos vonásai, 

alkalmazásuk lehetőségei és korlátjai 

13. 1. A mérőfeladatok általános jellemzői 

Ahhoz, hogy jó mérőeszközt készítsünk, jó feladatokra van szükség. Éppen ezért, mielőtt bemutatnánk a 

mérőeszközök összeállításának szabályait, meg kell ismerkednünk a különböző feladattípusokkal, azok 

jellemzőivel és felhasználásuk lehetőségével, illetve korlátaival. 

A tudás- és képességszint mérése akkor szolgáltat megbízható információkat, ha a hátterét egy minden érintett 

által ismert követelményrendszer jelenti. A mérés során alkalmazott feladatoknak erre a követelményre kell 

épülniük. Ez azt jelenti, hogy nem jelenhetnek meg bennük olyan elemek, amelyek nem szerepeltek a 

követelmények között. A földrajz érettségi esetében a feladatok nem kérhetnek számon olyan elemeket, 

amelyeket a vizsgakövetelmény az adott szinten nem tartalmaz. A tanulmányi versenyek feladatsorainak is meg 

kell felelniük a versenykiírásban közölteknek. 

Mérni természetesen nemcsak ismeret, hanem képességelemeket is lehet. Vannak olyan feladattípusok, amelyek 

elsősorban az ismeret, mások pedig inkább a különböző képességek mérésére alkalmasak Egyes feladattípusok a 

feladat kontextusának megfelelően alkalmasak lehetnek mind ismeret, mind képességszint mérésére. 

A mérőfeladatokkal szembeni elvárás, hogy a felhasználás igényeihez igazodva feleljenek meg az előző 

fejezetben megismert jóságmutatóknak. Az objektivitás és a tartalmi validitás még a legegyszerűbb iskolai 

felmérés feladataival szemben is követelmény. 
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A mérőfeladatok sajátosak abból a szempontból, hogy számos hagyományos elemet tartalmaznak, és ezeket a 

feladatíráskor szem előtt kell tartani. Ha eltérünk a megszokott formai, illetve szövegszerű megjelenítéstől, erre 

mindig fel kell hívnunk a figyelmet. Ilyen pl. a relációanalízis vagy a többszörös választás típusú feladatok 

leírása. 

A mérőfeladatok megoldásához egyértelműen meghatározható eszközökre lehet csak szükség (pl. számológép, 

körző, vonalzó, középiskolai vagy általános iskolai atlasz). Arról, hogy pl. egy verseny vagy az érettségi esetén 

ezeket kinek kell biztosítania, tájékoztatni kell a résztvevőket. Ha a feladatok megoldásához valamilyen egyéb 

segédanyagra (pl. kép, adatsor, szövegrészlet) van szükség, azt a feladatnak mindig tartalmaznia kell. 

Alapvető elvárás a feladatokkal szemben, hogy azok egyértelműen javíthatók, értékelhetők legyenek. Ezért a 

feladatok megírásával egy időben el kell készíteni a javítási-értékelési útmutatót is. Ebben utalni kell az 

esetleges alternatív válaszok elfogadásának lehetőségére is. A feladatoknak és a hozzájuk tartozó javítási 

útmutatónak olyannak kell lenniük, hogy azt minden érintett (diák és javító tanár, érdeklődő szülő) egyformán 

értelmezze. 

Ha arra vállalkozunk, hogy mérőfeladatot írunk, és abból feladatsort állítunk össze elengedhetetlen, hogy azt 

valamilyen módon külső ellenőrzésnek vessük alá. Ennek módja a felhasználók körétől, a felhasználás jellegétől 

függően eltérő lehet, de mindenképpen elengedhetetlen. Egy témazáró esetében elég, ha egy kolléga nézi át a 

feladatokat és a megoldásokat. De már nagyobb hangsúlyt kell helyezni pl. egy házi versenyre összeállított 

feladatsor lektorálására. Sokat segíthet, ha lehetőség van a feladatok előzetes kipróbálására. 

Mielőtt részletesen beszélnénk az egyes feladattípusokról, érdemes megismerni a feladatok csoportosításait. Az 

egyik szempont szerint a feladatok két nagyobb csoportját a feleletválasztó és a feleletalkotó típusok alkotják. 

Le kell szögeznünk, hogy mindkét csoportnak megvannak az előnyei és a hátrányai, és jó, ha tudjuk, hogy eltérő 

mértékben alkalmasak az egyes tudás- és képességelemek mérésére. (1. táblázat) 

1. táblázat: A feleletválasztó és a feleletalkotó feladatok összehasonlítása 
 

Feleletválasztó feladatok Feleletalkotó feladatok 

1. Előre megfogalmazott válasz- lehetőségeket 

tartalmaz. 

2. Az ismeret-jellegű tudás mérésére alkalmasabb 

3. A gyengébb képességű tanulók esetében hamis 

tudáselemeket rögzíthet. 

4. Egyértelműn javítható, objektív 

5. Megszerkesztése nehéz, javítása könnyebb 

1. Ismeret- és képességjellegű tudás mérésére egyaránt 

alkalmas lehet. 

2. Megszerkesztése könnyebb, javítása-értékelése 

nagyon precíz munkát igényel. 

3. Szubjektívebben értékelhető. 

A feladatok más szempont lehetnek zárt végűek vagy nyílt végűek, illetve a két csoport között átmenetet 

képezőek. (2. táblázat) 

2. táblázat: A feladattípusok jellemzői 
 

Zárt végű feladatok Átmenet Nyílt végű feladatok  

Rövid választ igényel, 

egyértelműen javítható. 
A kérdés megfogalmazása 

szempontjából nyílt, de 

értékelés szempontjából 

zárt, azaz objektíven, 

egyértelműen javítható 

Hosszabb választ igényel, 

javítása szubjektívebb 
 

Jellemző feladattípusok:  
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1. Feleletválasztásos 

feladatok 

2. Hozzárendelő jellegű 

feladatok 

3. Alternatív választás 

4. Asszociációs feladatok 

1. Szöveg kiegészítés 

2. Logikai sorok alkotása 

3. Szabadválasztásos 

feladatok, döntések 

1. Esszé típusú feladatok 

2. Elemzési feladatok 

3. Kreatív gondolkodást 

mérő feladatok 

 

Ebben az esetben is vannak előnyei és hátrányai az egyes feladattípusok alkalmazásának. 

A zárt végű feladatok túlzott mértékű alkalmazása leszoktathatja a tanulókat a válaszok önálló 

megfogalmazásáról, ezzel nem fejlődik − vagy akár vissza is fejlődhet − szövegalkotó képességük. Az ilyen 

típusú feladatok jó megoldását nagymértékben elősegíti a rutin. A rutinos tesztmegoldó pusztán a válaszok 

hossza, sorrendje stb. alapján már nagy biztonsággal megjelöli a helyes választ. A helyes válaszok 

kiválasztásában a vaktalálatnak is komoly szerepe lehet. Sok esetben a szövegértési képességbeli eltérések is 

befolyásolják a megoldást, így az eredmények nem a tanulók tényleges tudását tükrözik. Az is megfigyelhető, 

hogy az egyszerűbb zárt végű feladatok jobban kedveznek a gyengébb képességű tanulóknak. A feladatkészítés 

szempontjából megállapítható, hogy nehéz jó minőségű zárt végű feladatot megírni, de javítása viszont 

gyorsabb, egyszerűbb és objektív. 

A nyílt végű feladatok alkalmazásának előnye, hogy segítségükkel jobban mérhetők a tanulók bizonyos 

képességei (pl. tájékozódási képesség, matematikai-logikai képesség, kreativitás stb.). Hátrányuk, hogy 

általában nem egyértelműen határozzák meg a megoldótól elvárt tevékenységet. Általánosságban igaz, hogy 

ezek a feladattípusok nehézséget okoznak az átlagos vagy gyengébb képességű tanulóknak. A megoldások, a 

válaszok minősége pl. szövegalkotási, kommunikációs nehézségek miatt nem minden esetben tükrözi a 

tényleges tantárgyi tudást. A feladatkészítés szempontjából ezeknek a feladatoknak az elkészítése könnyebb, 

kevesebb időt vesz igénybe, de javításuk, értékelésük időigényesebb és szubjektív elemektől sem mentes. 

14. 2. A zárt végű feladatok csoportjába tartozó 
feladattípusok, az egyes feladattípusok sajátos 
vonásai, alkalmazásuk lehetőségei és korlátjai 

A feladatok tipizálásának több elfogadott rendszere van. Ebben az anyagban a földrajz feladatok csoportosítását 

a Jónás I – Makádi M – Ütőné Visi J: Tanároknak érettségiről című tanári segédanyagban közreadott, a szerző 

által módosított besorolás alapján mutatjuk be. (3. táblázat) 

3. táblázat: A zárt végű feladatok típusai 
 

Zárt végű feladatok  

Feleletválasztásos 

feladatok 

1. Egyszerű választás 

2. Alternatív választás 

3. Többszörös választás 

4. Mennyiségi összehason-

lítás 

5. Illesztés 

6. Rendszerezés 

Asszociációs feladatok 

1. Négyféle asszociáció 

2. Többszörös asszociáció 

Összefüggés-elemzés 

1. Relációanalízis 
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7. Sorbarendezés 

15. 2.1. Feleletválasztásos feladatok 

Alkalmazásuk célja a tanulók földrajzi ismeretszintjének mérése. Jellemzője, hogy előre megadott 

válaszlehetőségek közül kell a tanulónak kiválasztani a feladatnak megfelelő jó megoldást. Feleletválasztós 

feladatok térképvázlattal kiegészülve alkalmasak topográfiai ismeretek számonkérésére is. 

1. Egyszerű választás 

A legegyszerűbb feleletválasztásos feladat típus. Egy kérdésből (állításból) és több, általában 4 vagy 5 

válaszlehetőségből áll. A válaszok közül mindig csak egy lehet megfelelő. Általában két változatban használjuk. 

Az egyik típusban az egyetlen helyes választ (igazságkeresés), a másikban pedig az egyetlen rossz választ 

(hibakutatás) kell megjelölni. 

a) Igazságkeresés 
 

Melyik ország hivatalos fizetőeszköze az euró? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! 

1. Svédország 

2. Finnország 

3. Dánia 

4. Egyesült Királyság 

Megoldás: Bekarikázva: B 

Értékelés: Helyes válasz 1 pont, a hibás válasz esetén pont nem jár. 

Megjegyzés: A válaszlehetőségek azonos nehézségűek legyenek. Vigyázzunk, hogy ne sugalljuk a kérdésben a 

helyes választ. 

b) Hibakutatás 
 

A ciklonra vonatkozó állítások közül egy hibás. Írja a hibás válasz sorszámát a feladat melletti négyzetbe! 

1. Belsejében felszálló légmozgás uralkodik 

2. Eltérő hőmérsékletű légtömegek találkozásakor alakul ki. 

3. Hazánkban derült, száraz időjárást okoz. 

4. Központjában alacsony légnyomás uralkodik. 

Megoldás: Beírva: 3 

Értékelés: Helyes válasz 1 pont, a hibás válasz esetén pont nem jár. 

Megjegyzés: A válaszlehetőségek azonos nehézségűek legyenek. Vigyázzunk, hogy ne sugalljuk a kérdésben a 

helyes választ. Kérhetjük, hogy a hibás választ javítsák ki, de akkor ezért külön pontot kell adni. Ebben az 

esetben a feladat már képességelemeket is mér. 



 Mérés-értékelés a földrajzoktatásban  

 10  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. Alternatív választás 

A feladat lényege, hogy a megoldó eldöntse igazak vagy hamisak-e az egyes állítások, ezért ezt a típust gyakran 

igaz-hamis feladatnak is nevezzük. 
 

Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a június 22-ére vonatkozó megállapítások! Írjon I betűt az igaz, és H 

betűt a hamis megállapítás sorszáma elé! 

1. Ezen a napon az északi és a déli félgömböt azonos mértékben érik a napsugarak. 

2. Az Egyenlítő felett magasabban delel a Nap, mint a Baktérítő felett. 

3. Ennél nagyobb mértékű besugárzást már nem kaphat az északi félgömb. 

4. Nincs olyan pontja a Földnek, ahol ezen a napon nem emelkedik a látóhatár fölé a Nap. 

Megoldás: 1. H, 2. I, 3. I, 4. H 

Értékelés: Minden helyes válasz 1 pont 

Megjegyzés: Az igaz-hamis feladatoknak van egy másik változata, amelyben azt kérjük a megoldótól, hogy pl. 

karikázza be a hamis állítások betűjelét. Ebben az esetben azonban a javítás nehézségekbe ütközhet. Gondoljuk 

csak meg! Szélsőséges esetben a megoldó minden betűjelet bekarikáz, hiszen tudja, hogy így is benne van a jó 

megoldás ezek között. Ha ezt a feladatváltozatot használjuk, akkor oda kell írnunk a feladatba, hogy a 

lehetséges helyes válaszok számánál több pontlevonással jár. Ilyenkor, ha a tanuló az öt lehetséges, helyes 

válasz mellett még kettőt bekarikázott, akkor azért 2 pontot levonhatunk, az elért pontszám 3. Ha két jót jelöl 

meg és három hibásat, akkor 2 pontot kap a jók megjelölésért, a hibásakért nem kap pontot, de pontlevonás 

sincs, az elért pontszám 2. Fontos, hogyha pontlevonást kell alkalmaznunk, az adott feladatra a legrosszabb 

esetben is csak 0 pontot kaphat a tanuló. Negatív pontérték soha nem adható. Ezzel ugyanis nem az adott 

feladatban (témában) elért teljesítmény értékelnénk – amely így is 0 pont – hanem igazságtalanul büntetnénk. 

A feladattípus alkalmazásánál vegyük figyelembe a magas vaktalálati arányt (50%!). 

3. Többszörös választás 

A feladat egy állításból vagy kérdésből és négy válaszlehetőségből áll, amelyekről el kell dönteni, hogy igazak-

e. A válaszok közül lehetséges, hogy egy, kettő, három vagy mind a négy helyes, de lehet, hogy mindegyik 

helytelen. Ennek a feladatnak is két típusa létezik. Az egyik az ún. kötött változat, amikor a feladatleírásban 

meghatározzák a lehetséges választási variációkat. A másik, a nem kötött változat, amelyben a tetszőleges 

formában lehetnek a jó és a rossz válaszok. 

a) Kötött változat 
 

A feladatban egy állítást és négy lehetséges megoldást olvashat. Döntse el, melyek a helyes megoldások, majd 

írja a megfelelő betűjelet a feladat mellé a négyzetbe! 

A Az 1., a 2., és a 3. igaz 

B Az 1. és a 3. igaz 

C A 2. és a 4. igaz 

D Csak a 4. igaz 

E Mind a négy igaz 

F Egyik sem igaz 

1. Nem tagja az Európai Uniónak: 
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1. Írország 

2. Törökország 

3. Málta 

4. Horvátország 

2. Delta torkolata van: 

1. Szajna 

2. Elba 

3. Temze 

4. Pó 

Megoldás: 1. C., 2. D 

Értékelés: Minden helyes válasz 1 pont 

Megjegyzés: Ennél a feladattípusnál kerülni kell a megfogalmazásban a legnagyobb, legkisebb, legjelentősebb 

stb. jelzők használatát, mert az azonnal sugallja a „csak a 4. igaz” lehetőség választását. Vigyázni kell arra is, 

hogy az ismertebb, egyszerűbb alternatívák (válaszok) elhelyezésekor ne sugalljuk a választható megoldást. 

Ennek a feladatnak a megoldását nagyon nagy mértékben segítheti a rutin. 

b) Nem kötött változat 
 

A feladatban egy kérdést négy lehetséges választ olvashat. Döntse, el melyek a helyes válaszok, majd írja ezek 

betűjelét a feladat melletti vonalra! 

1. Hol alakult ki fejlett extenzív mezőgazdálkodás? …………………. 

a) Észak-Amerika 

b) Új-Zéland 

c) Ausztrália 

d) Észak-Európa 

2. Mi jellemzi az intenzív mezőgazdálkodást? …………………….. 

a) Egymásra épülő ágazatok 

b) Nagy eszközráfordítás 

c) Kis élőmunka-igény 

d) A fejlett országokban alakult ki 

Megoldás: 1. a) b) c), 2. a) b) c) d) 

Értékelés: Minden helyes válasz 1 pont 
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Megjegyzés: Ennél a feladattípusnál a pontozás jelenthet problémát, és ebből a szempontból megoszlik a 

szakértők véleménye is. Ha azt az alapelvet követjük, hogy minden válaszelem (item) 1 pont, akkor az 1. 

feladatra 3, a 2. feladatra 4 pontot kell adnunk. Ha viszont az egyes feladatokat tekintjük önálló elemeknek, 

akkor mindegyik csak 1-1 pontot ér. Ebben az esetben azonban a feladat éppen az értékelés jellege miatt nem 

ad pontos képet a tanuló tudásáról. Ennél a feladattípusnál javasolható, hogy annyi vonalat húzzunk a feladat 

mellé, ahány jó megoldás lehetséges. Ez ugyan kissé könnyíti a feladatot, de egyszerűbbé teszi az értékelést. 

Ennél a feladattípusnál ugyanis szintén előfordulhat a korábban már említett pontlevonás. 

4. Mennyiségi összehasonlítás 

A feladat két mennyiséget összehasonlítását várja el. A helyes megoldáshoz a tanulónak tisztában kell lennie 

jellemző földrajzi információkkal, adatokkal, illetve azok nagyságrendjével. A feladat megoldásához általában 

nincs szükség a pontos adatok ismeretére, elegendő a nagyságrendjükben való tájékozottság. 
 

Az egyes feladatokban két-két mennyiséget kell összehasonlítania! Írja a feladat sorszáma elé a megfelelő 

betűjelet az alábbiak alapján: 

A ha A>B 

B ha B>A 

C ha A és B egyenlő vagy közel egyforma nagyságú 

….. 1. A) A szállodai szobák kihasználtsága Magyarországon. 

B) A szállodai szobák kihasználtsága Spanyolországban. 

….. 2. A) A hazánkba látogató külföldiek száma. 

B) A külföldre utazó magyarok száma. 

Megoldás: 1. B, 2. A 

Értékelés: Minden helyes válasz 1 pont 

Megjegyzés: Ennél a feladattípusnál problémát okozhat az azonos, illetve a közel azonos meghatározás 

értelmezése, ezért a C választ elváró feladatok megfogalmazása különös körültekintést igényel. 

5. Illesztéses feladatok 

Ezekben a feladatokban földrajzi fogalmakat, adatokat, jellemzőket kell egymással kapcsolatba hozniuk, 

párosítaniuk a tanulóknak. Típusuk alapján ez lehet egy az egyhez, illetve egy a többhöz illesztés. Az első 

esetben egy információhoz csak egy másik rendelhető, a másodikban egy információhoz több másik 

kapcsolható. Fontos, hogy a hozzárendelés módjáról mindig pontosan tájékoztassuk a tanulókat. 

a) Egy az egyhez illesztés 
 

Az egyik oszlopban gazdasági tevékenységeket, a másikban városok nevét olvashatja! Párosítsa a városokat a 

rájuk jellemző tevékenységekkel! Írja megfelelő város sorszámát a tevékenység elé a vonalra! Nem tud minden 

várost elhelyezni. 

…… húsfeldolgozás 1. Győr 

…… gépkocsigyártás 2. Százhalombatta 

…… gyógyszergyártás 3. Tiszavasvári 

…… kőolajfinomítás 4. Várpalota 
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5. Békéscsaba 

Megoldás: 5. húsfeldolgozás, 1. gépkocsigyártás, 3. gyógyszergyártás, 2. kőolajfinomítás 

Értékelés: Minden helyes válasz 1 pont 

Megjegyzés: Ennél a feladattípusnál fontos, hogy az egyik csoport elemeinek száma legalább négy, a másiké 

pedig ennél legalább eggyel több legyen. Ezzel csökkenthető a vaktalálat száma, és elkerülhető, hogy az utolsó 

elem párja már eleve adott legyen. 

a) Egy a többhöz illesztés 
 

Az egyik oszlopban hegységrendszerek, a másikban pedig hegységek nevét olvashatja. Párosítsa a hegységeket 

a hegységrendszerekkel! Írja a hegységek sorszámát a megfelelő hegységrendszer neve után a vonalra! 

1. Rodope 

Eurázsiai-hegységrendszer ………………. 2. Atlasz 

Variszkuszi-hegységrendszer …………….. 3. Andok 

Pacifikus-hegységrendszer ………………. 4. Ural 

5. Kárpátok 

6. Pireneusok 

Megoldás: Eurázsiai-hegységrendszer: 2., 5., 6. Variszkuszi-hegységrendszer: 1., 4., Pacifikus-

hegységrendszer: 3 

Értékelés: Minden helyes válasz 1 pont 

Megjegyzés: Mindig adjunk egyértelmű utasítást arra, hogy mit kell tenniük a tanulóknak a feladat 

megoldásakor. Az egyértelmű megoldás és javíthatóság érdekében ne adjunk olyan feladatot, amelyben 

vonallal kell összekötni az összetartozó elemeket. 

5. Rendszerezés 

Az ilyen típusú feladatok a fogalmak, tények ismeretén túl az azok közötti tartalmi-logikai kapcsolatok, alá / 

fölérendeltségi viszonyok felismerésének képességét is vizsgálják. A tanulóknak vagy a megadott halmazokba 

kell rendeznie a jellemzőket, vagy magasabb szinten a halmazokat is neki kell meghatároznia. 
 

Csoportosítsa a gazdaság erőforrásait, telepítőtényezőit! Írja sorszámukat a megfelelő halmazba! 

  

  

1. szakképzett munkaerő, 2. talaj, 3. működőtőke, 4. vízrajzi adottságok, 5. kooperáció lehetősége, 6. 
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fogyasztópiac, 7. kutató-fejlesztő háttér, 8. kitermelhető energiahordozók, 9. környezetvédelmi feltételek, 10. 

infrastrukturális ellátottság, 11. éghajlati adottságok, 12. természetes növénytakaró 

Megoldás: természeti tényezők: 2., 4., 8., 11., 12, társadalmi tényezők: 1., 3., 5., 6., 7., 9., 10. 

Értékelés: Minden helyes válasz 1 pont 

 

Rendszerezze a vízrajzi fogalmakat! Nevezze meg a halmazokat és helyezze el bennük a megadott fogalmakat! 

Északi-tenger, tenger, Vörös-tenger, beltenger, interkontinentális beltenger, Japán-tenger, Karib-tenger, 

intrakontinentális beltenger, Földközi-tenger, Balti-tenger, peremtenger 

  

  

  

    

Megoldás: Halmazok: tenger, peremtenger, beltenger, beltengeren belül: interkontinentális és 

intrakontinentális; peremtenger: Japán-tenger, Északi-tenger, Karib-tenger, interkontinentális beltenger: 

Földközi-tenger, Vörös-tenger, intrakontinentális: Balti-tenger 

Értékelés: Minden helyesen elhelyezett elem 1 pont, a halmazok helyes megnevezése 1-1 pont. A feladatra így 

összesen 11 pont adható 

Megjegyzés: Ha egy halmaz neve hiányzik, de a tartalma egyébként helyes, akkor csak a halmaz nevéért járó 

pont nem adható meg. 

6. Sorbarendezés 

Az ide tartozó feladatokban a tanulónak logikai sorrendbe, időrendi vagy egy megadott szempont szerint 

nagyságrendi sorba kell állítania a felsorolt tényeket, fogalmakat, történéseket stb. 
 

Rendezze hosszúságuk szerint növekvő sorrendbe a következő folyókat! 

Volga, Nílus, Duna, Jangce, Amazonas, 
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1. ……………………., 2. ……………………, 3. ……….…………, 4 …………..…….. 

5. ……………………. 

Megoldás: 1. Duna, 2. Volga, 3. Amazonas, 4. Jangce, 5. Nílus 

Értékelés: A helyes sorrendbe rendezett információkért 1 pont jár, de csak a teljesen hibátlan válasz esetén jár 

pont. 

Megjegyzés: Többen megkérdőjelezik, hogy a helyes sorrend felállítása esetén miért nem tagonként jár a pont. 

A feladat a megadott szempont szerinti nagyságrendi viszonyok ismertét vizsgálja, azaz ezt az egy tudás-, 

illetve bizonyos szempontból képességelemet. Ezért helyes az egész sor-alkotást egy elemként kezelnünk. A 

feladatoknak lehetnek olyan változatai pl. kiegészítendő hiányos sorok, ahol a feladat megoldása több pontot is 

érhet. 

16. 2.2. Asszociációs feladatok 

A feladattípusba tartozó feladatok célja, hogy ellenőrizzék, mennyire ismeri fel a tanuló a földrajzi információk 

közötti kapcsolatokat, összefüggéseket. A feladatok sorszámozott állításokból és nagybetűkkel jelölt földrajzi 

fogalmakból állnak. Meg kell állapítani, hogy az egyes állítások melyik fogalomhoz kapcsolhatók, és annak 

betűjelét kell az állítás mellé írni. Az asszociációs feladatok két legelterjedtebb típusa a négyféle és a többszörös 

asszociáció. 

a) Négyféle asszociáció 

Az ilyen típusú feladatban két fogalomhoz kapcsolhatók az állítások. Az állítások vonatkozhatnak külön-külön a 

két fogalomra, egyaránt mindkettőre vagy egyikre sem. Ennek megfelelően kell a fogalmak betűjelét az állítások 

mellé írni 
 

Döntse el, hogy melyik országra vonatkoznak a megállapítások! Írja a megfelelő betűjelet a megállapítás előtti 

vonalra! 

A Franciaország 

B Németország 

C mindkét országra vonatkozik 

D egyikre sem vonatkozik 

1. Az Európai Unió alapító tagországai közé tartozik. 

2. Az országban jelentős az É-D irányú területi fejlettségi különbség. 

3. Sajtkészítése és borászata egyaránt világhírű. 

4. Egykori fővárosa csak 1991 után kapta vissza eredeti rangját. 

5. Az atomerőművek meghatározó szerepet játszanak az ország energiaellátásában. 

6. Jelentős bauxitvagyonnal rendelkezik. 

7. Területén a Variszkuszi- és az Eurázsiai-hegységrendszer tagjai egyaránt megtalálhatóak. 

8. Barnakőszén-készlete világviszonylatban is jelentős. 

9. Az euróövezethez tartozik. 

10. Területéről indul a kontinenst a Brit-szigetekkel összekötő Csalagút (Csatorna-alagút vagy más néven 
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Euro-alagút). 

Megoldás: 1. C, 2. B, 3. A, 4. B, 5. A, 6. A, 7. C, 8. B, 9. C, 10.A 

Értékelés: Minden helye válasz 1 pont. 

b) Többszörös asszociáció 

Ezekben a feladatban öt (vagy több) fogalomhoz kapcsolhatók állítások. A fogalmakat nagybetűk jelölik, az 

állításokat sorszámok. Előfordulhat, hogy egy-egy megállapításhoz több fogalom is tartozhat, ezt a feladat 

leírásában mindig jelezni kell. 
 

Döntse el, hogy melyik éghajlatra vonatkoznak a megállapítások! Írja a megfelelő betűjelet a megállapítás 

előtti vonalra! 

A. Óceáni éghajlat 

B. Forró övezeti monszun éghajlat 

C. Szavanna éghajlat 

D. Száraz kontinentális éghajlat 

E. Mediterrán éghajlat 

….. 1. Jellemző növényzete a füves puszta. 

...... 2. Három évszak váltakozik 

….. 3. A csapadék zöme télen hullik. 

….. 4. Talaja igen termékeny, feketeföld. 

….. 5. Folyói bővizűek, vízjárásuk egyenletes 

….. 6. Természetes növénytakarója a dzsungel. 

….. 7. Keménylombú erdőit már szinte teljesen kiirtották. 

….. 8. A csapadékos időszak hossza az Egyenlítőtől távolodba csökken. 

Megoldás: 1. D, 2. B, 3. E, 4. D, 5. A, 6. B, 7. E, 8. C 

Értékelés: Minden helyes válasz 1 pont 

Megjegyzés: A feladattípusnak többféle változata is van. Lehetséges a négyféle asszociációhoz hasonló 

megfogalmazás is, azaz, hogy a megállapítások a fogalmak egy részére, kijelölt csoportjaira (pl. A, B, C 

fogalomra egyaránt) is vonatkozhatnak. Lehetséges az is, hogy egy-egy megállapításhoz több fogalom 

kapcsolható. 

17. 2.3. Összefüggés-elemzés 

Ebbe a csoportba tartoznak a relációanalízis típusú feladatok. Ezek azt vizsgálják, hogy a tanuló mennyire képes 

felismerni a földrajzi tények, jelenségek, folyamatok közötti ok-okozati összefüggéseket. Az egyes feladatok 

összetett mondatokból állnak, amelyeknek első tagmondata egy állítás, a második pedig az indoklás. Ezeket a 

mondatokat a megadott útmutató alapján kell elemezni. 

A feladat megoldása során a következő algoritmust célszerű követnie a tanulónak: először el kell döntenie az 

állításról és az indoklásról is külön-külön azt, hogy azok önmagukban igazak-e vagy sem. Ha mindkettőt 
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igaznak találja, akkor arról kell döntenie, hogy van-e összefüggés az állítás és az indoklás között. Ezután ki kell 

választania a táblázatban feltűntetett lehetőségek közül a megfelelőt, és annak betűjelét kell a feladat sorszáma 

elé írnia. A leírtaknak megfelelően az alábbi válaszlehetőségek fordulhatnak elő: 
 

Válasz Állítás Indoklás Összefüggés 

A igaz igaz van 

B igaz igaz nincs 

C igaz hamis – 

D hamis önmagában igaz – 

E hamis hamis – 

 

Olvassa el, majd vizsgálja meg az összetett mondatokat a megadott szempontok alapján! Írja a megfelelő 

betűjelet az egyes mondatok sorszáma elé a vonalra! 

….. 1. Hazánk éghajlatának kontinentális jellege kelet felé nő, mert a legtöbb csapadékot a nyugati, délnyugati 

tájaink kapják. 

….. 2. Dél-Európa folyói nyáron bővizűek, mert a mediterrán éghajlaton nyáron a leszálló légáramlás miatt sok 

a csapadék. 

….. 3. Az egyenlítői éghajlaton a csapadék eloszlása egyenletes, mert ez a terület egész évben a passzát 

szélrendszer felszálló ágának hatása alatt áll. 

…... 4. Ausztria nem tagja az euróövezetnek, mert az ország az Unió legfejlettebb gazdaságai közé tartozik. 

…... 5. Kínában a népesség növekedési üteme fokozatosan csökken, mert az egy gyermekes családmodell 

támogatása nem vezetett eredményre. 

Megoldás: 1. B, 2. E. 3. A, 4. D, 5. C 

Értékelés: Minden helyes válasz 1 pont 

Megjegyzés: A megoldási kulcsot minden esetben fel kell tüntetni a feladatban. Ez a feladattípus okozza a 

legtöbb nehézséget a tanulóknak a zárt végű feladatok között, hiszen megoldásához nemcsak biztos tárgyi 

tudásra, hanem az összefüggések felismerésére, logikus gondolkodásra is szükség van. Nehézsége, összetett 

jellege miatt az egyik legerősebben differenciáló feladattípus. 

Feladatírói szempontból az A és a B megoldást elváró feladatok esetében az ok-okozati kapcsolatok pontos, 

felismerhető megfogalmazása okozhat nehézséget. 

18. Összefoglalás 

A tudás- és képességszint mérésének hátterét az elfogadott és érvényes követelményrendszer alkotja, a feladatok 

csak az ebben meghatározott ismeret- és képességelemeket vizsgálhatják. A feladatoknak a felhasználás 

igényeihez igazodva meg kell felelniük a jóság mutatóknak. Alapvető elvárás, hogy a feladatok egyértelműen 

megfogalmazottak, objektíven javíthatók, értékelhetők legyenek. A mérőfeladatokat, feladatsorokat célszerű 

más szakemberrel átnézetni, szélesebb körű felhasználás esetén lektoráltatni kell. A feladatokat két nagy 

csoportra oszthatjuk: feleletválasztó és a feleletalkotó. Más megközelítésben lehetnek: zárt vagy nyílt végűek, 

illetve a két csoport között átmenetet képezőek. 
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19. Ellenőrző kérdések 

1. Milyen elvárásoknak kell megfelelniük a mérőfeladatoknak? 

2. Hogyan csoportosíthatók a mérőfeladatok? 

3. Mely feladattípusok tartoznak a feleletválasztásos feladatok közé? Ismertesse felhasználásuk előnyeit és 

korlátait! 

20. Tesztfeladatok 

Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások! Írjon I betűt az igaz és H betűt a hamis megállapítások 

sorszáma elé a vonalra! 

….. 1. A merőfeladatok csak tudásszint-mérésre alkalmasak. 

….. 2. A zárt végű feladatok objektívebb mérőeszközök, mint a nyíl végűek. 

….. 3. A relációanalízis a zárt végű feladatok közé tartozik. 

….. 4. Minden feleletválasztásos feladat egyben zárt végű feladat is. 

….. 5. A jó mérőeszköz csak zárt végű feladatokat tartalmaz. 

Megoldás: 1. H, 2. I, 3. I, 4. I, 5. H 

3. MÉRŐFELADATOK 2. 

21. Célkitűzés: 

A téma feldolgozásának célja, hogy bemutassa a nyílt végű mérőfeladatok sajátosságait, megismertesse a leendő 

szaktanárokat az egyes feladattípusok jellemzőivel, alkalmazásuk lehetőségeivel és korlátaival. Emellett 

gyakorlati segítséget nyújtson az egyes feladattípusok tanórai felhasználásához. 

22. Tartalom: 

1. A nyílt végű feladatok 

23. 1. A nyílt végű feladatok 

A mérőfeladatok másik nagy csoportját a nyílt végű feladatok jelentik. Ezeknek közös jellemzője, hogy 

megoldásuk hosszabb-rövidebb, önállóan megfogalmazott választ – feleletalkotást – igényel. Ezekkel a 

feladatokkal nemcsak ismeretjellegű, hanem bonyolultabb képességjellegű tudást is mérhetünk. A tapasztalatok 

szerint minél inkább önálló válaszadást, feleletalkotást igényel egy feladat megoldása, annál inkább alkalmas az 

összetettebb, magasabb szintű képességek mérésére. Ne feledkezzünk meg azonban a feladattípusok 

alkalmazásának nehézségeivel kapcsolatban az előző fejezetben leírtakról. 

A nyílt végű feladatok legfontosabb típusait az 1. táblázat mutatja be. 

1. táblázat: A nyílt végű feladatok típusai 
 

Feleletalkotásos feladatok 1. Fogalom megnevezése 

2. Definícióalkotás 

3. Szövegalkotás 

1. Kiegészítés 
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2. Válaszadás 

3. Hibajavítás 

4. Esszé 

Térképhez kapcsolódó feladatok 1. Topográfiai feladat 

2. Topográfia feladat egyéb kapcsolódó ismeretekkel 

3. Térképhasználati feladat 

Számítási feladatok 1. Egyszerű számítási feladat, 

2. Összetett számítási-logikai feladat 

Rajzos feladatok 1. Struktúra-funkció típusú feladat 

2. Ábra kiegészítése 

3. Diagramkészítés 

4. Szabad rajzolás 

Elemzési feladatok 1. Szövegelemzés 

2. Ábraelemzés 

3. Képelemzés 

4. Adat- és adatsorelemzés 

5. Megfigyelés, kísérlet elemzése 

Problémamegoldó feladatok 
 

23.1. 1. Feleletalkotásos feladatok 

a) Fogalom megnevezése 

A feladattípus alkalmas arra, hogy ellenőrizze, miként képes a tanuló felismerni a földrajzi-környezeti 

fogalmakat jellemzőik alapján. A feladat megoldása során a tanuló elolvas egy fogalomdefiníciót vagy 

rajzon/képen látja az adott fogalmat, jelenséget, amit fel kell ismernie. 
 

Az alábbi meghatározások egy-egy légköri jelenségre, folyamatra vonatkoznak. Írja a meghatározások után a 

megfelelő fogalom vagy jelenség nevét! 

1. Az alacsonyabb légnyomású területek felé irányuló, a földfelszínnel párhuzamos légmozgás. 

2. Valójában a földfelszín közelében kialakuló felhő. A hűvös tavaszi, őszi reggelek és a tél kellemetlen 

kísérőjelensége. 

3. Magas nyomású légköri képződmény. Hatására derült, szélcsendes időjárás alakul ki. 

4. Az egy nap során mért hőmérsékleti értékek átlaga. 

5. A légkörnek ebben a tartományában játszódnak le az időjárási jelenségek. 

6. Hűvös reggeleken, de 0°C felett képződő, a felszín közeli tárgyakra kicsapódó vízcseppekből álló csapadék. 
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Megoldás: 1. szél 2. köd, 3. anticiklon, 4. napi középhőmérséklet/átlaghőmérséklet, 5. troposzféra, 6. harmat 

Értékelés: Minden helyes válasz 1 pont. 

Megjegyzés: A legegyszerűbb nyílt végű feladatok egyikre, amely még elsősorban a tanulói ténytudás mérésére 

alkalmas, de már van képességmérő eleme is. 

Előfordulhat, hogy egy-egy fogalomnak több helyes elnevezése is van. Ebben az esetben ezek mindegyikét 

helye válaszként kell elfogadni, az alternatívákat az javítási-értékelési útmutatónak tartalmaznia kell. 

b) definícióalkotás 

Az előző feladattípus nyitottabb változata, amely már több képességelem mérésére is alkalmas (szövegalkotás, 

lényegkiemelés stb.). A megoldáshoz a tanulónak ismernie kell a megadott fogalmak jelentését, tartalmát, és 

ezek alapján meg kell fogalmaznia annak leírását, definícióját a földrajzi szaknyelv használatával. 
 

Határozza meg, mit jelentenek az alábbi fogalmak! Írja a definíciót a fogalom után a vonalra! 

1. talajnedvesség: ……………………………………………………………………………… 

2. rétegvíz: …………………………………………………………………………………….. 

3. morotvató: …………………………………………………………………………………. 

Megoldás: 

1. A talajszemcséket hártyaszerűen borító víz, amelyben a szemcsék között talajlevegő van. / A talajvíztükör 

felett elhelyezkedő víz. 

2. Két vízzáró réteg között elhelyezkedő felszín alatti víz. 

3. A folyó levágott / levágódó kanyarulatából kialakuló tó. 

Értékelés: Minden definíció annyi pontot ér, ahány tartalmi elemet tartalmaz. Az első fogalom esetében 2 

pontot, a 2. és a 3 esetében 1-1 pontot. 

Megjegyzés: Az egyes definíciók, összetettségüknek megfelelően eltérő pontszámot kaphatnak. A megoldást 

teljes értékűnek kell tekinteni akkor is, ha az tartalmilag helyes, de megfogalmazásában eltér az útmutatóban 

megadottól. Ezt az útmutatóban jelezni kell. A javítási-értékelési útmutató összeállításakor törekedni kell arra, 

hogy az az alternatív megoldásokat is tartalmazza. Részmegoldások esetén a megfelelő részpontszámot kell 

megadni. 

c) Szövegalkotás 

A feladattípus szerepe, hogy ellenőrizze, mennyire képes a tanuló ismereteit alkalmazva önálló vélemény 

megfogalmazására, összefüggések felismerésére és bemutatására, lényegi elemek kiemelésére és összegzésére. 

23.2. 1. Kiegészítés 

A szövegalkotási feladatok legegyszerűbb formája. A tanulónak egy-egy odaillő fogalom beírásával kell 

kiegészítenie folyamatos szöveget vagy táblázatot. Ez a feladattípus az ismeretek mellet néhány általános 

képesség mérését is segíti (pl. szövegértés, lényegkiemelés, logikus gondolkodás). 
 

1. Egészítse ki a következő mondatokat! Írja a 

hiányzó fogalmakat a pontozott vonalra! 
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A). A passzát szélrendszer felszálló ága az északi 

félgömb telén a …………..…………..……, nyarán a 

………………………………… felé tolódik el. 

B) A Nap a sarkkörökön egyszer egy évben 

…………………………….. és 

……………………………. 

Megoldás: A) Baktérítő, Ráktérítő, B) nem kel fel, 

nem nyugszik le / nem jön a látóhatár fölé, nem megy 

a látóhatár alá (a sorrend nem számít) 

2. Válaszoljon a kérdésekre, és egészítse ki az 

Eurázsiai- és a Pacifikus-hegységrendszert 

összehasonlító táblázatot! 

Megoldás: 

* A kontinensek sorrendje nem számít. 

** Eurázsia is elfogadható, ebben az esetben erre 2 

pontot kell adni. 

  

Értékelés: Miden helyes elem beírása 1 pont.   

Megjegyzés: Vannak olyan változatok, amelyekben 

megadják a szókészletet, amelyet fel kell használni. 

Ilyenkor jelezni kell, ha nem használható fel mind, 

vagy van olyan, amelyik többször is felhasználható. 

Ebben az esetben is tartalmaznia kell az útmutatónak 

az elfogadható alternatívákat, illetve azt is, ha a 

fogalmak megadásának sorrendje nem befolyásolja a 

megoldás helyességét. Ez a feladattípus azonban csak 

erősen korlátozott mértékben felel meg a nyíltvégű 

feladatok jellemzőinek. 

  

23.3. 2. Válaszadás 

Ebben a feladattípusban egy, esetleg néhány mondatban kell válaszolni a feltett kérdésekre. Ezért méri a tanulók 

ténytudása mellett méri az alapvető szövegalkotási képességet is. 
 

1. Gondolkozz, és válaszolj a kérdésre! 

Lehetséges-e, hogy egy távoli csillag fényét még látjuk, miközben a csillag már régen felrobbant? 

………………………………………………………………………………………………….. 

A köznyelv Esthajnalcsillagnak nevezi a Vénuszt. Indokold meg, miért hibás ez az elnevezés! 

………………………………………………………………………………………………… 

Megoldás: 

1. Igen, mert a nagy távolság miatt a fénynek hosszabb időre van szüksége ahhoz, hogy eljusson a Földre. 

2. Mert a Vénusznak nincs saját fénye, hanem csak a Nap fényét veri vissza. Ezért nem csillag, hanem bolygó 

Értékelés: 1. 1 pont., 2. Az aláhúzott elemeknek, illetve azokkal egyenértékű, de eltérő megfogalmazásoknak 
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kell szerepelniük a megoldásban. Mindegyik elem 1-1 pont. Ezért a feladatra 2 pont adható. 

Megjegyzés: Az egyes definíciók, összetettségüknek megfelelően eltérő pontszámot kaphatnak. A megoldást 

teljes értékűnek kell tekinteni akkor is, ha az tartalmilag helyes, de megfogalmazásában eltér az útmutatóban 

megadottól. Ezt az útmutatóban jelezni kell. A javítási-értékelési útmutató összeállításakor törekedni kell arra, 

hogy az az alternatív megoldásokat is tartalmazza. Célszerű aláhúzással kiemelni a válasz kulcselemeit, 

amelyek szükségesek a pontok megadásához. Részmegoldások esetén a megfelelő részpontszámot kell 

megadni. 

23.4. 3. Hibajavítás 

A feladat alapja lehetnek összefüggő szövegek vagy egymástól független mondatok, amelyek között hibás 

állítások is szerepelnek. Fel kell ismerni a hibákat és a feladatleírásnak megfelelően ki kell javítani azokat. A 

ténytudás mellett a megoldásban fontos szerepe van a figyelemnek, a koncentrációbak, precizitásnak is. 
 

Olvassa el az alábbi szöveget, amelybe öt hiba csúszott! Húzza alá a hibákat, majd javítsa ki ezeket a szöveg 

alatt! 

Hazánk területe 93 030 km2, lakóinak száma megközelítőleg 10 millió. Az ország legnagyobb városa 

Budapest, amelynek népessége meghaladja a 2 millió főt. Vidéki városaink közül a legnagyobb népességű 

Miskolc. Hazánk terültén nyolc nagytájat különböztethetünk meg. Közülük csak a Kisalföld nem nyúlik át az 

országhatáron. Hazánk éghajlata nedves kontinentális, a szárazföldi hatás kelet felé fokozatosan csökken. 

Megoldás: Hazánk területe 93 300 km2, lakóinak száma megközelítőleg 10 millió. Az ország legnagyobb 

városa Budapest, amelynek népessége meghaladja a 2 millió1 főt. Vidéki városaink közül a legnagyobb 

népességű Miskolc2. Hazánk terültén nyolc3 nagytájat különböztethetünk meg. Közülük csak a Kisalföld4 nem 

nyúlik át az országhatáron. Hazánk éghajlata nedves kontinentális, a szárazföldi hatás kelet felé fokozatosan 

csökken5. 

Megoldás: 

1. nem haladja meg, 2. Debrecen, 3. hat, 4. Dunántúli-középhegység, 5 nő 

Értékelés: Minden aláhúzott hiba 1-1 pont. Minden javítás 1-1 pont 

Megjegyzés: Ha a hibát észreveszi, de nem vagy rosszul javítja, a felismerésért járó 1 pontot meg kell adni. 

23.5. 4. Esszé 

Általában 0,5-1 oldal terjedelmű, összefüggő választ kíván a tanulótól. A címben megadott témáról kell 

kifejtenie ismereteit, gondolatait logikailag rendezett formában. A feladat megoldása annál értékesebb, minél 

lényegretörőbb a fogalmazás. Fontos elvárás a földrajzi szaknyelv megfelelő szintű használata. 
 

A folyó mint természeti erőforrás. Mutassa be a felszíni vízfolyások hasznosításának lehetőségeit, támassza alá 

állításait konkrét példákkal! 

Megoldás: 

A folyók mindig fontos szerepet játszottak az emberiség életében, társadalmi-gazdasági fejlődésében. Az első 

fejlett ókori társadalmak is a folyóvölgyekben alakultak ki, ahol a folyók öntözővizet és szállítási útvonalat 

biztosítottak, áradásaik során pedig termékeny iszappal borították be a földeket. 

Folyam menti oázisvidéket találunk napjainkban is a Nílus-völgyében, illetve a Tigris és az Eufrátesz 

(Mezopotámia) vidékén. A folyók biztosította öntözővíz élteti a Hindusztáni-alföld, a Kínai-alföld és a 

kaliforniai Nagy-völgy mezőgazdaságát is. Hazánkban elsősorban a Tisza és mellékfolyói játszanak fontos 

szerepet az alföldi mezőgazdaság öntőzővízzel való ellátásában. 
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Már régóta hasznosítja az emberiség a folyók vizének energiáját is (pl. vízimalom). Napjainkban a vízenergiát 

a vízerőműkben alakítják át villamos energiává. A vízenergia megújuló energiaforrás. Energia előállítására 

elsősorban a bővízű és nagyesésű vízfolyások alkalmasak. Az erőművek építése költséges, de a már működő 

erőművekben olcsón állítható elő az energia. Bár az erőművek építése sokszor a természetes környezet és az 

élővilág károsításával jár együtt, ezzel együtt a vízerőművek üzemeltetése más erőműtípusokhoz képest 

kevésbé szennyezi a környezetet. 

Kontinensünkön főként Észak-Európában és az Alpok országaiban jelentős a vízenergia szerepe az 

áramtermelésben. Norvégia és Svédország Európa vízenergiában leggazdagabb országai, Norvégia az 1 főre 

jutó villamosáram előállításában világelső. Ugyancsak jelentős a vízenergia szerepe Ausztria 

energiagazdaságában is. A szomszédos Ausztriában a Duna teljes hosszán vízerőmű-rendszert építettek ki. 

Hazánk folyói nem alkalmasak jelentős mennyiségű villamos energia előállítására, kisebb működő erőműveink 

a Tiszán vannak. Kiemelkedő Oroszország hatalmas folyamainak energiakészlete is, a legjelentősebb 

erőművek a Volga, a Jenyiszej és az Angara folyókon épültek. 

Afrika folyóinak energiáját még csak kis mértékben hasznosítják, jelentősebb erőmű Egyiptomban a Níluson 

(Nagy-Gát), Ghanában a Volta folyón, illetve a Zambézin (Kariba-gát) épült. 

Annál jelentősebb viszont a vízenergia hasznosítása Észak-és Dél-Amerikában. Kanada áramtermelésének 

közel 2/3-át biztosítják a vízerőművek. Az USA-ban pedig főként a Déli és a Nyugati ipari körzet fejlődésében 

volt fontos szerepe (Tennessee, Colorado, Columbia folyók) a vízenergiának. Dél-Amerikában Brazília és 

Venezuela használja ki a legjobban a lehetőségeket. Különösen a Paranán (Iguazu) és mellékfolyóin épített 

erőművek jelentősek. 

A folyók fontos ipartelepítő tényezők. Folyók mellé települtek a nagy vízigényű ágazatok (pl. vegyipar, 

papíripar, stb.). Az olcsón előállítható villamos energia az energiaigényes iparágak megtelepedését segítette (pl. 

alumínium- és színesfémkohászat). A hajózható folyók fontos szállítási útvonalak is, forgalmuk alapján 

kiemelkedik a Nagy-tavak és a Szent Lőrinc folyó rendszere, a Rajna, illetve a csatornák segítségével 

kialakított Rajna–Majna–Duna csatornarendszer és a Volga. 

A folyóknak fontos szerepe van az ivóvíz biztosításában is. Bár a folyók vize a szennyeződések miatt 

legtöbbször már nem alkalmas közvetlen fogyasztásra, a folyók menti parti szűrésű kutaknak (csápos kutaknak) 

rendkívül fontos szerepe van az ivóvíz biztosításában. Ilyen kutakból látják el, pl. Budapest lakosságának nagy 

részét. A felszíni vízfolyások szennyeződése miatt a folyóvízi halászat jelentősége fokozatosan csökken. A 

folyók illetve a folyókon létesített víztárolók kedvelt célpontjai a kirándulóknak, a vízisportok kedvelőinek. Így 

fontos szerepük lehet a környék idegenforgalmának fellendítésében is. 

Értékelés: A pontozás alapját az legfontosabb – egyenként 1-1 pontot érő –, kövér betűvel szedett fogalmak, 

megállapítások, összefüggések képezik. A dolgozat logikus felépítése, szerkezete és a benne foglalt többlet-

információk további, legfeljebb 4 ponttal értékelhetők. 

Megjegyzés: Az esszé az egyik legsokoldalúbb és legjobban differenciáló mérőeszköz. Problémát jelent 

viszont az fogalmazás objektív értékelése. Az értékelést vagy minta-dolgozat (lásd fent) vagy kulcsfogalom-

lista segíti. Az esszé esetében általában külön értékelik a mondanivaló logikus felépítését, szerkezetét. Az 

objektív értékelést azzal segíthetjük, ha egy-egy esszét két egymástól független javító értékel, és az így kapott 

pontokat átlagolják. 

23.6. 2. Térképhez kapcsolódó feladatok 

A feladatok szerepe, hogy ellenőrizzék, mennyire ismeri a tanuló a földrajzi helyek, jelenségek, folyamatok 

térbeli elhelyezkedését és a földrajzi-környezeti összefüggések területi érvényesülését, mennyire képes 

tájékozódni a földrajzi térben. A feladatokban a térképvázlatokat, kontúrtérképeket általában készen kapja a 

tanuló, és a hozzájuk kapcsolódó különböző típusú feladatokat – lehetnek akár feleletválasztásosak is – kell 

megoldania. Ritkább esetben a feladat megoldásaként a tanulónak kell berajzolnia a topográfiai fogalmak helyét 

a térképvázlatba. 

a) Topográfiai feladatok 
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A tanulónak fel kell ismernie és meg kell neveznie a térképvázlatban számokkal vagy betűkkel jelölt topográfiai 

fogalmakat. 
 

Nevezze meg, mely földrajzi helyeket jelölik a térképvázlatba írt számok! 

 

1. ….………………..…(hegység) 

2. ……………………..(hegység) 

3. ……………………..(hegység) 

4. ……………………..-hegység 

5. ………………………-tenger 

6 …………..…………..(folyó) 

Megoldás: 1. Urál, 2. Alpok, 3. Pireneusok, 4. Balkán-hegység, 5. Fekete-tenger, 6. Volga 

Értékelés: Minden helyes válasz 1 pont 

Megjegyzés: Ha az adott topográfiai fogalomnak több neve, több elfogadott írásmódja is létezik, azt a 

megoldási útmutatóban jelölni kell. 

A feladat egyszerűbb változatában megadják a topográfiai fogalmak nevét is, és ezeket csak össze kell 

kapcsolni a térképvázlaton szereplő bejelölésekkel. Ez a változat elsősorban a földrajzi tanulmányok elején 

tartó általános iskolás diákok körében alkalmazható. 

b). Topográfia feladat egyéb kapcsolódó ismeretekkel 

Ezekben a feladatokban egyéb ismeret- vagy képességszint-mérő feladatok kapcsolódnak a topográfiaiakhoz. 
 

a) Nevezze meg, mely földrajzi helyeket jelölik a térképvázlatba írt számok! 
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1. ………………………………(folyó) 

2. ………………………………(ország) 

3. ………………………………..-tenger 

4. ……………………………….(sziget) 

5. ………………………………..(folyó) 

6. ……………………..………(hegység) 

b) Melyik hegységrendszer tagja a 6-os számmal jelölt hegység? 

……………………………………………………………… 

c) Mi jellemzi az 5-ös számmal jelölt folyó vízjárását? 

……………………………………………………………… 

d) Nevezze meg az 1-es számmal jelölt folyó vízjárását alapvetően megváltoztató mesterséges építményt! 

…………………………………………… 

Megoldás: 

a) 1. Nílus 2. Egyiptom, 3. Vörös-tenger 4. Madagaszkár, 5. Kongó, 6. Atlasz 

b) Eurázsiai-hegységrendszer 

c) egyenletes 

d) Nagy gát / Asszuáni-gát 

Értékelés: Minden helyes válasz 1 pont. 

Megjegyzés: Ennél a feladattípusnál általában rövid szöveges választ igénylő kiegészítő elemek jelennek meg a 

kontúrtérképes feladat mellett. 

c) Térképhasználati feladat 
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Olyan feladatok tartoznak ide, amelyek megoldásához a térkép, illetve a térképen közölt információ 

felhasználására van szükség. Ezek a feladatok azt mérik, hogy a tanuló miként tudja kezelni a különböző típusú 

térképeket, hogyan hasznosítja az az azokról szerzett információkat különböző gyakorlati feladatok 

megoldásában. A feladatokban megjelenhetnek, a térképen való tájékozódással, a hozzájuk kapcsolódó 

számításokkal (a távolság- és területszámítások), mérésekkel összefüggő kérdések. A feladatok jól használhatók 

többet közöttt a tájékozódási képesség, a kreativitás, a matematikai-logikai és a problémamegoldó képesség 

mérésére. 
 

Válaszoljon a kérdésekre! A feladat megoldásához használja az atlasz megfelelő térképlapját! 

a) Hány méterrel fekszik magasabban Szolnok városa a Tisza vízszintjénél? 

………………………. méterrel 

b) Hány méteres szintkülönbséget kell leküzdenie a folyónak Szolnok és Szeged között? 

……………………… méterest 

c) Milyen szakaszjellegű a folyó a két város között? Húzza alá a megfelelőt! 

Felső szakasz közép szakasz alsó szakasz 

Mi bizonyítja ezt a térképen? …………………………………………. 

Megoldás: 

a) 11 méterrel, b) 5 métert/ a víztükör magassága alapján 3 métert, (Bármelyik válasz elfogadható) 

c) aláhúzva: közép szakasz 

A bejelölt morotva tavak/ morotvák, holtágak 

Értékelés: Minden helyes válaszelem 1 pont. 

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy alternatív válaszok is lehetnek, ezt az útmutatónak tartalmaznia kell. A 

mérések esetében meg kell adni a hibahatárt is.. 

24. 3. Számítási feladatok 

Céljuk, hogy ellenőrizzék a tanuló földrajzban is alkalmazható elemi matematikai képességeinek szintjét, illetve 

a földrajzi ismeretek más kontextusban történő alkalmazásának képességét. Fontos hangsúlyozni, hogy ezekben 

a feladatokban olyan alapvető matematikai eszköztudásra van szükség, amely általánosságban elvárható az adott 

szinten. A cél nem a matematikai tudás mérése, hanem a földrajzi logikai gondolkodás képességének vizsgálata. 

a). Egyszerű számítási feladat 

Cél, a megadott adatok, illetve egyéb – elvárhatóan tudott – tények ismeretében egyszerű matematikai 

műveletek segítségével új, a kérdésre választ adó információkhoz való hozzájutás. 
 

Egy tavat és környékét drótkerítéssel kerítik be. A területről korábban készítettek egy 1: 5000 méretarányú 

térképet. Hány méter drótfonatot kell vásárolniuk az építőknek, ha a szabályos kör alakú terület átmérője ezen a 

térképlapon 6 cm? 

a) A kerítés hossza: ……………………….. 

A számítást itt végezze el! 

Megoldás: 
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A számítás elve: 

- kerület: 2r x π = 18,84 cm, 

- méretarány szerinti átváltás: 18,84 x 5000 = 94200 cm = 942 m 

A kerítés hossza: 942 m 

Értékelés: A helyes eredmény 1 pont. A számítás elve szerinti két lépes egy-egy pont. A hibátlan feladatra 3 

pont adható. 

Megjegyzés: A feladat helyes elvéért jár a pont akkor is, ha abban számolási hiba van. Más számítási elvvel 

elért helyes eredmény esetén is jár a pont. Ha szükséges, meg kell adni a tizedes jegyek számát. Ha a 

mértékegység lehagyása esetén nem jár a pont, azt a feladat leírásában jelezni kell. Ha kerekítést kérünk a 

feladatmegoldáskor, azt is előre jelezni kell. 

b) Összetett számítási-logikai feladat 

A feladattípus alapja egy logikai gondolatmenet, amelyben a tanulónak alkalmaznia kell földrajzi ismereteit, 

matematikai eszköztudását, és fel kell ismernie alapvető összefüggéseket. 
 

1. Tanulmányozza a táblázatot, 

amely az egyes hőmérsékleti 

értékekhez tartozó legnagyobb 

vízgőztartalmat mutatja be, majd 

oldja meg a feladatokat! 

a) Számítsa ki a táblázat adatainak 

felhasználásával, mekkora a 15oC-

os levegő relatív 

nedvességtartalma, ha 

köbméterenként 9 gramm vízgőzt 

tartalmaz! Írja az eredményt a 

pontozott vonalra! 

A levegő relatív 

nedvességtartalma: 

…………………….. 

A számítást itt végezze! Kerekítsen 

egy tizedesjegyre! 

b) Változik-e a levegő relatív 

nedvességtartalma, ha a 

hőmérséklete kora délutánra 30 

oC-ra emelkedik, de 

vízgőztartalma eközben nem 

változik? Karikázza be a megfelelő 

megoldást! 

csökken növekszik nem változik 

   

Megoldás: 

a) a számítás elve: 9 : 13 x 100 

a levegő nedvességtartalma: 76,9 

% 
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b) bekarikázva: csökken 

Értékelés: a) A számítás elvéért 1 

pont, a helyes eredményért 1 pont, 

b) helyes választás 1 pont 

   

Megjegyzés: A feladat helyes 

elvéért jár a pont akkor is, ha abban 

számolási hiba van. Más számítási 

elvvel elért helyes eredmény esetén 

is jár a pont. 

   

25. 4. Rajzos feladatok 

A feladattípus alkalmazásának célja, annak ellenőrizése, hogy a tanuló milyen mértékben tudják alkalmazni 

földrajzi ismereteiket, hogyan tudják azt összekapcsolni különféle ábrázolásokkal. A feladatok megoldásához a 

tanulónak rendelkeznie kell olyan szintű elméleti ismeretekkel, hogy azok alapján képes legyen egyszerű rajzot 

készíteni, vagy a már meglévő rajzot az utasításoknak megfelelően kiegészíteni. A feladatok mérik a tanulói 

térbeli képalkotási és elemzési képességét. 

a) Struktúra-funkció típusú feladat 

Olyan hiányos feliratú rajz, amely földrajzi képződményeket, jelenségeket ábrázol. Az ábra bizonyos részeit 

számok vagy betűk jelölik. Ezeket kell felismernie a tanulónak, meg kell neveznie vagy a megadott fogalmakból 

ki kell választania az oda illőt. 
 

A rétegvulkán mely részeit jelölik az egyes számok? Írja a megfelelő nevet a sorszám mellé a vonalra! 

 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

4. ……………………………………… 

5. ……………………………………… 

Megoldás: 1. lávafolyás, 2, magmakamra, 3 kráter, 4. kürtő /vulkáni csatorna, 5, vulkáni törmelék /vulkáni 

hamu 
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Értékelés: Minden helyes megnevezés 1 pont. 

Megjegyzés: Az egyes elemek felismerése összekapcsolható a hozzájuk tartozó funkciók összekapcsolásával is. 

Ilyenkor a pontozásnál figyelni kell a „göngyölítés” elkerülésére. 

b) Ábra kiegészítése 

A tanulónak ki kell egészítenie a rajzot az utasításoknak megfelelően. 
 

Egészítse ki a rajzot úgy, hogy az a monszunszél kialakulását mutassa be a nyári időszakban! Jelölje a magas 

és az alacsony légnyomás kialakulását, és a légkörzés irányát! 

 

Megoldás: 

 

Értékelés: A megfelelő légnyomások elhelyezése 1-1 pont. A légkörzés esetében a négy helyes légmozgás 

jelölése 1-1 pont. 

Megjegyzés: A légkörzés jelölésénél eljárhatunk úgy is, hogy a teljesen helyes légmozgás ér 1 pontot. 

Versenydolgozatokban, középiskolások esetében ez felel meg az elvárható tudásnak. 

c) Diagramkészítés 

A tanulónak adatsor alapján kell elkészítenie egy diagramot. Ebben az esetben cél lehet a megfelelő, szemléletes 

ábrázolási mód kiválasztása is, ilyenkor nem adják meg a készítendő diagram típusát. A feladat méri a tanulók 

matematikai kompetenciáit, precizitását, esztétikai érzékét is. Sok esetben értelmező kérdések is kapcsolódnak a 

diagramhoz. 
 

Készítsen szemléletes diagramot az alábbi 

adatsorból! 

A Ferihegyi repülőtér forgalma 2002-2009 

között (millió fő) 
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Megoldás: 

 

   

Értékelés: A tengelyek megfelelő felvétele 1-1 

pont. Az adatok helyes ábrázolása 1 pont. 

Esztétikusság 1 pont. 

   

Megjegyzés: Nehezebb feladtok esetében az 

adatok ábrázolásáért több pont is adható, ez 

azonban mindenképpen olyan legyen, amelyet 

tovább lehet bontani az ábrázolás 

pontosságának, minőségének arányában. 

   

d) Szabad rajzolás 

A tanulónak rajzban kell alkalmaznia elméleti ismereteit. Általában egy földrajzi-környezeti fogalom, jelenség, 

folyamat rajzát kell elkészítenie, esetleg feliratoznia és értelmeznie is. 
 

Készítsen magyarázóábrát a trópusi monszunszél kialakulásáról az É-i félgömb nyári időszakában! Feliratozza 

az ábrát! 

Megoldás: 

 

Értékelés: Minden elem megjelenítését és helyes megnevezését 1-1 ponttal értékeljük. Ennél a feladatnál a rajz 

és a feliratozás külön tudáselem, ezért külön jár rájuk a pont. A rajz esztétikussága 1 ponttal értékelhető. 

Megjegyzés: A szabad rajzolás az értékelés nehézségei miatt írásbeli vizsgafeladatként csak megszorításokkal 

alkalmazható. Annál nagyobb szerepe lehet viszont a szóbeli vizsgán, ahol egyes feladtok kifejtéséhez mind 

emelt, mind középszinten egyaránt elvárható magyarázó- vagy vázlatábra készítése. . 
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26. 5. Elemzési feladatok 

Az elemzési feladatok célja, hogy ellenőrizzék, milyen szinten képesek a tanulók különféle információk 

elemzésére, értelmezésére, azok alapján következtetések levonására. A feladattípus annak ellenőrzésére is 

alkalmas, hogy a diákok képesek-e összekapcsolni az új információkat a tantárgy tanulása során megszerzett 

ismeretekkel. 

a) Szövegelemzés 

A tanulónak különböző szövegtípusokban (pl. újságcikk, szakirodalmi szöveg) közölt információk alapján kell 

megoldaniuk a feladatokat. 
 

Olvassa el a Katrina hurrikán pusztításával kapcsolatos szövegrészletet, majd válaszoljon a kérdésekre! 

Aligha akadt olyan természeti katasztrófa, amelyet annyira előre lehetett volna jelezni, mint New Orleans víz 

alá merülését. Az első komoly figyelmeztetés az 1965-ös Betsy volt, amely néhány óra alatt 2 méteres vízzel 

árasztotta el a várost. 

A bajok ezúttal is arra vezethetők vissza, hogy az ember beavatkozott a természetbe. A Velencéhez hasonlóan 

folyódeltában alapított New Orleans több, mint 300 méter vastag tőzeges lápon fekszik. A tőzeget saját súlya 

lassan összetömöríti ugyan, de a veszteséget ellensúlyozza, esetenként akár túl is kompenzálja a folyó által 

lerakott sár és iszap. Megváltozott azonban a helyzet miután New Orleans-t gátakkal vették körül. A terület 

általános süllyedése folytatódott, de a sok üledék a gátak túloldalán rakódott le. Az 1910-ben még 6 méterrel a 

tengeröböl szintje fölé magasodó gátak mára már csak 5 méternyi védelmet nyújtanak. A gátak a vízbetöréstől 

védenek, de egyben megakadályozzák a csapadék és a süllyedés miatt egyre magasabban álló talajvíz távozását 

is a városból. A végül is lapos lavórra emlékeztető New Orleansban ezért mostanáig 300 kilométernyi 

vízelvezető csatornát építettek, amelyeken át szivattyúk pumpálták vissza a vizet a gátakon túli Pontchartrain-

tóba, amely valójában egy tengeröböl. Csakhogy a tőzeg – a benne maradó víz nyomásának csökkenése miatt – 

roskadni kezdett, a süllyedés még jobban felgyorsult. A város az utóbbi éveken átlagosan 8 mm-t süllyedt, és 

ma már 2 méterrel van a tenger szintje alatt. Amikor a Katrina megérkezett, bekövetkezett amit a szakemberek 

megjósoltak: a Pontchartrain –„tó” felkorbácsolt vize több helyen átszakította a gátat. Pedig a hurrikán nem 

vártalanul érte el a várost, hiszen a műholdfelvételek segítségével jól nyomon követhető volt az útja. 

HVG 2005.szeptember 10. Bedő Iván: Betsytől Wilmáig című cikke alapján 

a) Mely légköri képződmény egyik elnevezése a hurrikán? ……………………… 

Mi a neve a hasonló légköri képződménynek Dk-Ázsiában? ……………………… 

b)Nevezzen meg a védőgát megépítéséhez kapcsolódó két káros környezeti következményt! 

- ………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………...……… 

c) Miért gyorsult fel a város területének süllyedése? 

………………………………………………………………………………………………. 

d) Nevezze meg azt az európai országot, amelyben szintén gátak védik a szárazföldet a tengeri elöntéstől! 

…………………………………………………….. 

d) Melyik eszköz segíti a kutatókat a hurrikánok útvonalának előrejelzésében? 

…………………………………………………….. 

Megoldás: 

a) forró övezeti (trópusi) ciklon, tájfun 
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b) csapadékvíz elvezetése/ talajvíz elvezetése/ erősödő süllyedés/ a térség felszín alatti vízháztartásának 

felborulása Megjegyzés: Bármelyik kettő említése elfogadható. 

c) A szivattyúzás okozta tömörödés miatt. 

d) Hollandia 

e) műholdfelvétel 

Értékelés: Minden helyes válaszelem 1 pont. 

Megjegyzés: A lehetséges alternatívákat és a szöveges válaszokban megengedett eltéréseket az útmutatóban 

jelezni kell.. 

b) Ábraelemzés 

Többféle típusa is lehet: diagram, keresztmetszet, tömbszelvény, magyarázó és folyamatábra, rendszerábra 

elemzése. Egyszerűbb esetekben a tanulónak tényeket kell leolvasniuk az ábráról megadott szempontok alapján, 

összetettebb feladatokban összehasonlítások, következtetések levonása, illetve prognóziskészítés is feladat lehet. 
 

Tanulmányozza a korfát, majd oldja meg a feladatot! 

 

a) Melyik korösszetételű társadalomra jellemző ez a korfa? Húzza alá az egyetlen megfelelőt! 

fiatalodó öregedő egyensúlyban lévő 

b) A népesedési folyamat mely szakaszában lehet ez a társadalom? Karikázza be az egyetlen megfelelőt! 

I. II. III. IV. 

c) Milyen tendencia figyelhető meg a 20 évesnél fiatalabb korcsoportok lélekszámát illetően? 

Miért jelent ez problémát a társadalom számára? Fogalmazzon meg egy problémát! 

d) A férfiak vagy a nők számíthatnak hosszabb élettartamra hazánkban a születésükkor? 
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Igazolja választását a korfa alapján! 

Megoldás: 

a) aláhúzva: öregedő, 

b) bekarikázva: IV, 

c) fokozatosan csökken a korcsoportok létszáma/ egyre kevesebben születnek 

Probléma: nem lesz elég munkaerő,/ sok lesz az eltartott,/ növekednek a nyugdíjra és az egészségügyi ellátásra 

fordítandó összegek,/ csökken az ország népességszáma. Bármelyik elfogadható 

e) nők 

Indoklás: Mert a nők oldalán szélesebb a korfa az idősebb korosztályokban./ Több az idős nő, mint a férfiak. 

Értékelés: Minden helyes válaszelem 1 pont. A c) pontban és az e) pont indoklásánál azonos tartalmú, de 

másként megfogalmazott válasz esetén is jár a pont. A problémák felsorolásánál bármelyik említése 

elfogadható. 

Megjegyzés: Ha nem konkrét adatok leolvasását, hanem következtetéseket, összefüggések felismerését várjuk 

el a tanulóktól, nagyobb arányban jelennek meg a hosszabb szövegalkotást igénylő feladatok. Ezeknél a 

feladatoknál nagyon körültekintően, a lehetséges alternatívák megjelölésével kell elkészíteni az értékelési 

útmutatót. 

c) Képelemzés (fénykép, film, filmrészlet elemzése) 

A tanulóknak a képi információk alapján, kérdések és feladatok segítségével a természeti, társadalmi és 

környezeti jelenségek, folyamatok egymás közötti kapcsolatait kell felfedezniük. A tájképek elemzésénél fontos 

szempont, hogy a táj milyen lehetőségeket kínál az emberi élet, a gazdálkodás számára. 
 

Tanulmányozza a képet, majd válaszoljon a kérdésekre! 

 forrás: picasaweb.google.com 

1. Milyen szakasz jellegű a képen látható folyó? 

…………………………………….. 

2. A kép előterében egy folyókanyar látható. 

a) Írjon P betűt arra a partjára, amelyet pusztít és É betűt arra, amelyet épít a folyó! 

b) Jelölje nyíllal melyik irányba fejlődik tovább a kanyar! 

3. Mire következtet a terület lejtésével kapcsolatban? Húzza alá a helyes választ! 
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nagy lejtésű mérsékelt lejtésű kis lejtésű 

4. Mi történhet egy nagyobb áradáskor ezzel a kanyarral? ………………………………. 

Megoldás: 

1. középszakasz jellegű / oldalazó 

2. 

 

3. Aláhúzva: mérsékelt lejtésű 

4. Levágódik és morotvatóvá/ holtággá alakul 

Értékelés: Minden helyes válaszelem 1 pont. A képen csak az egyértelmű bejelölés fogadható el. 

Megjegyzés: Az útmutatónak tartalmaznia kell az alternatív válaszlehetőségeket. 

d) Adat- és adatsorelemzés 

Ezek a feladatok azt vizsgálják, hogy a tanuló mennyire képes alkalmazni elméleti tudását egy-egy konkrét 

adatsor elemzésekor. Célja az adatok közötti tartalmi, logikai kapcsolatok feltárása, következtetések levonása. 
 

Tanulmányozza a 

táblázat adatait, és 

oldja meg a 

feladatokat! 

a) Mely két jellemző 

adat számítható ki a 

havi 

középhőmérsékleti 

értékek alapján? 

b) Számítsa ki a két 

értéket és írja az 

eredményeket a 

megfelelő vonalra! 

Számítását itt 

végezze! 

c) Melyik félgömbön 

mérhették ezeket az 

adatokat? 
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……………………

…….. 

Indokolja a válaszát! 

……………………

……………………

……………………

…………………… 

Nevezze meg azt az 

övezetet, amelyre 

jellemző ez a 

hőmérsékleti érték! 

……………………

……………………

…………………… 

Megoldás: 

a) évi 

középhőmérséklet 

évi közepes hőingás/ 

közepes hőingadozás 

b) évi 

középhőmérséklet: 

13,5 °C 

évi közepes hőingás: 

13°C 

c) a déli félgömbön 

indoklás: a nyári 

hónapokban van 

hűvösebb / ellentétes 

a középhőmérséklet 

alakulása, mint az 

északi félgömbön 

mérsékelt 

    

Értékelés: Minden 

helyes válaszelem 1 

pont. A c) pontban 

az indokláskor 

másképp 

megfogalmazott, de 

tartalmi szempontból 

helyes válasz is 

elfogadható. a) és b) 

pont megoldása 

felcserélhető. 

    

Megjegyzés: 

Általában a 

földrajzban a 

számítás elvéért 
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külön jár a pont. Itt a 

nagyon egyszerű 

számítás miatt ezt az 

elvet nem alkalmazta 

a feladat készítője. 

e) Megfigyelés, kísérlet elemzése 

Ebben a feladatban tényleges megfigyelés, kísérlet eredményét is elemeztethetjük. Sokkal gyakoribb azonban, 

hogy egy leírt megfigyelést vagy gondolatkísérletet kell értelmezni, a jelenségek okát és következményeit 

meghatározni. Jól méri a természettudományos kompetencia számos összetevőjét. 
 

Olvassa el a következő leírást, és válaszoljon a kérdésekre! 

Gábor édesanyja idegenvezető. Ebben az évben sokfelé járt, de a legkedvesebb útjai azok voltak, amelyek 

valamelyik tenger partjára vezettek. Innen mindig hozott a fiának egy-egy kis üvegben tengervizet. Az 

üvegeket Gábor az erkélyen tartotta, és az egyik téli reggel furcsa dolgot tapasztalt. Az első üveg vize teljesen 

megfagyott és megrepesztette a palackot, a második épp hogy kásás lett, a harmadik üvegben viszont semmi 

változás nem történt. 

a) Mi a jelenség magyarázata? 

……………………………………………………………..……………………………….. 

b) Az üvegekben a Balti-tengerből, a Vörös-tengerből és az Adriai-tengerből származó víz volt. Melyik 

palackban melyik tenger vize lehetett? 

1. Nem fagyott be a víz:: ……………………………….. 

2. Kásás lett a víz: ……………………………………… 

3. Teljesen megfagyott a víz: …………………………… 

Megoldás: 

a) Az, hogy a tengervíz sótartalma megváltoztatja a víz fagyáspontját. Minél sósabb a víz, annál alacsonyabb 

hőmérsékleten fagy meg. 

b) 1. a Balti-tenger vize, 2. az Adriából származó víz, 3. a Vörös-tenger vize. 

Értékelés: a) A megjelölt elemeket a válasznak tartalmaznia kell, de a másképp megfogalmazott helyes válasz 

is elfogadható. 1+ 1 pont 

b) Minden jő helyre írt tenger neve 1 pont 

6. Problémamegoldó feladatok 

A legösszetettebb, az ismeret- és képességszint mérésére egyaránt alkalmas feladat. Különösen jól használható a 

kreatív földrajzi gondolkodás meglétének vizsgálatára. Nehézséget okoz ugyanakkor a feladat objektív, 

egyértelmű javítása. 
 

Olvassa el a leírást és oldja meg a feladatokat! 

Csodaország tengerpartját öblök és félszigetek tagolják. Éghajlata mediterrán. A keskeny termékeny talajú parti 

síkságot a hegyekből lefutó, kisebb folyók töltötték fel. Az ország területének nagy részét a sok helyen kopár, 

2000-3000 m magasra emelkedő mészkőhegység foglalja el. A hegység ma még nehezen megközelíthető 

területén az utóbbi évek kutatásai jelentős bauxitkészletet tártak fel. A parti síkságon fontos nemzetközi közút- 

és vasútvonal fut keresztül, amelyeket nemrégiben korszerűsítettek. A tengerparton épült főváros, Kéköböl, 

kikötője jelentős forgalmat bonyolít le. A főváros híres egyetemének gazdasági karán sok külföldi diák is tanul. 
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Az északi határ közelében fekvő Szépvárban, amely az ország fontos ipari centruma többek között repülőgépek 

összeszerelésével is foglalkoznak. Itt található az ország legfontosabb műszaki oktatási és kutatási központja. 

a) Nevezze meg, a leírás alapján az ország fejlődése szempontjából kedvező természeti és társadalmi-gazdasági 

adottságokat! 

Természeti:…………………………………………………………………………………. 

Társadalmi: ………………………………………………………………………………… 

b) Az ország vezetői elhatározták, hogy kitermelik a bauxitvagyont és megteremtik az ásványkincs hazai 

feldolgozását. Milyen tényezők nehezíthetik az érc további feldolgozását, felhasználását? 

………………………………………………………………………………………………… 

c) Milyen megoldások képzelhetők el? 

…………………………………………………………………………………………………. 

d) Melyik, már meglévő ágazat lehet az előállított alumíniumnak felhasználója? 

………………………………………………………………………………… 

e) A vezetők azt is szeretnék, ha az ország rövidesen a térség kereskedelmi és kulturális központjává válna. 

Mely adottságokra alapozva valósítható ez meg? 

…………………………………………………………………………………………………. 

f) A gazdasági fejlődés kedvező hatásai mellett azonban a környezetvédők a környezet állapotának kedvezőtlen 

változásaira hívják fel a figyelmet. Milyen felerősödő környezeti ártalmakkal, problémákkal kell szembenéznie 

az országnak? 

………………………………………………………………………………………………… 

g) Melyek lehetnek az ország fontos élelmiszeripari termékei? Húzza alá a felsoroltak közül! 

narancslé, disznóhús, rozsliszt, bor, olívaolaj, marhahús, halkonzerv, napraforgóolaj, gyorsfagyasztott 

hasábburgonya, mazsola 

Megoldás: 

a) természeti: tagolt tengerpart, kedvező éghajlat, termékeny síkság, bauxitlelőhely, kedvező közlekedés-

földrajzi helyzet, 

társadalmi: fejlett oktatás, kutatási tevékenység, az utóbbiakra alapozva szakképzett munkaerő 

b) nincs hazai energiaforrás, nem biztosított a megfelelő mennyiségű ipari víz, hiányzik a közlekedési hálózat 

c) a víz biztosítása a kisebb folyókon épített tározókkal vagy a karsztvízből; az energia biztosítása külföldről 

vásárolt energiahordozók, vagy importált villamosenergia segítségével; a közlekedési hálózat kiépítése 

d) a hazai repülőgépipar 

e) A korszerűsített nemzetközi közlekedési útvonalakra, a kikötőre, az idegenforgalom szempontjából kedvező 

természeti adottságokra (éghajlat, tengerpart) és az oktatási hagyományokra alapozva. 

f) A bauxit kitermelését kísérő építkezések miatt további erdőpusztulás; a karsztvíz esetleges felhasználása 

miatt a karsztvízforrások hozamának csökkenése; az esetleges mesterséges víztározók építése miatti 

környezetátalakítás; a timföldgyártás során keletkező veszélyes vörös iszap elhelyezése; a megnövekvő tranzit- 

és kikötőforgalom környezetszennyezése 

g) aláhúzva: narancslé, bor, olívaolaj, halkonzerv, mazsola 
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Értékelés: Az a) feladatesetében minden helyes említés 1 pont.. A b) és c) feladat csak összefüggésében 

értékelhető. A megemlített probléma megoldását kell megadni. Minden probléma és megoldás 1-1 pont. d) 

1pont, e) minden adottság 1 pont, minden probléma említése 1 pont, minden jó bejelölés 1 pont 

Megjegyzés:.Objektívebbé tehetjük a javítást – bár csorbítjuk a kreativitást, –, ha megadjuk, hogy hány 

probléma, megoldás stb. megnevezését várjuk. Az utolsó feladatnál célszerű utalni arra, hogy a lehetségesnél 

több válasz bejelölése pontlevonással jár. 

27. Összefoglalás 

A mérőfeladatok másik nagy csoportját a nyílt végű feladatok jelentik. Ezek közös jellemzője, hogy megoldásuk 

hosszabb-rövidebb, önállóan megfogalmazott választ igényel. Ezek a feladatok nemcsak ismeretjellegű, hanem 

bonyolultabb képességjellegű tudás mérésére is alkalmasak. Az ide tartozó fontosabb feladattípusok: 

feleletalkotásos feladatok, térképhez kapcsolódó feladatok, számítási feladatok, rajzos feladatok, elemzési 

feladatok, problémamegoldó feladatok 

28. Ellenőrző kérdések 

1. Mi jellemzi a nyílt végű feladatokat? 

2. Milyen előnyei és hátrányai vannak a problémamegoldó feladatok alkalmazásának? 

3. Fogalmazzon meg olyan szempontokat, amelyek objektívebbé tehetik a nyílt végű feladatok javítását, a 

tanulói teljesítmények értékelését! 

29. Tesztfeladatok 

Kapcsolja össze a megállapításokat a feladattípusokkal! Írja a megállapítás sorszámát a hozzá megfelelő 

feladattípus neve elé! Nem tud minden megállapítást elhelyezni. 
 

 
1. Fő célja a tanulók térbeli tájékozódási képességének 

vizsgálata. 

….. Esszé 2. Az ismeretek rendszerezését és logikus 

szövegalkotást vár el a megoldótól. 

….. Struktúra funkció típusú feladat 3. Csak képességelemek vizsgálatára alkalmas. 

….. Megfigyelés, kísérlet elemzése 4. A természettudományos kompetenciák mérésére is 

alkalmazható. 

….. Topográfiai feladat 5. Ilyen típusúak a szövegelemzési feladtok is. 

 
6. Vizuális információk és az ismeretek 

összekapcsolását igényli- 

Megoldás: 2. esszé, 6. struktúra funkció típusú feladat 4. megfigyelés, kísérlet elemzése 1. topográfiai feladat. 

4. A Feladatsor összeállítása 

30. Célkitűzés: 

A téma feldolgozásának célja, hogy megismertesse a földrajzi feladatok készítésének módszertani és technikai 

vonásait. Felhívja a figyelmet a feladatkészítés buktatóira és segítse a feladatírói képességek és attitűd 

fejlődését. Gyakorlati segítséget adjon a mérőeszközök összeállításához, illetve kiválasztásához. 
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31. Tartalom: 

1. Feladatírás 

2. A feladatlap összeállítása 

3. Javítás, a teljesítmények értékelése 

32. 1. Feladatírás 

Miután az előző fejezetekben megismerkedtünk az egyes feladattípusokkal, most tekintsük át, mire kell 

ügyelnünk, ha mi magunk készítünk feladatokat, illetve állítunk össze feladatlapokat. 

Ma már sokféle nyomtatott és elektronikus feladatgyűjtemény, illetve előre összeállított témazáró feladatsor áll 

a földrajztanár rendelkezésére, ha mérni akarja tanulói tudását. Vannak közöttük olyanok, amelyek egy-egy 

tankönyvcsaládhoz készültek, de olyanok feladattárak is, amelyeket a központi tantervi, illetve 

vizsgakövetelmények alapján állítottak össze, ezért bármelyik tankönyvhöz felhasználhatók. Ennek ellenére 

nagyon sok tanár gondolja úgy, hogy a helyi elvárások, lehetőségek ismeretében inkább saját maga készít 

feladatokat vagy állít össze mérőeszközöket. Erre természetesen megvan a lehetőség, de mindenképpen érdemes 

számba venni azokat a követelményeket, amelyeket mindenképpen be kell tartanunk ahhoz, hogy az általunk 

megírt feladatok megfeleljenek az ún. jóságmutatóknak, és reálisan tájékoztassanak a tanulók földrajzi tudásáról 

és képességeiről. 

Vegyük sorra azokat a tartalmi szempontokat, amelyeket figyelembe kell vennünk a feladatok elkészítésénél! 

1. A sokféle feladattípus közül azt válasszuk, amely a legjobban megfelel a mérni kívánt tartalmi és 

képességelemeknek. 

2. Azt mérje, ami a feladat célja. Ez az ismeret mérése szempontjából azt jelenti, hogy pl. egy a víz földrajzához 

kapcsolódó témazáróban ne a kőzetburokkal vagy a légkörrel kapcsolatos tudásra legyünk kíváncsiak. De a 

képességmérés szempontjából is fontos, hogy a feladat azt a földrajzi képességet mérje, amit célul tűztünk, 

pl. egy térbeli tájékozódási képességet mérő feladat megoldása ne a szövegértési képesség szintjétől függjön. 

3. Egy földrajz témazáró esetében nem kérdezhetünk meg mást, csak amit az adott fejezetben megtanítottunk. 

Ez lehet természetesen más, mint ami a tankönyvben van pl. javítottunk néhány idejétmúlt adatot vagy 

kiegészítettük a könyvben leírtakat, de erről a tanulóknak tudniuk kell. Mindig pontosan meg kell határozni a 

mérés keretét adó követelményeket. 

4. Mindig pontosan fogalmazzuk meg, mit várunk el a tanulótól, azaz milyen tevékenységekre van szükség a 

feladat megoldásához. Egy feladat rendszerint több elemből, kérdésből áll, amelyekhez utasítások is 

tartoznak. Ezeket mindig a feladatmegoldás logikájának megfelelő sorrendbe helyezzük el a feladatban. 

Például a szövegelemzésnél ne előzze meg az elemző feladatsor a szövegrészletet. 

5. Amennyire csak lehetséges törekedjünk arra, hogy egy feladat csak egy tudás- vagy képességelemet mérjen. 

A valóságban ilyen „vegytiszta” feladat megírása szinte lehetetlen, különösen, ami a képességmérést illeti. 

A feladatíráskor nemcsak a tartalmi elvárásokat kell figyelembe venni, hanem számos „technikai” jellegű 

elvárásnak is eleget kell tenni: 

1. A feladat elemi egysége az item, ez a tovább már nem bontható tudáselem mérésmetodikai elnevezése. 

Ennek értéke 1 vagy 0 pont, azaz vagy tudja a tanuló, vagy nem. Ebből következik, hogy fél pontot nem lehet 

adni. Ha igen, akkor a tudáselem tovább bontható, tehát a feladat nem felkel meg az egyik alapkritériumnak. 

Előfordulhat ugyanakkor, hogy egy item értéke pl. nehézsége miatt 2 pont. Ezt az eljárást súlyozott 

pontozásnak nevezzük. Fontos azonban, hogy ilyenkor - az előbbi elvnek megfelelően - csak 2 vagy 0 pontot 

adhatunk a feladat megoldására. A földrajzi feladatok esetében ilyen súlyozásra csak ritkán lehet szükség. 

2. A feladat megírása magában foglalja a javítási-értékelési leírás elkészítését is. Ez egyben nagyon fontos 

önellenőrzés is. A feladat megoldásakor már a készítő is szembesülhet az esetleges hibákkal, hiányokkal. 

3. Sajátos probléma az ún. „göngyölítés”, ez akkor fordul elő, ha a feladat egyik elemének megoldása 

befolyásolja a másikét. Gyakori hiba ez azoknál a topográfiai feladatoknál, ahol nemcsak a földrajzi helyek 
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felismerése, hanem az azokhoz kapcsolódó jellemző tevékenységek megnevezése is elvárás. Vagy pl. a 

számításos feladatoknál, amikor a kiszámítandó eredményhez kapcsolódnak a következő kérdések. Ezeket a 

hibákat a feladatelemek szétbontásával, illetve az értékelés megfelelő megtervezésével korrigálhatjuk. 

4. Előfordul, hogy a feladat megfogalmazásával sugalljuk a helyes választ (lásd többszörös választáskor a 

legnagyobb, legkisebb stb. jelzők alkalmazása). De lehetséges, hogy a megelőző vagy éppen a következő 

kérdés segít az adott feladat megoldásában. (Pl. két egymást követető kérdés: 1. Hogyan befolyásolja ez a 

tényező a termelékenységet? 2. Fogalmazzon meg két indokot a növekedés alátámasztására!) 

5. Ügyeljünk arra, hogy ne maradjanak a feladatban olyan gépelési, szerkesztési stb. hibák, amelyek 

befolyásolhatják a feladat megoldását. Például hibás a feladatleírás, kimaradt egy alternatíva a relációanalízis 

megoldási útmutatójából. A külső lektor sokat segíthet az ilyen jellegű hibák elkerülésében. 

6. A megformálás, szerkesztés nemcsak esztétikai szempontból fontos, hanem befolyásolhatja a feladatok 

megoldását is. Nehezíti a tanulók munkáját, pl. ha nem különülnek el a válaszlehetőségek a feladatoktól vagy 

nincs elég hely a válaszok beírására, vagy lapozni kell a feladatrészek között. 

7. Nagy figyelmet kell fordítani a feladatban szereplő ábrák, térképvázlatok, képek, szövegrészletek stb. 

minőségére. Ezeknek tartalmi szempontból pontosnak, formai szempontból megfelelő méretűnek, jól 

olvashatónak és esztétikusnak kell lenniük. 

8. A feladatleírásoknak összhangban kell lenniük a tanulók életkori sajátosságaival. Másképp kell 

megfogalmazni pl. egy Magyarország földrajzával kapcsolatos feladatot egy 8. osztályos vagy egy 

érettségiző tanuló számára. 

9. Még a házi felhasználású feladatok esetében is alapkövetelmény, hogy azok megfogalmazása, leírása 

megfeleljen a magyar nyelv szabályainak. 

10. Figyelnünk kell arra is, hogy a feladatok megfeleljenek a jogi és az etikai előírásoknak (nem 

tartalmazhatnak kirekesztő, megkülönböztető vagy politikai elemeket). 

11. Ugyancsak fontos követelmény, hogy az átvett idézett elemek forrását pontosan feltüntessük. 

33. 2. A feladatlap összeállítása 

Miután elkészítettük a feladatokat a következő lépés, hogy összeállítsuk ezekből a céljainak megfelelő 

mérőeszközt. Ebben a lépésben is sok mindenre kell odafigyelnünk! Kezdjük az előkészületekkel! Először 

tervezzük meg a feladatlapot! 

1. A mérés célja dönti el, hogy milyen ismeretelemeket és képességeket akarunk mérni és ezt mely eszközök 

segítségével kívánjuk megvalósítani. El kell döntenünk, hogy hány feladatot, illetve milyen feladattípusokat 

szeretnénk felhasználni, és ezeket milyen tartalmi elemekhez kapcsoljuk. 

2. Nagyobb mérések esetében érdemes elkészíteni a tervezett mérőeszköz feladat rétegzését vagy divatos szóval 

feladat mátrixát. Ennek egy lehetséges megoldását az 1. táblázat mutatja be a levegőburok témakör 

lezárásához kapcsolódó témazáró esetében. 

1. táblázat: Egy témazáró lehetséges feladatmátrix-kerete 
 

 
A légkör anyaga, 

szerkezete 
A levegő 

felmelegedése 
Időjárási és 

éghajlati elemek 
Általános 

légkörzés, ciklon, 

anticiklon 

Légszennye-

ződés 

Ismeretelem 
     

Összefüggés, 

folyamat 

     

Alkalmazás 
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Matematikai- 

logikai képesség 

     

Szövegértés és 

szöveg-alkotás 

     

Ha már tudjuk, hogy mit, miért és hogyan szeretnénk megmérni, akkor hozzáfoghatunk a feladatlap 

összeállításához. Ebben a fázisban is vannak olyan szabályok, amelyeket szem előtt kell tartanunk. 

1. A mérés célja, hogy egy adott témakör, feldolgozott tananyag elsajátításáról információt kapjunk. Ezért 

fontos, hogy a feladatlap feladatai minél jobban lefedjék a kiválasztott tartalmat (témakört, ismeretterületet). 

Az is szempont, hogy a feladatok a műveleti szintek szempontjából is arányos eloszlásban szerepeljenek 

(ismeret, megértés, alkalmazás, magasabb rendű műveletek). Ugyancsak elvárás, hogy a földrajzi tartalmakat 

változatos szempontból vizsgálja pl. térbeli elhelyezkedés, illetve kapcsolat, időbeli változások, környezeti 

szempontok, a természet és a társdalom kapcsolata. 

2. Törekedjünk arra, hogy változatos feladattípusokat alkalmazzunk, hiszen azok eltérő szempontból vizsgálják 

a tudást. Ráadásul az egyes kérdéstípusok eltérő mértékben kedveznek az egyes tanulóknak. Van, aki a zárt 

végű feladatokban nyújt jobb teljesítményt, és van, akinek az önálló válaszok megfogalmazása megy jobban. 

Vigyázzunk arra is, hogy ne használjunk 5-10 itemnél többet egy-egy feladattípusból. A sok hasonló típusú 

kérdés csökkenti a tanulók koncentrációs képességét, és fáradáshoz vezet. 

1. Természetesen előfordulhat, hogy ugyanabban a feladatsorban többször is szerepel ugyanaz feladattípus. 

Ebben az esetben ügyeljünk arra, hogy ezek a feladatok ne egymás után következzenek. 

2. A feladatlapot tartalmi szempontból úgy állítsuk össze, hogy az egyes témákhoz kapcsolódó feladatok 

egymás után, egy csoportban szerepeljenek, és később – amennyire lehetséges – már ne térjünk vissza ehhez 

a tartalmi elemhez. 

3. Csak olyan feladattípusokat alkalmazzunk, amelyek megoldásában a tanulók már gyakorlatra tettek szert. 

Soha ne próbáljunk ki új feladattípusokat egy „éles” mérőeszközben! 

4. Fontos, hogy milyen sorrendben követik egymást a feladatok. Kezdjük a feladatsort könnyebb feladatokkal, 

ezeket kövessék a nehezebb feladatok, majd ismét kerüljön be egy könnyebb. A feladatsor elején elhelyezett 

könnyebb feladatok azért hasznosak, mert megoldásuk sikerélményt nyújt, és motiválja a tanulókat. Fontos 

az is, hogy megválaszolásukhoz nincs szükség sok időre, ezért a tanulók nem „ragadnak le” a feladatsor 

elején. A tanulók a feladatsor végére elfáradnak, ezért nem helyes, ha a legnehezebb, összetett, időigényes 

feladatokat ide építjük be. Ezeknek a feladatok a legjobb helye a feladatlap középső részében van. 

5. Főleg a kezdő tanárok számár jelent problémát annak megállapítása, hogy hány feladatból álljon egy 

feladatlap. Ennek meghatározásához a legjobb kiindulási pont, ha az általános iskolások esetében 1 item 

megoldására átlagosan 1,5 percet számolunk, középiskolásoknál pedig 1 percet. A megoldáshoz szükséges 

idő a zárt végű, feleletválasztásos kérdéseknél ennél valamivel kevesebb, az elemzést, rajzolást, 

szövegalkotást igénylőeknél pedig több. Ezért az alkalmazott feladattípusok is befolyásolják a feladatok 

számát. Ne felejtsük el, hogy a tanulók számára ténylegesen rendelkezésre álló idő kevesebb, mint a tanóra 

hossza, hiszen az adminisztráció, a feladatlapok kiosztása, az esetleges eligazítás mind időt igényel. 

6. Kerüljük a túl terjedelmes feladatlapokat. Nem szerencsés, ha már a feladatlap puszta látványa is megijeszti a 

tanulókat. Még akkor is így van ez, ha nem maguk a feladatok, hanem a hozzájuk tartozó mellékletek 

(szövegek, adatsorok, ábrák stb.) igényelnek nagy helyet. Az általános iskolások esetében törekedjük arra, 

hogy a feladatlap ne legyen hosszabb 1-2, a középiskolásoknál pedig 3-4 oldalnál. A mérőeszköz minőségét 

nem a hossza határozza meg! Természetesen ezek a megkötések nem vonatkoznak a versenyek, illetve az 

érettségi vizsga feladatlapjaira. 

7. A feladatlap összeállításnál ügyeljük a feladatok elhelyezésére. Törekedjünk arra, hogy a feladatok leírása és 

maga a feladat ugyanarra az oldalra kerüljön. Nehezíti a feladat megoldását, és időt vesz el, ha pl. az 

elemzendő térkép vagy szöveg és az elemzési szempontok úgy kerülnek külön oldalra, hogy a megoldáskor 

oda-vissza kell lapozgatnia a tanulónak. 
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8. Figyeljünk arra, hogy a szerkesztés során a feladatok esetleges másolásakor és beillesztésekor ne maradjanak 

le feladatrészek, ne kerüljenek be technikai jellegű szerkesztési hibák, illetve ne romoljon az ábrák, képek 

minősége. 

9. Sok esetben egy feladatsorból több alternatívát kell készítenünk (pl. A, B csoport). Ebben az esetben 

tudatosan törekedjünk arra, hogy az egyes feladatsorok szerkezete, felépítése és megjelenése azonos legyen. 

Arra is ügyelnünk kell, hogy a különböző csoportok feladatlapjai azonos nehézségűek legyenek. Az is fontos, 

hogy minden alternatíva esetében azonos legyen az elérhető maximális pontszám. 

10. Az egyes feladatok mellett legyen ott a megoldásukkal elérhető pontszám, illetve ahol lehetséges az 

egyes részfeladatokra adható részpontszám is. Az idősebb, rutinos diákoknál ez akár mérlegeséi szempontot 

is jelenthet. Például, ha már kevés az idő, akkor érdemesebb lehet egy nagyobb pontszámú feladatot 

megoldani, mint hosszasan bíbelődni egy számítási feladattal, amely mindössze két pontot ér. A 

részpontszámok tájékoztatnak arról is, hogy pl. egy felsorolásban hány válaszelemet várnak el. 

11. Soha ne írassunk meg olyan feladatlapot, amelyet mi magunk nem oldottunk meg! A feladatsor 

végigolvasása és megoldása elengedhetetlen. Kiderülhet, hogy elírás, pontatlan megfogalmazás miatt egy 

feladatot nem lehet megoldani, vagy esetleg többféleképpen is értelmezhető. Ugyanígy át kell néznünk a 

javítási-értékelési útmutatót is. 

12. Nézzük át a feladatsort abból a szempontból is, hogy rendezett, jól szerkesztett, átlátható legyen. 

Fontos, hogy ne maradjanak benne elütések, helyesírási hibák. Soha se felejtsük el, hogy amit kiadunk a 

kezünkből, az bennünket is minősít! 

13. A gyakorlat azt igazolja, hogy jobbak azok a mérőeszközök, amelyet több szakember közös munkával 

állít össze. A „több szem többet lát” elv a feladatlap elkészítésére is igaz. Mielőtt véglegesítenénk tehát a 

feladatsort, mutassuk meg a kollégáknak! Ha nem osztálytermi mérésre használjuk, akkor ez nem csak 

ajánlott, hanem egyenesen kötelező lépés is. 

34. 3. Javítás, a teljesítmények értékelése 

Az objektív értékelés feltétele, hogy a földrajztanár mindig tudja, milyen megoldást vár el az egyes feladat 

esetében. Ezért elengedhetetlen, hogy a feladatsor összeállításával párhuzamosan elkészítse a javítókulcsot is. 

Ez az útmutató itemről itemre tartalmazza a helyes megoldásokat és az ezért adható pontszámot. Ez a 

feleletválasztásos feladatok esetében nem is okoz nagyobb nehézséget. Nagyobb körültekintést igényel 

ugyanakkor a képesség-jellegű tudás mérésre alkalmas, nyitottabb feladatok javítókulcsának elkészítése. Ennek 

ugyanis tartalmaznia minden lehetséges megoldási alternatívát. Általánosságban elmondható, hogy akkor jó egy 

javítókulcs, ha a tanulók nem adhatnak olyan jó választ, amely nem szerepel az útmutatóban. A javítókulcsot 

még a rövid írásos feleletek értékeléséhez is el kell készítenünk, mert csak ennek alapján adhatunk objektív 

visszajelzést a tanulók teljesítményéről. Ne feledjük, tört pontot nem adhatunk! 

Külön értékelési útmutatóra az osztálytermi mérések esetében nincs szükség, de a külső felhasználásra szánt 

mérőeszközök esetében már általában igen. Különösen akkor elengedhetetlen az értékelési útmutató elkészítése, 

ha nyílt végű, összetettebb feleletalkotásos kérdésekből áll a feladatlap. Az értékelési útmutatóban javaslatokat 

fogalmazunk meg a javítás módjáról, felhívjuk a figyelmet az esetleges félreértésekre, felsoroljuk az alternatív 

válaszlehetőségeket. Ha egy feladattal kapcsolatban túl sok magyarázatra van szükség, érdemes elgondolkozni 

azon, hogy jó-e ez a feladat, nem kell-e átfogalmazni vagy esetleg kihagyni. 

Azért mérünk, hogy megismerjük tanulóink tudását. Ne elégedjünk meg azzal, hogy egyszerűen csak kijavítjuk 

és kiosztjuk a dolgozatot. (Ezt tegyük meg minél hamarabb, hiszen nem csak mi, hanem a tanulók is nagyon 

kíváncsiak az elért eredményre. A jó eredmény további jó munkára inspirál, de a hiányok feltárásának is lehet 

ösztönző hatása. Ha sokáig nem kapnak visszajelzést a tanulók, már el felejtik, mi volt a dolgozatban, és nem 

hasznosul, a teljesítményükről adott visszajelzés.) Minden esetben beszéljük meg a gyerekekkel a helyes 

megoldásokat, a típushibákat, az esetleges félreértéseket, és hívjuk fel a figyelmet a hiányokra. A mérések 

eredményei – azon túl, hogy képet adnak tanulóink tudásáról, képességeiről – akkor hasznosulnak igazán jól, ha 

visszacsatolódnak az oktatási folyamatba. Ehhez azonban a mérési eredmények részletesebb elemzésére van 

szükség. Ennek legegyszerűbb módja, ha táblázatos formában rögzítjük az eredményeket (2. táblázat). 

2. táblázat. A teljesítmények feladatonkénti elemzése (Kiss M. – Mezősi K. – Pavlik O. alapján) 
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Név A feladatok sorszáma Összes 

pont 
%-os 

teljesítmény 

   

1. 2. 3. 4. 5. 
   

Az egyes feladatok 

maximális pontszáma 
  

     

5 3 2 1 6 17 100 
 

B. A. 4 2 2 1 5 14 82 

C. D. 3 1 2 1 4 11 64,7 

E. F. 5 1 2 1 6 15 88,2 

Feladat átlagpont 4 1,3 2 1 5 13,3 - 

Feladat összes pont 12 4 6 3 15 40 78,4 

%-os feladat szintű 

teljesítmény 
80 43,3 100 100 83,3 78,4 - 

Ez a táblázatos feldolgozás lehetővé teszi a tanulók teljesítményének feladatszintű elemzését. Természetesen 

készíthetünk itemszintű feldolgozást is, de csoportosíthatjuk az eredményeket témakörönként, 

feladattípusonként az igényeinknek, céljainknak leginkább megfelelően. Egyszerű excell-táblázatba rögzítve az 

adatokat, szemléletes teljesítménygörbéket is rajzolhatunk. Az adatokat elmentve pedig lehetőségünk van a 

teljesítmények változásának hosszabb időszakon át történő nyomon követésére is. 

Térjünk vissza a feladat szintű táblázatunkhoz. Az egyes feladatok megoldottsága jól tükrözi, hogy mi az, amit 

jól megtanultak a tanulók, és azt is, hogy hol vannak még hiányok. Az értékelési szakértők szerint, ha egy 

feladat megoldottsága (feladatszintű teljesítmény százaléka) 80% feletti, akkor az abban mért tudás és 

képességelemet megfelelő szinten sajátították el a tanulók. Ha a teljesítmény százalékos átlaga 50-80 % közötti, 

már részletesebb elemzésre van szükség. A feladatban gyengébben teljesítőkkel külön kell foglalkozni és 

célszerű más feldolgozási szempontok alapján visszatérni a vizsgált témához. Ha teljesítmény nem éri el az 

50%-ot akkor az adott tartalmi elemet újra meg kell tanítani, a képesség-elemet pedig még tovább kell 

fejleszteni, azaz további gyakorlásra van szükség. 

Lehetnek olyan feladatok, amelyek a jó összteljesítményt nyújtó diákok számára is problémát okoztak. Ezeket a 

feladatokat érdemes alaposabban megvizsgálni, és feltenni a kérdést: nem a feladat hibája okozta a gyenge 

megoldottságot. Ugyancsak érdemes alaposan elemezni azt, amikor a tanórai teljesítményekhez képest igencsak 

eltérő eredmények születnek a dolgozatokban. Mi lehet az oka annak, ha a földrajzórán úgy tűnt a tanulók 

tisztában vannak ezzel a tartalmi elemmel, de a dolgozatban mégsem sikerült megoldaniuk? Ilyenkor kiderülhet, 

hogy a mérőfeladat volt rossz vagy mégis tanulási-értési problémák nehezítették a feladat megoldását. 

A tanulók számára a legfontosabb, hogy megtudják, milyen érdemjegyet kapnak a dolgozatra. Ehhez 

szükségünk van egy skálára, amely alapján megmondhatjuk, hogy az egyes teljesítményekhez milyen 

érdemjegyek tartoznak. Az átváltás történhet ponthatárok megállapításával, de jobb, ha a teljesítmények 

százalékban történő kifejezését tekintjük alapnak. A földrajzoktatásban általánosan elterjedt átváltási skála: 

90 – 100% - jeles 

70 – 89% - jó 

50 – 69% - közepes 

30 – 49% - elégséges 
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Indokolt esetben eltérhetünk ettől az általánosan elfogadott skálától. Ilyen lehet pl. a mérőeszköz minősége, 

esetleg túlzott nehézsége vagy az osztály átlagos teljesítménye. Ezekben az esetekben kis mértékben 

szigoríthatjuk vagy mérsékelhetjük a teljesítményhatárokat, pl. 35 %-ra emeljük az elégséges határát vagy 85%-

tól jelest adunk. Természetesen ilyenkor a belső határokat is arányosan módosítani kell. 

35. Összefoglalás 

A mérőeszközök összeállításakor több szempontot is figyelembe kell venni, ezek közül a legfontosabb, hogy 

feladatlap megfeleljen a mérni kívánt ismeret- és képességelemeknek, valamint a mérés keretét adó 

követelményeknek. Változatos, a mérni kívánt tudás- és képességelemeknek megfelelő feladattípusokból álljon. 

A mérőeszköznek meg kell felelnie a formai elvárásoknak is. A feladatsor összeállításával párhuzamosan el kell 

készíteni a javítókulcsot. Értékelési útmutatót elsősorban az összetettebb, feleletalkotásos feladatokat 

tartalmazó, külső mérésre felhasznált feladatlapokhoz kell készíteni. A tanulói teljesítmények részletes elemzése 

teszi lehetővé a mérési eredmények visszacsatolását az oktatási folyamat megtervezésébe. 

36. Ellenőrző kérdések 

1. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a mérőfeladat készítésekor? 

2. Melyek a feladatlap összeállításának legfontosabb elvei? 

3. Miért fontos a teljesítmények utólagos elemzése? 

4. Milyen információkkal szolgálhat a tanulói teljesítmények feladatszintű elemzése? 

5. Elemezze a megismert szempontok alapján a mellékletben található feladatsorokat! 

37. Tesztfeladatok 

Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi megállapítások! Írjon I betűt az igaz és H betűt a hamis 

megállapítás sorszáma elé! 

….. 1. A mérés tartalmi hátterét a tankönyvben közölt információk jelentik. 

….. 2. A feladatsorokat célszerű könnyebb feladatokkal kezdeni. 

….. 3. Minden mérőeszköz mellé el kell készítnie az értékelési útmutatót is. 

….. 4. Az item tovább nem osztható elemi tudáselem. 

….. 5. A göngyölítés olyan feladatkészítési hiba, amellyel egy korábbi hibázást egy későbbi feladatrészben is 

büntetünk. 

Megoldás: 

1. H, 2. I, 3. H 4. I, 5. I 

5. A tanórai tanulói teljesítményértékelés gyakorlata 

38. Célkitűzés: 

A téma feldolgozásának célja, hogy bemutassa a tanulói teljesítmények mérésének szerepét és lehetőségeit a 

földrajzórán. Megértesse a rendszeres, de változatos módszereket alkalmazó értékelés fontosságát, és segítse az 

ehhez szükséges szakmai képességek kialakítását. Hozzájáruljon a mérési, értékelési kultúra fejlődéséhez. 

Felhívja a figyelmet az értékelés és az osztályozás esetleges ellentmondásaira. 

39. Tartalom: 

1. Miért és mit mérünk? 
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2. A tanulói tudásmérés írásbeli módszerei 

3. A szóbeli ellenőrzés 

4. Egyéb módszerek és eszközök 

5. Osztályozzunk? De hogyan? 

40. 1. Miért és mit mérünk? 

Már az előző fejezetekben is láthattuk, hogy a földrajzoktatásban nemcsak a tanítási folyamatot, hanem a 

tanulók előrehaladásának, tudásának, képességeinek mérését és értékelését is meg kell terveznie a 

földrajztanárnak. Az eddigiekben olyan mérőeszközökkel ismerkedtünk meg, amelyeket az oktatás egy 

kitűntetett pontján pl. egy téma lezárásakor vagy az év végi évfolyam vizsgán alkalmazhattunk. 

Egy jó tanár mindig tisztában van azzal, hogy hol tartanak tanulói a földrajzi ismeretek és képességek 

elsajátításában. E nélkül ugyanis nem tudja megtervezni a további tanítási-nevelési feladatokat, de a szükséges, 

sokszor személyre szabott fejlesztő munkát sem. Egyáltalán nem biztos azonban, hogy néhány témazáró 

dolgozat eredménye alapján reálisan látjuk tanulóink földrajzi tudását, vagy valós képet kaphatunk ismereteik és 

képességeik fejlődéséről. Ehhez folyamatos nyomon követésre, ellenőrzésre van szükség. Azonnal felvetődik 

azonban a kérdés, hogy az igencsak szűk földrajzoktatásra fordítható időkeret nagy részét akkor feletetésre, 

dolgozatíratásra kell fordítanunk? A válasz természetesen: nem. Hiszen a tanulói teljesítmények értékelésének 

nagyon sok módja, eszköze van, ezek egy része pedig egyáltalán nem igényel plusz időráfordítást, így nem is 

csökkenti a tananyag feldolgozására fordítható időkeretet. Igaz ugyanakkor, hogy tudatos tervezést és 

folyamatos odafigyelést igényel a földrajztanártól. 

Jó, ha nem felejtjük el, hogy az ellenőrzés feltétele a sikeres tanulásnak is. Akárcsak a házépítésnél, a földrajzi 

tudásrendszer kialakításánál is csak biztos alapokra építkezhetünk. Tudjuk azt is, hogy diákjaink zöme nem 

önmagáért a tudás megszerzésért tanul, hanem azért, hogy megfeleljen a tanárok, a szülők elvárásainak. Ezért 

igényli is a teljesítményére reflektáló folyamatos visszajelzést. Igaz az a megállapítás is, hogy a rendszeres és 

következetes ellenőrzés ösztönözhet csak a rendszeres munkára. Az ellenőrzés-értékelés azonban nem lehet 

öncélú, nagy hiba, ha a tanuló pusztán a jó jegyért tanul. A „jegybűvölet” sokszor párosul felületes, nem 

megfelelően elmélyült tudással, amely később kudarcok forrása lehet. 

Mit is ellenőrzünk, mérünk a földrajzórán? A válasz természetesen: a tanulók földrajzi tudását. A földrajzi tudás 

azonban nagyon összetett fogalom. Egyrészt jelenti a földrajzi tényismeretet, (klasszikus vagy hagyományos 

földrajzi tudás: adatok, fogalmak, definíciók stb. ismerete), de napjainkra ez már kiegészült az információk 

megszerzésének és értelmezésének képességével. Másrészt a földrajz tudás alkotóelem az ismeretek 

alkalmazását lehetővé tevő földrajzi képességek (tájékozódás, kölcsönhatások felismerése, környezeti 

kompetenciák stb.) egész sora. Mérni, ellenőrizni és értékelni pedig mindkettőt kell. A földrajzi ténytudás 

esetében már nagy tapasztalata van a földrajzoktatásnak, a képességek szintjének vizsgálatát azonban csak most 

tanuljuk. 

A földrajzi tudás ellenőrzésének típusait és legelterjedtebb módszereit az 1. ábra és az 1. táblázat ábra mutatja 

be. (Makádi M..2006, felosztása alapján a szerző kiegészítésével) 
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1 ábra. Az ellenőrzés típusai az érintettek szerint 

1. táblázat: Az ellenőrzés módjai és típusai 
 

Az ellenőrzés módjai és típusai  

Írásbeli Szóbeli Egyéb  

1. Írásbeli felelet – kifejtő 

kérdés és szabad válasz 

2. Írásbeli felelet kérdések 

alapján 

3. Írásbeli felelet 

feladatsor alapján 

4. Munkafüzet 

feladatainak megoldása 

5. Tudáspróba megoldása 

6. Témazáró, ellenőrző 

feladatlap megoldása 

1. Feleltetés 

2. Frontális szóbeli 

ellenőrzés 

- Ellenőrző beszélgetés 

- Ellenőrző kérdések az 

óra elején 

- Ellenőrző kérdések az 

óra során 

- Ellenőrző kérdések az 

óra végén 

1. Beszámoló 

1. Gyakorlati feladatok 

megoldása 

2. Projekt feladatok 

megoldása 

3. Elemzési feladatok 

megoldása 

4. Produktum létrehozása 

5. Játék 

6. Iskolán kívüli 

tevékenység 

 

41. 2. A tanulói tudásmérés írásbeli módszerei 

Az írásbeli ellenőrzést a tanulók szempontjából általában nehezebbnek, a teljesítmények értékelését azonban 

objektívebbnek tartják a tanárok. Az írásbeli feladatok megoldása teljesen önálló munkát igényel a tanulóktól, a 

feladatok megoldásakor nem orientálnak a tanár vagy az osztálytársak visszajelzései (pl. fejbólintás, mosoly 

vagy éppen a haragos tekintet.). A válaszoknak is pontosabbaknak, tömörebbeknek kell lenniük, mint a szóbeli 

felelet során. A szűkre szabott időkeret is arra ösztönzi a földrajztanárokat, hogy mind gyakrabban válasszák az 

írásbeli tudásellenőrzést, hiszen egyszerre sokkal több tanuló felkészültségéről szerezhetnek információt. Ne 

felejtsük el azonban, hogy a diákok között vannak olyanok, akik az írásbeli, míg mások a szóbeli ellenőrzés 

során nyújtanak jobb teljesítményt. Ezért nem szabad egyik ellenőrzési módot sem kizárólagosnak tekinteni. 

A tanárok körében az egyik legelterjedtebb tanórai ellenőrzéstípus az írásos felelet. Ebben többnyire egy, esetleg 

két kérdést kapnak a diákok, amelyek az előző óra tananyagához kapcsolódnak, de elképzelhető egy rövid, a 

korábbi órák anyagához kötődő ismétlő kérdés is. A megválaszolásra általában 10-15 perc áll rendelkezésre. Az 

írásos felelet során többnyire néhány soros, önállóan megfogalmazott, összefüggő, szöveges választ kell adni a 

kérdésekre. Éppen ezért elsősorban a középiskolai földrajzórákon javasolható az alkalmazásuk. Egy-egy ilyen 

ellenőrzés vonatkozhat néhány (5-10) előre kiválasztott tanulóra, - őket ilyenkor az első padokba ültetik le - de 

akár az egész osztályra is. Az írásos feleletnek az a változata, amelyben nem kifejtendő kérdések, hanem rövid 

választ igénylő feladatok szerepelnek viszont az általános iskolában is sikerrel alkalmazható. Alkalmasak 

lehetnek a tanulói tudás- és képességszint ellenőrzésére a meghatározott szempontok szerint kiválasztott 

munkafüzeti feladatok is. Ezt a módszert elsősorban az általános iskolában használhatjuk, bár ez elmúlt években 

készültek a középiskolások számára is változatos feladatokat tartamtó munkafüzetek. Ha tervszerűen válogatjuk 

össze a feladatokat, akkor a tanulók tudás- és képességszintjéről (pl. térképi tájékozódást, összefüggések 

felismerését, logikai sorok alkotását stb. elváró feladatokkal) is képet kaphatunk. 

Napjainkban már alig találkozunk a korábban főként az általános iskolában elterjedt ún. tudáspróba jellegű 

feladatsorokkal. Ezeket az egyes témakörök feldolgozásának végén, de még a témazáró dolgozat előtt íratták 

meg a tanárok. A tudáspróba feladatsorát úgy állították össze, hogy azok a tananyag legfontosabb témáira, 

kérdéseire vonatkozzanak. A feladatlap célja nem a részletekbe menő ismeretek meglétének, hanem az 
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összefüggések, a legfontosabb folyamatok, logikai kapcsolatok felismerésének vizsgálata volt. Általában 20-25 

perc alatt oldották meg a tanulók a feladatokat, majd ezt követte a megoldások közös megbeszélése. A 

tudáspróba tapasztalatai jelentették a hátterét az összefoglaló óra megtervezésének. 

A témazáró, ellenőrző feladatlapok megtervezéséről és összeállításának szabályairól, az alkalmazható 

feladattípusok jellemzőiről az előző fejezetekben már részletesen szóltunk. 

42. 3. A szóbeli ellenőrzés 

A szóbeli ellenőrzés a mai napig a legelterjedtebb eszköz, ha a tanár képet szeretne kapni diákjai földrajzi 

tudásáról. Hosszú időn keresztül a földrajzórák hagyományos elemének számított a szóbeli feleltetés is. 

Napjainkban azonban az írásbeli megmérettetés gyors előretörésének lehetünk tanúi. Rohamosan csökken az 

egyéni szóbeli feleletekre kapott érdemjegyek aránya az osztályzatok között, mert az idő szűke a hatékonyabb 

ellenőrzési módok választására ösztönözte a tanárokat. 

A szóbeli feleltetés tudásellenőrzés egyik legrégebbi módja, mely a tanár és a diák közvetlen kapcsolatára épít: a 

tanár kérdez, a diák válaszol. Sok tanár gondolja úgy, hogy ez nem jelenthet problémát, egyszerűen bemegy az 

osztályba és feltesz néhány kérdést a kiválasztott tanulónak. Bármenyire is furcsa, a szóbeli feleltetésre a 

tanárnak is fel kell készülnie. Előre meg kell fogalmaznia a kérdéseket, és ki kell választania a felelőket. Ha 

szükséges előre összegyűjti a felelethez felhasználható képeket, ábrákat, szövegeket. Már úgy kell belépnie az 

osztályba, hogy pontosan tudja: kitől, mit fog kérdezni. A felet nem jelentheti a megtanult lecke mechanikus 

felmondását. A kérdéseket úgy kell megfogalmazni, hogy annak megválaszolásához a tanulónak rendszereznie, 

alkalmaznia is kelljen a megtanult ismereteket. Törekedjünk arra, hogy a felelet során a tanulónak a különböző 

képességeiről – elemző, szintetizáló, logikai stb. – is számot kelljen adnia. Ezért ne csak olyan kérdéseket 

tegyünk fel, amelynek megválaszolásához elegendő pl. egy-egy táj jellemzése, a gazdasági tevékenységek 

bemutatása, hanem pl. összehasonlításra, ok-okozati kapcsolatok bemutatására, érvek megfogalmazására, 

elemzésre, stb. is szükség legyen. A kérdéseket mindig lényegre törően, de ugyanakkor nagyon pontosan és 

egyértelműen fogalmazzuk meg. Kínos, ha a felelet közben változtatnunk, módosítanunk kell a feltett 

kérdéseken. Célszerű, ha a friss anyaghoz kapcsolódó fő kérdés mellett a korábbi órák anyagából is teszünk fel 

ismétlő kérdést. Tudatosan törekedjünk arra, hogy a felelő mindig használja a falitérképet vagy az atlaszt az 

elmondottak alátámasztására. Ez nemcsak a tanulók topográfiai tudásáról, térképen való tájokozódási 

képességeiről ad információt, de jól segíti a felkészülést az esetleges későbbi érettségi vizsgára is. 

A szóbeli felelet ne legyen hosszabb 4-5 percnél. Ennyi idő bőven elegendő, hogy képet kapjunk a tanuló 

felkészültségéről. Hagyjuk, hogy a felelő önállóan fejthesse ki gondolatait. Csak akkor állítsuk meg, ha nem a 

feltett kérdésre válaszol. Ha szükséges tegyünk fel olyan irányító kérdést, amely segíthet a gondolatok 

rendszerezésében. Ne váljon azonban a felelt kérdéseken alapuló párbeszéddé. Vigyázzunk a segítő 

közbekérdezéssel, mert minden segítő szándékunk ellenére is megzavarhatjuk a felelőt. Gyakori hiba, hogy ha a 

tanuló nem vagy nem jól válaszol a feltett kérdésre, akkor a földrajztanár maga megválaszolja, elmagyarázza 

azt. Ne tegyünk, ennek nincs itt helye, ne tanítsunk a feleltetés vagy a vizsga során! Ne felejtsük el azonban a 

feleletet értékelni, ha szükséges az elhangzott hibákat kijavítani vagy kiemelni az értékeit, és csak ezt kövesse az 

érdemjegy megítélése. A rövid összegzés egyben gondolkodási időt ad a tanár számára, hogy ez alatt reálisan 

tudja értékelni az elhangzottakat. 

A felelet nemcsak a tanár és a tanuló külön ügye, hanem fontos információkat jelent az osztály számára is. (Mit 

és hogyan vár el a tanár?) Amennyire lehet, vonja be a tanár tanulókat a felelet követésébe, pl. adhat 

megfigyelési szempontokat, bevonhatja a tanulókat a teljesítmény értékelésébe, az esetleges hibák kijavításába. 

Ezzel fejlődik a tanulók értékelési kultúrája, de hozzájárul a reális önértékelési képesség fejlődéséhez is. 

Gyakran alkalmazhatjuk a frontális beszélgetés különféle módszereit. Ezzel az eszközzel az egész osztály 

felkészültségéről kaphatunk képet. Ilyen például az óra eleji ellenőrző beszélgetés, amikor az előző óra 

anyagához kapcsolódóan teszünk fel kérdéseket az osztály tanulóinak, akik jelentkezve vagy éppen felszólításra 

válaszolnak ezekre. Alakítsunk ki rövid beszélgetést, amelyben a tanulók is tehetnek fel kérdéseket egymásnak. 

Ezzel a módszerrel, ellenőrizhetjük, hogy diákjaink milyen mértékben sajátították el a tananyagot, és egyben fel 

is készíthetjük őket az „éles” írásbeli vagy szóbeli ellenőrzésre. Ellenőrző kérdéseket azonban nemcsak az óra 

elején, hanem az egyes didaktikai egységek végén pl. egy új anyagrész feldolgozása után is feltehetünk. Ekkor 

arról kaphatunk képet, hogy a tanulók tudják-e követni az új anyag feldolgozását, képesek-e új ismereteiket 

összekapcsolni a már meglévő tudásukkal. Jól tájékoztatnak a tanórai tanári és tanulói munka 

eredményességéről az óra végén feltett, ugyancsak az egész osztálynak szóló ellenőrző kérdések. 
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A csoportmunka eredményességéről is tájékozódhatunk a szóbeli beszámoltatás segítségével. Ilyenkor a csoport 

egy vagy több tagja számol be az elvégzett munkáról. 

Bár a szóbeli ellenőrzés személyesebb jellegű, és ezért több szubjektív elemet is tartalmaz, mégis nagyon fontos 

módszer. A felelet során nemcsak a tanuló tudásáról, hanem földrajzi gondolkodásáról és kommunikációs 

képességeiről is informálódhatunk. 

43. 4. Egyéb módszerek és eszközök 

Diákjaink ellenőrzésére azonban nemcsak a hagyományos írásbeli vagy szóbeli eszközök alkalmasak, hanem 

minden olyan egyéb megnyilvánulás is, amelyből következtethetünk a tanulóink földrajzi tudására és 

képességeire. 

Nemcsak a földrajzi ismeretekről, hanem azok alkalmazásának képességéről, esetleg a kreatív gondolkodásról, 

térbeli látásmódról, esztétikai érzékről stb. kaphatunk fontos visszajelzést gyakorlati feladatok megoldása során. 

Sajnos ma már egyre kevesebb alkalom kínálkozik erre, ezért különösen fontos, hogy minden ilyen lehetőséget 

megragadjunk. A gyakorlati feladatok közé tartozik például a fölrajzi jelenségek, folyamatok modellezése pl. 

homokasztalon vagy modellek, makettek segítségével. (pl. a szél vagy a víz felszínformáló tevékenységének 

bemutatása, a gyűrődés és a vetődés következményeinek szemléltetése). Ilyen feladat a terepen elvégezhető 

mérés, vizsgálódás megtervezése és kivitelezése (pl. távolságmérés és annak térképi ábrázolása, időjárási 

megfigyelések), az eredmények értelmezése vagy egyszerű földrajzi kísérletek (pl. a jég viselkedése, a 

felmelegedést módosító tényezők szerepe) kivitelezése. Ezeknek a feladatoknak az értékelésénél azonban 

figyelembe kell vennünk azt is, hogy sikeres megvalósításukat számos külső körülmény (a felhasznált anyagok 

minősége, a folyamatot megzavaró esemény stb.), illetve egyéni adottságok (pl. kézügyesség) is 

befolyásolhatják. Az értékelésnél ezeket mindig vegyük figyelembe. 

Sokféle információval szolgálnak a projektfeladatok is. Ebben az esetben az ismeret-ellenőrzés mellett a 

különféle tanulói kompetenciák szintjéről is kaphatunk visszajelzést. Az ilyen feladatok jól informálnak a 

tervezési, stratégiaalkotási, információszerzési és –feldolgozási képességekről, a vállalkozói és az 

együttműködési kompetenciákról. A produktumok bemutatása pedig a kommunikációs képességekről és az 

esztétikai érzékről is informál. A projekt feladatban nyújtott teljesítmények értékelése azonban nem egyszerű, 

hiszen itt nemcsak az elkészült produktumot, hanem az elkészítés folyamatát, az abban elvégzett munkát is 

értékelni kell. A földrajztanárnak előre meghatározott értékelési szempontrendszer alapján végig figyelemmel 

kell kísérnie a projekt megvalósulásának folyamatát, és össze kell állítania egy kritériumrendszert a produktum 

értékelésére is. Csak ebben az esetben lehetséges a tanulói munka sokoldalú és tárgyilagos értékelése. 

A tanórán, de a terepen is megvalósítható értékelési módszer az elemzési feladatok megoldatása. Ez lehet pl. egy 

tájkép, egy adatsor egy szövegrészlet stb. elemzése. Ilyenkor egy megadott szempontsor (kérdéssor) alapján az 

elemzési algoritmusok alkalmazásával kell megoldania a tanulónak a feladatot. Ez történhet szóban és írásban 

egyaránt. Terepen is kínálkozik lehetőség ilyen feladatokra pl. egy antropogén hatásra átalakuló felszín vagy 

egy talajszelvény elemzése. Fontos, hogy ilyen feladatokat ellenőrzési céllal csak akkor adjunk, ha a tanulók 

már jártasságot szereztek hasonló feladatok megoldásában, és birtokában vannak a különféle elemzési 

algoritmusoknak. 

Ugyancsak jól tájékoztat a tanulók ismereteiről és képességeiről, ha olyan feladatot adunk, amelynek megoldása 

során valamilyen földrajzi ismereteket, összefüggéseket hordozó produktumot kell létrehozni. Ez lehet pl. egy 

jelenséget bemutató tabló, prezentáció, esetleg videofilm vagy esszé. Tabló pl. a Hortobágyi Nemzeti Park 

védett értékeiről, prezentáció Olaszország idegenforgalmi látnivalóiról vagy videofilm a reggeli városi 

közlekedésről, esszé a környezettudatos fogyasztói magatartásról. A lehetőség nagyon tág, és a tanulók szívesen 

vállalnak ilyen feladatokat. Itt sem csak a tartalom helyességét, hanem az elkészítés minőségét (stílus, 

esztétikusság, logikus felépítés stb.) is értékelnünk kell. Éljünk ezekkel a tevékenykedtető feladatokkal még 

akkor is, ha nem minden esetben születnek teljesen önálló alkotások. Nem baj, ha segít a szülő vagy a nagyobb 

testvér! Soha ne adjunk azonban túl nehéz, vagy valamilyen szempontból nem az életkori sajátosságoknak 

megfelelő feladatot. Ezek ugyanis már nem motiválják a tanulókat, és felesleges erőfeszítést kívánnak. 

Sokoldalú értékelési eszköz a földrajzi játék. Nagyon igaz Platónnak az a megállapítása, hogy „Többet 

megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt.”. A játékhoz kötetlenebb osztálytermi 

környezet társul és mindig aktív közreműködésre, gondolkodásra ösztönöz. Felszabadítja a diákok képességeit: 

könnyebben szólalnak meg, egy-egy beszélgetős játék során szívesen mondják el véleményüket, felszínre jutnak 

olyan képességek, amelyeket a hagyományos óravezetés során nem ismerhettünk meg. Sohasem maga a játék a 
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cél. A játék az egyik legsokoldalúbb eszköz a tanár kezében: tanít, nevel, mintát ad, döntéshozatalra késztet. 

Egyszerre közvetít tudáselemeket és fejleszti a tanulók egyéni illetve csoportos együttműködési képességeinek 

egész sorát: beszédkészség, döntési képesség, megfigyelőképesség, alkalmazkodás a társakhoz, részvétel a 

közös munkában stb. Ugyanakkor tájékoztat is ezeknek a szintjéről. Tanuljunk meg tudatosan élni ezzel a kiváló 

lehetőséggel! 

Láthattuk, hogy a tanulói tudás- és képességszint ellenőrzésére sok módszer és változatos lehetőség kínálkozik. 

Minden esetben olyan értékelési, ellenőrzési eszközt válasszunk, amelyik a legjobban megfelel a céljainknak. 

Bármelyik mód mellett döntünk is, mindig legyenek világos értékelési szempontjaink, tudjuk, hogy mit miért 

ellenőrzünk, értékelünk. Nem tudtam felkészülni az órára, ezért egész órán feleltetek vagy dolgozatot iratok – ne 

válasszunk ezt a megoldást. A mérés és az értékelés soha nem lehet öncélú időtöltés! 

Már az év elején beszéljük meg a tanulókkal, hogy milyen elvárásaink vannak a munkájukkal szemben, és 

milyen formában kell majd számot adni a tudásukról. Legyenek világos, egyértelmű követelmények, tudják, 

hogy a miről és hogyan kell majd számot adniuk. 

44. 5. Osztályozzunk? De hogyan? 

A tanulók a teljesítményükről osztályzatok formájában kapnak visszajelzést. A hazai gyakorlatban ennek alapja 

egy ötfokozatú szintezési rendszer, amelyben a tanulók tudását az öt érdemjegy (1-5) valamelyikének 

odaítélésével értékeljük. 

Napjaink iskolája elképzelhetetlen érdemjegyek, osztályzatok nélkül. Egy-egy felelet vagy dolgozat után a 

tanulók azonnal azt kérdezik egymástól: hányast kaptál? A szülő első kérdése is ez, amikor a tanítás után 

találkozik a gyermekével: milyen jegyet kaptál ma az iskolában? Az osztályzatok kulcsszerepet játszanak a 

tanulók motiválásában, és sokszor bár erre nem lenne szabad használni - a fegyelmezés eszközei is. 

„Jegycentrikus” világban élünk, pedig az ötfokozatú skála sokszor nem tükrözi hűen a tanulók földrajzi tudását. 

Mi is a baj az osztályozással? 

1. Az osztályzatok nem fejezik ki a tanulói tevékenység, tudás összetettségét. Általában csak az értékelés 

összegző szerepe érvényesül. 

2. Két 3-ra (közepesre) vagy két 5-re (jelesre) értékelt teljesítmény mögött nem feltétlenül ugyanaz a tudás vagy 

képességszint van. Az osztályozást sok esetben szubjektív elemek is befolyásolják. 

3. Az ismeretek szintjét megbízhatóbban értékeli, de nehezen alkalmazhatók a képességjellegű tudás 

értékelésére. 

4. Sok esetben befolyásolja az osztályozást a relatív megítélés, pl. egy jó képességű tanulókból álló osztályban 

egy 5-ért sokkal többet várunk el, mint egy gyengébb tanulókból álló csoportban. Kisebb pontatlanságai 

ellenére is megadjuk az 5-t egy rendszeresen jól teljesítő tanulónak, míg az általában gyengébb teljesítményt 

nyújtó diáknál nem vagyunk ilyen elnézőek. 

Mivel azonban egyetlen földrajztanár sem kerülheti ki az osztályzást, érdemes megszívlelnünk néhány jó 

tanácsot, amellyel javíthatunk a teljesítményértékelés minőségén: 

1. Sokszor érezzük kevésnek az öt jegyet. Ezért tört jegyekkel, alá vagy fölé húzásokkal próbáljuk bővíteni 

lehetőségeinket. Ne felejtsük el azonban, hogy ezek nem „hivatalos” jelölések, a naplóba ilyenek nem 

kerülhetnek. Ezt a problémát csökkenthetjük azzal, ha a különböző jellegű teljesítményeket (ténytudás, 

térképhasználat, logikai feladatok megoldása stb.) külön jegyekkel értékelünk. Nem baj, ha egy feleletre két 

jegyet is kap egy tanuló pl. Afrika természetföldrajzi jellemzéséért és a térképhasználat minőségéért. 

2. Osztályozó füzete, amelybe a naplóhoz hasonlóan bekönyveli a jegyeket, szinte minden tanárnak van. 

Érdemes ezt a füzetet kiegészíteni úgy, hogy alkalmas legyen a tanulói teljesítmények összetettebb 

értékelésére, a fejlődés nyomon követésére. Ide azután bekerülhetnek azok a megjegyzések, + - jelek, piros 

pontok stb. amelyek a tanuló osztálytermi munkájának nyomon követése során születtek. 

3. Sokan alkalmaznak különféle eszközöket a tanulók tanórai munkájának, megnyilvánulásának, a tantárgy 

iránti érdeklődésének értékelésére. Erre általában kis jegyeket, + vagy – jelet, vagy piros és fekete pontokat 

használnak a tanárok. Rendszerint öt ilyen jelölés után kapnak a naplóba is beírt jegyet a diákok. A jegyekre 
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való átváltásnak többféle módja is lehet: van olyan tanár, akinél csak 5-t vagy elégtelent lehet kapni, mások 

átlagolják a kis jegyeket, vagy a + és a – jelek száma alapján állapítják meg a jegyet (pl. +, +, +, +, - jelölés 

4-t ér). Ez a módszer árnyalhatja a tanulók teljesítményének értékelését, és alkalmas lehet nemcsak a tudás 

mennyiségének, hanem a minőségi különbségének tükrözésére is. Alkalmazásának módját és 

következményeit azonban mindig meg kell beszélni a tanulókkal. 

4. Jól bevált szokás, hogy a különböző tevékenységekre kapott osztályzatokat eltérő színnel jelöljük, pl. a 

szóbeli felelet fekete, az írásbeli felelet kék, a témazáró dolgozat pedig piros színnel kerül beírásra, zölddel 

jelölhetjük a házi feladatra vagy a szorgalmi feladatokra kapott jegyet. Ez azért hasznos, mert láthatjuk, hogy 

milyen módon került ellenőrzésre a tanuló tudása, az a jó, ha minél többféle színű bejegyzéssel találkozunk. 

De segít abban is, hogy pontosabb, a tanulók tudását és képességeit jól tükröző félévi vagy az év végi jegyet 

adhassunk. 

5. Tudatosítsuk a tanulókban, hogy a félévi vagy az év végi jegyek nem egyeznek meg az év során kapott 

jegyek átlagával. Beszéljük, meg hogy mely teljesítmények szerepelnek nagyobb súllyal az záró jegyek 

kialakításában. 

6. Akkor osztályozunk jól, ha az tükrözi a tanulók tudásának, illetve képességeinek fejlődését is. 

7. Hazánkban nincs hagyománya a teljesítmények szöveges értékelésének, pedig sokat segíthet a további 

fejlődési lehetőségek, a fejlesztendő tudás- és képességterületek azonosításában. Az öt érdemjegy 

valamelyikének odaítélésével értékeljük a tanuló munkáját, ennek azonban nagyon fontos kiegészítője lehet a 

szöveges értékelés. Segítségével a képességjellegű tudás szintjéről is informatív visszajelzést adhatunk. Ha 

tudatosan élünk ezzel az értékelési módszerrel pontosabb tájékoztatást adhatunk a szülőknek gyermekük 

tudásának és képességeinek szintjéről. Emellett a rendszeres értékelő visszajelzés segíti a tanulók értékelési 

kultúrájának fejlődését is. 

A megbízható és minden érintett számára ellenérzés nélkül elfogadható értékelés, osztályzás nehéz feladat. 

Törekedjünk arra, hogy mindenesetben objektíven, egyértelműen és a gyerekek illetve a szülők szempontjából is 

világos, követhető elvek alapján értékeljünk. Az igényes, de igazságos tanár a diákok számára is követendő 

példát jelent. Soha ne éljünk azonban vissza az osztályzásban rejlő hatalmunkkal! 

45. Összefoglalás 

A földrajzoktatásban nemcsak a tanítási folyamatot, hanem a tanulók előrehaladásának, tudásának, 

képességeinek ellenőrzését is meg kell tervezni. A megfelelő ellenőrzés feltétele a sikeres tanulásnak is. A 

földrajzi tudás és képesség ellenőrzése történhet írásban, szóban, illetve egyéb gyakorlati tevékenységek alapján. 

Törekedjünk arra, hogy az értékelés céljainak megfelelő, változatos módszereket és eszközöket alkalmazzunk. A 

tanulók a teljesítményükről osztályzatok formájában kapnak visszajelzést, amelyet jól kiegészít a szöveges 

értékelés. 

46. Ellenőrző kérdések 

1. Mit értünk földrajzi tudás alatt? 

2. Mutassa be a szóbeli ellenőrzés lehetőségeit! 

3. Mutassa be az írásbeli ellenőrzés módjait! 

4. Hogyan tehetjük objektívebbé az osztályzást? 

5. Elemezze a mellékletben található írásbeli feleletek feladatait és azok javítását! 

47. Tesztfeladatok 

Írja a megállapítások, illetve a fogalmak sorszámát a halmazábrába a megfelelő helyre! 
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1. Tudás és képességszint ellenőrzésére is alkalmas lehet. 

2. Eredményét jobban befolyásolja a környezet visszajelzése. 

3. Lehet egyéni, csoportos vagy osztályszintű is. 

4. Értékelése objektívebb. 

5. Az utóbbi időszakban csökkent a szerepe a tanulói teljesítmények értékelésében. 

Megoldás: 

     

  

6. Fejlesztő értékelés a földrajzórán 

48. Célkitűzés: 

A téma feldolgozásának célja a fejlesztő értékelés sajátosságainak megismertetése, különös tekintettel a 

földrajzórán történő alkalmazásának lehetőségeire. 

49. Tartalom: 

1. A fejlesztő értékelés 

2. A fejlesztő feladat 

3. Mintafeladatok a környezetei kompetenciák fejlesztéséhez és értékeléséhez kapcsolódóan 

50. 1. A fejlesztő értékelés 

A kompetencialapú, a képesség fejlesztését előtérbe állító tantervi szabályozás bevezetése és fokozatos 

elterjedése nemcsak a módszertani eszköztár és kultúra felülvizsgálatát tette elengedhetetlenné, hanem maga 

után vonja az ismeretközpontú értékelési rendszer átalakításának szükségességét is. A hagyományos, 

osztályozással megvalósított minősítő (szummatív) értékelés alig ad lehetőséget a tanulók közötti képességbeli 

különbségek differenciált feltárására, így kevéssé alkalmas a kompetenciafejlesztés támogatására. Ezért a 

kompetenciaalapú oktatás igényeinek megfelelően ki kell alakítani azokat az új értékelési eljárásokat, amelyek 

elősegítik a tanulók fejlődését, támogatják önfejlődésüket, és ehhez kiszámítható és biztonságérzetet adó 

osztálytermi környezetet teremtenek. Ezeknek az igényeknek leginkább az úgynevezett fejlesztő vagy más 

néven formatív értékelés felelhet meg. Ilyen értékelési rendszerek elsősorban az alternatív pedagógiai 

gyakorlatban már régóta léteznek, ezek elemei közül jó néhány azonban sikerrel alkalmazható a hagyományos 

földrajzoktatás keretei között is. 

50.1. 1.1. A fejlesztő értékelés jellemzői 

1. A tanulási folyamat nyomon követése és folyamatos reflektálás a tanuló munkájára Ennek megvalósításához 

szükség van az alábbi értékelési szempontok meghatározására: 

2. Az elérendő fejlődési (fejlettségi) szintek meghatározása, az ehhez kapcsolódó követelmények leírása. 

3. A jelenlegi képességszint meghatározását segítő módszerek kidolgozása. 

4. A jelenlegi (elért) és az elérendő szint összehasonlítása, az ehhez szükséges módszerek kidolgozása. 
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5. A fejlesztést segítő módszerek meghatározása. 

6. A tanulók tanulási módszerének megismerése. A tudás- és képességszint fejlődésének hátterében a hatékony 

és sikerélményt biztosító tanulás áll. Ezért nagyon fontos, hogy megismerjük és megértsük, hogy tanulnak 

diákjaink. Az erről megszerzett információk ismeretében segíthetünk olyan algoritmusok kialakításában, 

amelyek hozzájárulnak a hatékonyabb tanulási módszerek elsajátításához. Ilynek a földrajzoktatásban pl. a 

térképhasználat fejlesztése, az elemzési algoritmusok kialakítása. 

7. Különböző, az egyén számára leginkább megfelelő tanulási technikák elsajátítása (pl. a megfelelő 

olvasástechnika kiválasztása, a tankönyv által kínált segítségek felhasználása, jegyzetelési és vázlatkészítési 

technikák alkalmazása, az egyéni igényeknek, érdeklődésnek megfelelő egyéb információk gyűjtése, a 

tanultak továbbgondolása, a tudás ellenőrzése, önértékelés). 

8. A tanulók közötti különbségek felismerése és figyelembe vétele a jobb teljesítmények elérésére történő 

ösztönzésben. 

9. A motiváció szerepének felismerése és alkalmazása a hatékony tanulási folyamatban. A belülről fakadó 

motiváció erősítése az egyéni érdeklődés illetve, az önértékelés képességének fejlesztése által. 

10. Az iskolák értékelési gyakorlatának összehangolása a fejlesztő értékelés módszereivel, sajátos 

vonásaival. A fejlesztő értékelés igényli az egyénre szabott szöveges értékelést. A szöveges értékelés 

jelenlegi gyakorlata eléggé formális, mivel túl sok gyereket, túl ritkán és túl röviden (2-3 mondatban) 

értékelünk. A fejlődés támogatására növelni kellene a tanulás közbeni, interaktivitást lehetővé tevő értékelést. 

A csoportmunka, a projekttevékenység tanári követése (pl. irányító visszajelzésekkel) ugyancsak része lehet 

a személyes formatív értékelésnek. A kooperatív tanulás elterjedésével tovább bővül a csoporton belüli 

értékelés lehetősége, illetve fejlődik az önértékelő képesség is. 

51. 1.2. Mit vegyünk figyelembe a fejlesztő értékelés 
megvalósításához? 

Fontos, hogy kialakítsuk a megfelelő biztonságot jelentő légkört. A fejlesztő értékelés lényege ugyanis éppen 

abban rejlik, hogy a tanuló merjen megnyilatkozni akkor is, ha tudása, illetve képességei még nem teszik 

lehetővé az adott feladat hibátlan megoldását. Éppen a hibák, a hiányosságok felismerése segíti elő a hatékony 

tanulást. Ezért fontos, hogy a tanuló érezze a támogató, segítő légkör meglétét. 

A fejlesztés sikerességének alapvető feltétele a tanulási célok, az elvárt eredmények világos megfogalmazása. A 

fejlesztő szempontú földrajzoktatás, illetve tanulói teljesítményértékelés egymást erősítve akkor lehet sikeres, ha 

a tanulónak tisztában van a tantárgyi követelményekkel. Ez jelenti a földrajzi ismeretek, illetve az azok sikeres 

alkalmazásához elengedhetetlen földrajzi képességek szintjét is. 

Fontos az is, hogy megtaláljuk azokat a módszereket, eszközöket, amelyek segítségével nyomon követhetjük a 

tanulók tanulási folyamatát. Csak így ismerhetjük fel a fejlődést nehezítő tényezőket és alakíthatjuk ki a tanuló 

számára leginkább megfelelő, az egyéni szükségleteihez igazodó tanulási stratégiát. 

1.3. A fejlesztő értékelés eszközei és alkalmazásuk lehetőségei 

A fejlesztő értékelés abban különbözik a minősítő értékeléstől, hogy a megszerzett információk nem adnak 

összegző képet a tanulói teljesítményről, hanem a további fejlődés megtervezéséhez szolgálnak kiindulásul. 

Hatékony eszköz az egyes tanulók motiválásában, a minél jobb teljesítmény elérésére történő ösztönzésben. A 

tudatosan és rendszeresen végzett fejlesztő értékelés fontos a hatékony tanulási kultúra kialakításában, és ezzel 

hozzájárul az élethosszig történő tanulás képességének megteremtéséhez. 

A fejlesztő munkát meg kell, hogy alapozza egy helyzetfeltáró diagnosztikai mérés és értékelés, ennek 

eredményei jelenthetik a kiindulási alapot a fejlesztés személyre szabott megtervezéséhez. A fejlesztő értékelés 

lényege, hogy nyomon kövesse a kompetenciák (tudás, képesség, attitűd) terén bekövetkezett változásokat, ezért 

megvalósítását olyan eszközök segítik, amelyek lehetővé teszik az időbeli folyamatok vizsgálatát, elemzését. 

Erre a célra az egyik legalkalmasabb eszköz a portfólió. A portfólió a tanuló által elkészített munkák, megoldott 

feladatok megadott szempontok szerint összeválogatott akár több évre is kiterjedő gyűjteménye. Ez a 

gyűjtemény lehetőséget nyújt arra, hogy ne csupán az egy adott időpontban elért eredményeket értékeljük, 
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hanem megvizsgálhassuk a fejlődés folyamatát is. Az IKT elterjedése és alkalmazása lehetővé teszi elektronikus 

portfólió kialakítását is. 

A fejlesztő értékelés fontos eszköze a tanulók által nyújtott teljesítmények több szempontból történő elemzése, 

megbeszélése. Ennek változatos módjai vannak pl. rövidebb vagy hosszabb írásos vagy szóbeli tanári 

visszajelzés, egyéni vagy csoportos megbeszélés, mások teljesítményével történő összevetés, követelmény-

standardokhoz (pl. megoldásmintákhoz) való viszonyítás. 

A csoportos munkavégzés, a kooperatív tanulási módszereket alkalmazása lehetőséget biztosít a szociális 

kompetenciák, a felelősségvállalás és az autonómia képességének fejlődésvizsgálatára is. Ebben az esetben az 

értékelés fontos tényezője a tanulói önértékelés, illetve a társak értékelése is. 

A fejlesztő értékelés esetében fontos, hogy az értékelés személyre szabott legyen és meghatározott 

időközönként, pl. negyedévenként vagy a félév végén rendszeresen megtörténjen. Ennek eszköze lehet a 

szöveges értékelés. Fontos azonban, hogy ez ne előre megfogalmazott sablonok felhasználásával történjen, 

hanem valóban személyre szabott legyen. A tanulóknak és a szülőknek is tisztában kell lenniük az értékelés 

szempontjaival. Azt is tisztáznunk kell, hogy a fejlesztő értékelés hogyan kapcsolódik a tanulói teljesítmények 

összegző (szummatív) méréseihez. 

A tapasztalatok alapján az értékelési eljárások és módszerek természetesen módosíthatók és kiegészíthetők. A 

kompetenciafejlesztés és a kompetenciaszint fejlődésének mérése a hagyományos oktatáshoz képest azonban 

jóval elmélyültebb, folyamatosabb és személyesebb tanár-diák kapcsolatot igényel. 

52. 2. A fejlesztő feladat 

A képességfejlesztés és a tanulói képességek fejlődésének értékelése a földrajzórán a fejlesztő feladatok 

segítségével valósulhat meg a leghatékonyabban. Érdemes sorra venni, mi jellemzi ezeket a feladatokat. 

A fejlesztő feladatok készítésekor figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait. Mind a tartalmi elemek 

(pl. az elemzendő szövegrészletek, képek) kiválasztásakor, mind pedig a feladat leírásakor törekednünk kell 

arra, hogy az megfeleljen az adott korcsoportnak. A feladatok nem tartalmazhatnak a tanulócsoport számára 

életidegen megfogalmazásokat, tartalmi, formai elemeket. 

A képességfejlesztés tudatosan megtervezett folyamat, amelyben az egyes részképesség-területek fejlődése 

egymásra épülve valósul meg. Ennek megfelelően az ezt segítő feladatok is egymásra épülő elemekből állnak és 

sokszor alkotnak feladatsorokat. Ennek jó példája a földrajzoktatásban a térképhasználat képességének 

fejlesztése, amely az általános iskolában kezdődik, de csak a középiskolában fejeződik be. 

1. szint: szemléleti térképolvasás 

Ezen a szinten a tanulók arra képesek, hogy leolvassák a térképről az azon feltüntetett adatokat, illetve 

jellemzőket pl. tudják, hogy merre vannak az egyes égtájak, használják a jel- és a színkulcsot. 

Képesek megfogalmazni, hogy a kiválasztott földrajzi hely hol fekszik, hol helyezkedik el más földrajzi 

helyekhez képest. Választ adnak a méretével (pl. magasságával) kapcsolatos kérdésekre. 

A feladatokban leggyakrabban megjelenő kérdések: Mit ábrázol? Hol van? Milyen? Mekkora? 

A szemléleti térképolvasás képességnek fejlesztésekor a következő elemekkel bővülnek a fejlesztő feladatok: 

- A földrajzi információk leolvasása különböző típusú térképekről: fali térképről, saját atlaszból. 

- Tájékozódás különböző területeket ábrázoló térképeken: lakóhely térképe, megye térképe, országokról, 

földrészekről készült térképek. 

- Tájékozódás különböző tartalmú térképlapokon: domborzati, közigazgatás, tematikus térképek 

A képesség fejlődését a térképen való tájékozódás pontosságának és gyorsaságának javulása tükrözi. A 

szemléleti térképolvasás általában az általános iskola 7-8. osztályára jut el arra a szintre, hogy a következő 

térképhasználati képességszint kialakítása megkezdődhessen. 

2. szint: logikai térképolvasás 
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A logikai térképolvasás kialakításának feltétele a szemléleti térképolvasásban való jártasság és a földrajzi 

ismeretek alkalmazásának képessége. 

Ezen a szinten a tanulók már nemcsak arra képesek, hogy leolvassák a térképen közölt információkat, hanem 

arra is, hogy azokat továbbgondolják és következtetéseket vonjanak le. 

Ezen a szinten a tanulók meg tudják indokolni a térképen látható tényeket, feltárják és megfogalmazzák a 

jelenségek közötti összefüggéseket, kölcsönhatásokat. Képesek a térképi információk értelmezéskor az 

analógiás gondolkodásra. 

A feladatokban leggyakrabban megjelenő kérdések: Miért ott található? Hogyan befolyásolja a természeti vagy 

a társadalmi-gazdasági folyamatokat? 

A képesség fejlődését a térképen való biztos (pontos és gyors) tájékozódás mellett az ok-okozati összefüggések 

egyre önállóbb felismerése és mind pontosabb megfogalmazása tükrözi. A logikai térképolvasás általában az 

középiskola 9-10. osztályában jut el arra a szintre, hogy a következő térképhasználati képességszint kialakítása 

megkezdődhessen. 

3. szint: komplex térképolvasás 

A komplex térképolvasás kialakulásának feltétele a logikai térképolvasásában való jártasság és a 

problémamegoldó gondolkodás. 

Ezen a szinten a tanulók tanári irányítás nélkül képesek egy adott probléma megoldásához kapcsolódó térképi 

információk összegyűjtésére és rendszerezésére. Például a térképek segítségével keresnek választ hazánk 

idegenforgalmának fejlesztési lehetőségeire. 

A probléma megoldásához önállóan keresik meg a megfelelő térképlapokat, összegyűjtik a szükséges 

információkat következtetéseket vonnak le és megfogalmazzák a javaslatokat. 

A komplex térképolvasás fejlődését a térkép mind sokoldalúbb információforrásként történő alkalmazásának 

minősége tükrözi (eligazodás a különböző tartalmú térképlapokon, az azokon közölt információk 

összekapcsolása, ezek alapján önálló vélemény megfogalmazása). 

A komplex térképolvasás középiskolai földrajzi tanulmányok végére, a 10 évfolyamon, illetve az érettségire 

történő felkészülés során juthat el a megfelelő szintre. 

A fejlesztő feladatok a fejlesztendő képességterületek sajátosságaihoz igazodnak. A feladatok sajátossága, hogy 

azok megoldása stresszmentes, kötetlen osztálytermi légkörben történik. Ez nagyon fontos, hiszen csak így 

születhetnek igazán kreatív megoldások. 

A fejlesztő feladatok sajátossága a tanulók aktív tevékenykedtetése. Ezért megoldásuk többnyire kilép az 

osztályteremből. Sok esetben szükség van különböző források, eszközök kiválasztására és felhasználására a 

feladatmegoldás során (pl. lexikonok, folyóiratok, internetes portálok stb.). Gyakran van szükség az IKT 

eszközök alkalmazására (ppt készítése, társakkal történő kommunikáció, digitális felvételek készítése stb.). 

Általában nincs is egyetlen helyes megoldás, hanem sok, a tanulók kreativitását tükröző megoldás születhet, 

amelyek mind megfelelhetnek a feladat elvárásainak. A megoldások közötti különbég például az ötletességben, 

a megvalósítás pontosságában vagy éppen gyorsaságában jelenik meg. Ezért is elengedhetetlen a megoldások 

közös értékelése, az egymás munkájára való kölcsönös reflektálás. 

A fejlesztő feladatok a tanítás-tanulás folyamatában számos helyen beépíthetők. Ott a helyük a tanórákor az 

egyes témák feldolgozásakor (pl. előzetes ismeretek feltérképezése, érdeklődés felkeltése) a szakkörökön, a 

felzárkóztató vagy éppen a tehetséggondozó fogalakozásokon. Sikerrel alkalmazhatók iskolán kívüli munkában 

is. 

Az sem igaz, hogy alkalmazásuk minden esetben jóval időigényesebb, mint a hagyományos ismeretközlő 

módszerek választásáé. Motiváló hatásuk pedig minden szempontból pozitívan hat a tanulók földrajz iránti 

attitűdjére és így az esetleges időveszteség is bőven megtérül. 

Érdemes azonban néhány szempontot figyelembe venni a fejlesztő feladatok alkalmazásakor. 
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1. Minden estben pontosan határozzuk, meg, hogy mi a feladatok alkalmazásának célja, milyen eredményeket 

várunk a feladatok megoldásától. 

2. Mérjük fel az eltervezett feladatok megoldásához szükséges időt. Csak akkor építsük be a tanórába, illetve a 

tanításba, ha rendelkezésünkre áll a megfelelő időkeret. Nincs értelme a feladatok megoldásának, ha idő 

hiányában félbe kell hagyni, vagy éppen a közös értékelésre nem jut idő. 

3. Válasszuk ki a megfelelő tanulásszervezési módot. Lehet, hogy elegendő a tanóra egy meghatározott része, 

de lehetséges, hogy ki kell lépnünk a 45 perces időkeretből. Tervezzük meg előre, ha óracserére lesz szükség. 

A fejlesztő feladatok sikerrel alkalmazhatók szakkörökön, erdei iskolában, de otthon elvégezhető feladatként 

is. 

4. Válasszuk ki a leghatékonyabb munkaformát. Ez lehet egyéni vagy pármunka, illetve csoportmunka, de ezek 

kombinációja is. Ennek megfelelően rendezzük be a tantermet is. 

5. Gondoljuk végig, milyen eszközökre lesz szükség a feladatok megoldásához (internetes hozzáférés, 

projektor, szakkönyvek, papírlapok, ragasztó stb.) és gondoskodjunk arról, hogy ezek a tanulók 

rendelkezésére álljanak. 

6. Ha összetettebb, hosszabb időt igénylő fejlesztő feladatot alkalmazunk annak megvalósítása általában 

nagyobb előzetes szervezést igényel. Ebbe is bevonhatjuk a tanulókat. 

7. Semmiképpen se feledkezzünk meg arról, hogy a tanulókkal időben megbeszéljük, ha valamilyen előzetes 

feladatuk van (pl. felkészülés egy szituációs játék szerepére). Ennek elmulasztása tönkreteheti az egész 

munkánkat. 

2.1 A leggyakrabban alkalmazott feladattípusok 

A mérőfeladatokkal foglalkozó fejezetben már beszéltünk arról, hogy vannak olyan feladattípusok amelyek 

alkalmasak a fölrajzi képességek mérésére. Ezek közös jellemzője, hogy nyílt végű, hosszabb-rövidebb 

feleletalkotást, illetve néhány esetben különböző produktumok létrehozását elváró feladatok. A legfontosabb 

feladattípusokat az 1. táblázat mutatja be. 

1. táblázat: A fejlesztő feladatok legfontosabb típusai 
 

Írásbeli feladatok Szóbeli feladatok 

1. Önálló szöveges választ igénylő feladatok: 

kezdetben rövidebb később összetettebb, hosszabb 

szövegek, illetve különböző szövegtípusok alkotása. 

2. Rajzolás: a jelenségek ábrázolásától a tervezésig 

3. Térképhasználat: elemzéses, különböző 

tájékozódási feladatok, térképtervezés 

4. Elemzések: adatok, információk gyűjtése, 

rendszerezése, értelmezése, következtetések 

levonása 

5. Problémamegoldáson alapuló feladatok megoldása 

1. Egyéni szóbeli módszerek: leírások, ismertetők, 

narrációk készítése 

2. Csoportos szóbeli módszerek: párbeszédek, közös 

szövegértelmezés, szövegfeldolgozás, egy téma 

közös bemutatása. 

3. Drámapedagógiai módszerek: szerepjátékok, 

helyzetgyakorlatok, szituációs játékokban való 

aktív és kreatív részvétel. 

4. Didaktikai játék: aktív részvétel a játékokban, 

egyszerű játékok kitalálása és elkészítése (pl. 

memóriajátékok, párosítók). 

5. Prezentációkészítés: kezdetben néhány diából álló 

egyszerű bemutató készítése, majd összetettebb, 

változatos módszereket alkalmazó prezentáció 

összeállítása. 

6. Projektmunka: tanórán illetve tanórán kívül 

megoldható egyre önállóbb tervezést és 

megvalósítást igénylő feladatok, amelyek az 
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ismeretek sokoldalú alkalmazását várják el. 

A földrajzoktatásban jól hasznosítható fejlesztő feladatokat, illetve a tanítási-tanulási folyamatban való 

felhasználási lehetőségeiket bemutató eszköztárat találhatunk a Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázisban a 

http://www.tanszertar.hu címen. 

53. 3. Mintafeladatok a környezetei kompetenciák 
fejlesztéséhez és értékeléséhez kapcsolódóan 

1. feladat – A karikatúra 

 
 

A feladat leírása Nézd meg figyelmesen a rajzot, majd oldd meg a 

feladatokat! 

a) Sorolj fel 5 fogalmat, amely eszedbe jut a képről! 

b) Adj címet a rajznak! 

c) Foglald össze 5-10 mondatban, mire hívja fel a 

figyelmet a karikatúra! 

d) Keress nyomtatott vagy elektronikus forrásokban a 

globális éghajlatváltozással fogalakozó karikatúrákat! 

Készítsetek bemutatót vagy kiállítást az osztályban 

ezekből! Vitassátok meg, milyen eszközökkel hívják 

fel a szerzők a figyelmet a veszélyekre! 

A feladat célja A feladat egy karikatúra értelmezését várj el a 

tanulóktól. A feladat megoldásának célja az 

összefüggések, ok-okozati kapcsolatok felismerése, a 

környezetátalakítás következményeinek mérlegelése. 

A környezettudatos magatartás iránti igény kialakítása, 

illetve elmélyítése. 

Fejleszthető kompetencia 1. Természettudományos kompetencia 

2. Digitális kompetencia 

3. Anyanyelvi kommunikáció 

4. Szociális és állampolgári kompetencia 

http://www.tanszertar.hu/
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5. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Munkaforma Egyéni tanulói munka: fogalmak felsorolása, címadás, 

összefoglaló megírása 

Csoportmunka: karikatúrák gyűjtése, rendszerezése, 

kiállítás szervezése 

Osztálytermi munka: fogalmak rendszerezése, vita 

Tanácsok, ötletek A karikatúrát vetítsük ki projektor vagy írásvetítő 

segítségével. 

A tanulók által felsorolt fogalmakat írjuk fel a táblára, 

majd közösen rendszerezzük őket. A tanulók 

nevezzenek meg szempontokat a csoportosításukhoz. 

A javasolt címek közül a tanulók döntsék el, hogy 

melyiket tartják a legtalálóbbnak. 

Az összegyűjtött karikatúrákat PowerPointos 

prezentáció formájában is bemutathatjuk. Ha 

kinyomtathatjuk a képekből kiállítást is szervezhetünk 

az osztályban vagy az iskola egy erre alkalmas helyén. 

Ez utóbbi esetben helyezzünk el egy „vendégkönyvet” 

is a képek mellé, hogy a tanulók leírhassák a 

kiállításhoz kapcsolódó észrevételeiket. 

2. feladat – Szervezz konferenciát! 

 
 

A feladat leírása A levegőszennyezés mindennapjainkat is érintő 

következményei, a sokasodó környezeti problémák 

mindinkább felhívják a figyelmet a környezet 

védelmének fontosságára. Szervezz a témához 

kapcsolódó konferenciát! 

- Adj címet a rendezvénynek! Keress figyelemfelhívó 

jelmondatot! 
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- Állítsd össze a konferencia programját! Kiket hívnál 

meg előadó-ként? Miért őket választottad? 

- Milyen kapcsolódó rendezvényeket tartanál? 

- Gondold végig a szervezés lépéseit! Mi mindenre 

lenne szükség egy sikeres konferenciához? Készíts 

költségtervet! 

- Hogyan tájékoztatnád a rendezvényről a 

közvéleményt? 

A feladat célja A feladat célja, hogy fejlessze a tanulók szervezői és 

vállalkozói kompetenciáit, összekapcsolja az iskolában 

tanultakat a mindennapi életben tapasztalható 

jelenségekkel, folyamatokkal. Hozzájáruljon 

környezettudatos magatartás, az aktív és 

felelősségteljes állampolgári attitűd kialakulásához. 

Fejleszthető kompetencia 1. Természettudományos kompetencia 

2. Digitális kompetencia 

3. Anyanyelvi kommunikáció 

4. Matematikai kompetencia 

5. Szociális és állampolgári kompetencia 

6. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

7. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Munkaforma Csoportmunka – a konferenciaterv elkészítése 

Csoportmunka – projektfeladat: a konferencia 

megvalósítása egy helyi vagy regionális 

diákkonferencia keretében, záró kiadvány 

megtervezése. 

Tanácsok, ötletek A feladatot elméleti – tervkészítés - és gyakorlati – a 

konferenciát valójában megvalósító - formában 

egyaránt felhasználhatjuk. 

A feladat megoldása, megvalósítása a tanulói 

kompetenciák széleskörű fejlesztését teszi lehetővé. 

Projektfeladatként történő megvalósításkor 

folyamatosan kísérjük figyelemmel a szervező munkát, 

időnként iktassunk olyan pontokat, ahol a tanulók 

beszámolnak az elvégzett feladatokról, és egyeztetik a 

további tennivalókat. 

A konferencia egy, a Föld napjához kapcsolódó iskolai 

rendezvény is lehet. 

3. feladat – Mit üzen a kép? 
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A feladat leírása Nézzétek meg a képet, majd oldjátok meg a 

feladatokat! 

a) Képzeljétek magatokat a képen látható növény 

helyébe! Meséljétek el, mi történt veletek! Milyen sors 

várhat rátok? 

b) Készítsetek 5-10 kockás képregényt, amelynek vagy 

a kezdő vagy a befejező kockája a bemutatott kép! 

Készüljön magyar és idegen nyelvű felirat is az egyes 

kockákhoz! Készíthettek pár perces videofilmet is! 

Adjatok címet a képregénynek, illetve a filmnek! 

Tartsatok bemutatót az elkészített művekből! Legyen 

néhány tagú diák zsűri is, a művek értékeléséhez! 

A feladat célja A feladat célja, hogy elgondolkodásra késztesse a 

tanulókat a globális környezeti problémák, a 

klímaváltozás kialakulásának okairól, várható 

hatásairól, következményeiről és a mérséklés 

lehetőségeiről. Elősegítse a kreatív, problémamegoldó 

gondolkodás fejlődését, a felelős környezettudatos 

magatartás kialakulását. 

Fejleszthető kompetencia 1. Természettudományos kompetencia 

2. Digitális kompetencia 

3. Anyanyelvi kommunikáció 

4. Idegen nyelvi kommunikáció 

5. Szociális és állampolgári kompetencia 

6. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

7. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Munkaforma Egyéni tanulói munka: a történet leírása, képregény 

vagy film készítése 



 Mérés-értékelés a földrajzoktatásban  

 60  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Csoportmunka: képregény vagy film készítése, 

bemutató szervezése, értékelés 

Tanácsok, ötletek A képhez kapcsolódó történetet tanórán kívüli írásos 

feladatként is adhatjuk. A beadott műveket a többi 

tanuló is ismerje meg, és közösen értékeljük azokat. 

A képregény vagy videofilm készítését adhatjuk 

egyéni vagy csoportmunkában elkészítendő 

projektfeladatként is. 

2. feladat –A rejtvény 
 

1.         E           

2.         S           

3.         Ő           

4.         E           

5.         R           

6.         D           

7. 
    

Ő 
     

 

A feladat leírása Készíts rejtvényt! Megadtuk a megoldást, a te 

feladatod, hogy elkészítsd a hozzá kapcsolódó 

rejtvényt. Tartsd be az alábbi utasításokat: 

1. Keress az egyes sorokba olyan fogalmakat, amelyek 

az éghajlatváltozáshoz kapcsolódnak és 

tartalmazzák a megoldásban szereplő betűt! 

2. Jelöld be a fogalom helyét a négyzetrácsba! 

3. Add meg a fogalom meghatározását, amely alapján 

a többiek kitalálhatják az adott fogalmat! 

4. Ha elkészültél, add oda a padtársadnak. Oldja meg a 

rejtvényedet! Ellenőrizd a megoldásokat! 

Magyarázzátok meg, hogyan kapcsolódik a 

megoldásban megadott fogalom a klímaváltozáshoz! 

A feladat célja A feladat a témához. kapcsolódó egyedi és általános 

fogalmak meghatározását, értelmezését, rendszerezését 

várja el a tanulóktól. A definíciók világos és 

egyértelmű megfogalmazása elősegíti a lényeges 

tartalmi elemek felismerését. 

Fejleszthető kompetencia 1. Természettudományos kompetencia 

2. Anyanyelvi kommunikáció 
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3. Hatékony önálló tanulás 

4. Szociális és állampolgári kompetencia 

Munkaforma Egyéni tanulói munka: a fogalmak felsorolása, 

címadás, összefoglaló megírása 

Páros munka: Az elkészült rejtvény megoldása, a 

munka értékelése 

Tanácsok, ötletek A feladat jól alkalmazható a már megszerzett 

ismeretek összefoglalásakor, rendszerezésekor. . 

A rejtvények megoldása után beszéljük meg, hogy 

milyen fogalmak szerepeltek az egyes feladatokban. 

Beszéljük meg azt is, hogy melyek voltak a legjobb 

meghatározások, illetve azt, hogy mi okozott 

problémát. 

A feladattípus rendszeres használata nagymértékben 

segíti a tanulók lényegkiemelő képességének 

fejlődését. 

5. feladat – A riporter 
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A feladat leírása Képzeld el, hogy riporter vagy és munkád során a 

képeken látható eseteket tapasztaltad. 

- Írj rövid tudósítást mindkét képhez kapcsolódóan! 

Adj címet is a beszámolóknak! 

- Készíts képzeletbeli riportot az alábbi emberek 

valamelyikével: 

- Környezetvédelmi szakember 

- Egy fuvarozó cég képviselője 

- A képen látható lakótelep egyik lakója 

- A képen látható főút mellett lakók egyike 

- Egy hulladéklerakó, illetve -égető szakembere 

- Orvos 

- Találjatok ki egy-egy párbeszédet az egyes képekhez 

kapcso-lódóan! Adjátok is elő a padtársaddal! 

A feladat célja A környezetünkben előforduló problémák okainak és 

következményeinek felismerése. A riportkészítés 

hozzájárulhat az eltérő vélemények, nézőpontok 

megismeréséhez és megértéséhez, az önálló vélemény 

kialakításához. Elősegíti a környezettudatos 

állampolgári magatartás kialakulását. 

Fejleszthető kompetencia 1. Természettudományos kompetencia 

2. Anyanyelvi kommunikáció 

3. Szociális és állampolgári kompetencia 

4. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Munkaforma Egyéni tanulói munka: tudósítás, riport megírása 

Pármunka: párbeszéd, szerepjáték 

Tanácsok, ötletek A tanulók mutassák be a rövid tudósításokat, illetve a 

képzeletbeli riportokat. Beszéljék meg, hogy mi a 

közös vonás a leírásokban. Vitassuk meg az esetleges 

egyéni meglátásokat! 

Értékeljük közösen az elkészült írásokat, válasszuk ki a 

legjobbakat! 

Hallgassuk meg együtt a kitalált párbeszédeket. 

Amennyiben lehetőség van rá, a tanulók készítsenek 

valódi riportot is a közlekedés, illetve a hulladék 

okozta környezeti problémák megoldásával fogalakozó 

szakemberekkel. Meg is hívhatjuk a szakembereket 

arák egy-egy a témával fogalakozó tanórára vagy 

iskolai rendezvényre. 
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54. Összefoglalás 

A kompetenciaalapú oktatás új értékelési eljárások kidolgozását és elterjesztését igényli. Ennek az igénynek 

legjobban a fejlesztő vagy más néven formatív értékelés felelhet meg. A fejlesztő értékelés célja a tanulók 

egyéni adottságihoz, igényeihez igazodó hatékony tanulási utak, módszerek kialakítása. A képességfejlesztés és 

a tanulói képességek fejlődésének értékelése a földrajzórán a fejlesztő feladatok segítségével valósulhat meg a 

leghatékonyabban. 

55. Ellenőrző kérdések 

1. Miért van szükség az értékelés új eszközeinek alkalmazására a kompetencia alapú oktatásban? 

2. Mit vegyünk figyelembe a fejlesztő értékelés megvalósításakor? 

3. Melyek a fejlesztő feladat jellemzői? 

4. Elemezze a fejlesztő értékelés szempontjából a mellékletben található eszközt! 

56. Tesztfeladatok 

Csoportosítsa a mérő és fejlesztő feladatok jellemzőit! Írja a megállapítások sorszámát a halmazábrába a 

megfelelő helyre! 

  

  

1. Egyetlen helyes megoldása van. 

2. A képességterület sajátosságain alapul. 

3. Diagnosztikus mérés eredményeire épül. 

4. Önálló információszerzésen is alapulhat. 

5. Megfelel az ún. jóságmutatóknak. 

 Megoldás: 

    

7. A földrajz érettségi helye, szerepe 

57. Célkitűzés: 

A téma feldolgozásának célja, hogy a leendő földrajztanárok megismerjék a földrajz mint kötelezően 

választható érettségi vizsgatárgy jellemzőit, tantárgyunk helyét és szerepét a hazai kétszintű vizsgarendszerben 

58. Tartalom: 

1. A földrajzi érettségi vizsga helye a vizsgatárgyak között 
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2. Az általános és a részletes vizsgakövetelmények, segédanyagok 

3. Új vizsgalehetőségek 

59. 1. A földrajzi érettségi vizsga helye a 
vizsgatárgyak között 

A 2005-ben bevezetett új érettségi követelményei szerint 2011 májusában már tizennegyedik alkalommal tettek 

vizsgát a jelöltek. Az elmúlt vizsgaidőszakok számos szakmai és szervezési tapasztalattal szolgáltak a 

szaktanárok, a diákok és a vizsgafejlesztők számára. Az egyes vizsgaidőszakok feladatsorait, a vizsgára 

jelentkezők vizsgaszintek és iskolatípusok szerinti összetételét, valamint a feladatsorok megoldottságát több 

tanulmány is elemezte az elmúlt időszakban. 

A földrajz a szívesen választott vizsgatárgyak közé tartozott a korábbi és tartozik az új vizsgarendszerben is. 

Mivel döntően már a 10. évfolyamon befejeződik a tantervekben meghatározott tananyag oktatása, a diákok úgy 

érzik, a többi tantárgyhoz képest kevesebb tananyagot kell megtanulniuk, illetve átismételniük a sikeres vizsga 

érdekében, így több idejük marad más tantárgyak tanulására. 2005 előtt tovább növelte a tantárgy népszerűségét 

az is, hogy csak szóbeli vizsgán, iskolai keretek között kellett számot adni a földrajzi ismeretekről. 

A korábbi vizsgahelyzet az új érettségi bevezetésével jelentősen megváltozott. Az új rendszerben mindkét 

vizsgaszinten írásbeli és szóbeli vizsgát is kell tenniük a jelölteknek. Bár a földrajzoktatásra fordítható időkeret 

nem növekedett és az elsajátítandó tananyag sem lett több – bár tartalmában jelentősen módosult –, a 

földrajztanárok az összetettebbé és ezért vélhetően nehezebbé váló vizsga miatt attól tartottak, hogy jelentősen 

lecsökken a földrajzból vizsgára jelentkezők száma. Különösen az új, központi követelményekre épülő írásbeli 

vizsgarész miatt vélekedtek így. 

A várakozásokkal ellentétben azonban az új típusú vizsga nem riasztotta el a jelölteket. Az első, 2005 májusi 

vizsgaidőszakban 18 454 vizsgázó választotta a földrajzot középszinten vizsgatárgyként. Így, 2005-ben a 

kötelezően választható tantárgyak közül földrajzból tettek a legnagyobb számban középszintű érettségi vizsgát a 

jelöltek. Ez a szám 2009-ig nem változott lényegesen, sőt kisebb mértékű növekedést figyelhettünk meg. (1. 

táblázat) 

1. táblázat: A földrajzból érettségi vizsgát választók számának alakulása (2005-2010)1 
 

Vizsgaszint 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Középszint (fő) 18 454 20 914 20 657 19 

304 
18 

835 
14 

261 

Emelt szint (fő) 238 611 550 353 253 218 

Jelentős csökkenést tapasztalhatunk viszont a vizsgázók számában 2010-ben. Ennek hátterében a felnőttoktatás 

és az esti képzés vizsgaszabályzatnak változása áll. Erre a későbbiekben még visszatérünk. 

A nagyszámú középszintű vizsgázóval szemben azonban csak nagyon kevesen választották az emelt szintű 

vizsgát. A vizsgázók számában az első években bekövetezett jelentős növekedés megszűnt, sőt az elmúlt 

években az emelt szinten vizsgázók számának nagyarányú csökkenését figyelhettük meg. Annak, hogy nagyon 

kevesen választják az emelt szintű vizsgát az egyik oka mindenképpen az, hogy csak kevés felsőoktatási 

intézményben, illetve szakon számítható be „pontszerző” tantárgyként a földrajz, illetve maga a földrajz 

érettségi. A másik ok feltehetően az, hogy a tudományegyetemek népszerű geográfus alapszakjaira nem elvárás 

az emelt szintű érettségi. Más felsőoktatási intézmények geográfus képzései pedig alacsonyabb 

felvételpontszámmal is elérhetőek, így egy jól sikerült középszintű vizsga és esetleg az egy nyelvvizsgáért járó 

többletpont már garantálja a biztos bejutást. Ennek köszönhetően – mindaddig, amíg a felsőoktatási 

intézmények nem írják elő kötelezően az emelt szintű vizsga választását – hosszabb távon sem várható 

lényegesen magasabb vizsgázói létszám. 

                                                           
1Adatok forrása: Oktatási Hivatal 
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Érdemes tovább elemezni a vizsgázók számának alakulását abból a szempontból, hogy milyen iskolatípusokból 

választják a legtöbben a földrajzot vizsgatárgyként. (2. táblázat) 

2. táblázat: A földrajzból vizsgázók megoszlása iskolatípusonként (2006-2010) 
 

 
Gimnázium Szakközépiskola Felnőttképzés Tanulói 

jogvi- 

szonyon 

kívül 

2006 közép 6052 4697 10175 90 

emelt 421 68 20 102 
 

2007 közép 6213 4746 9617 81 

emelt 399 78 12 61 
 

2008 közép 6129 4555 8397 185 

emelt 285 19 5 39 
 

2009 közép 5692 4508 8480 130 

emelt 208 15 3 22 
 

2010 közép 5492 4470 4117 151 

emelt 159 15 1 28 
 

A részletesebb elemzés feltárja a vizsgára jelentkezés sajátos, a nem kötelező tárgyak közül csak a földrajzra 

jellemző intézménytípus-arányt. Megállapítható, hogy a középszint esetében 2010-ig a legnagyobb számban a 

felnőttképzésből kerültek ki a vizsgázók – a jelöltek mintegy fele. Ennek hátterében az a rendelkezés áll, hogy 

ebben az iskolatípusban 2010-ig még nem volt kötelező az idegen nyelvi érettségi, és így két választható tárgyat 

jelölhetnek meg a vizsgázók. Ebből az egyik az esetek zömében a földrajz volt. A középszintű vizsgák 

számának jelentős csökkenése éppen a jogszabályi változás miatt következett be. A kötelező nyelvi érettségi 

bevezetése után ugyanis csak egy választható tantárgy marad, amelyen a földrajznak osztoznia kellett a többi 

négy tantárggyal, elsősorban a biológiával és az informatikával. A 2010-es adatok azt mutatják, hogy az 

informatikából vizsgázók száma jelentősen megnőtt ebben az évben, a földrajzé pedig közel azonos mértékben 

csökkent. Másképpen megfogalmazva, ha csak egy tantárgyat kell választani, akkor a mindennapi életben, 

elsősorban a munkában jól hasznosítható informatikára esik a választás. 

Sajátos a szakközépiskolák helyzete is a földrajz érettségi választásában. Ebben az iskolatípusban csak a NAT 

bevezetéséhez kapcsolódó tantervreform és az új érettségi szabályozás teremtette meg alapvetően a vizsga 

lehetőségét. Ennek a változásnak elsősorban a gazdasági, idegenforgalmi és könnyűipari szakmacsoporthoz 

tartozó szakközépiskolák tanulói örültek. 

Az emelt szintű vizsgák esetében a várakozásnak megfelelően a gimnáziumok szerepe a meghatározó. 

Örvendetes ugyanakkor, hogy a szakközépiskolások, sőt a felnőttképzésben résztvevők közül is vállalkoznak 

jelöltek erre a vizsgára. 

A tanulói jogviszonyon kívüli vizsgázók azok, akik már befejezték tanulmányaikat és rendelkeznek érettségivel, 

de vagy nem érettségiztek földrajzból vagy nem elégedettek korábbi vizsgájuk eredményével. 

Felvetődik egy másik szempont is. Nem azért választják-e sokan a középszintű földrajz érettségit, mert 

könnyűnek tartják a feladatsorokat? Erre egyértelműen nemmel válaszolhatunk. A választható, a földrajzzal 
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szemben alternatívát jelentő tantárgyak írásbeli átlageredményei ugyanis nem térnek el jelentősen a földrajzétól, 

illetve nem a földrajz esetében tapasztaljuk a legmagasabb megoldottságot. (3. táblázat). 

3. táblázat Az egyes tantárgyak középszintű írásbeli feladatsorainak megoldottsága 
 

Vizsgatárgy Az írásbeli vizsga megoldottsága (%)     

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 

Fizika 61,85 60,81 56,81 62,57 64,15 64,58 

Kémia 60,40 58,19 61,89 65,33 70,29 75,47 

Biológia 63,68 66,75 57,03 54,36 58,82 56,93 

Informatika 54,74 59,72 64,49 56,67 59,30 58,84 

Földrajz 59,71 62,70 61,91 55,26 57,78 64,42 

A két vizsgaszint nagyon eltérő választásának hátterére, a földrajz tantárgy megítélésében lévő kettőség 

meglétére világít rá egy, a középiskolás tanulók, a pedagógusok és az egyetemi hallgatók körében 2004-ben 

végzett felmérés is (Ütőné V.J. 2007). A felmérés két kérdése a földrajz által közvetített ismeretek és a földrajz 

tanulása során kialakuló, illetve fejlődő képességek szerepének hasznosíthatóságára vonatkozott. A felmérés 

arra kereste a választ, hogy a földrajzoktatás mennyire járul hozzá a diákok boldogulásához az iskolai és a 

hétköznapi életben. 

Vizsgáljuk meg először, hogyan ítélték meg a megkérdezett csoportok a földrajz tantárgy által közvetített 

ismeretek hasznosíthatóságát a továbbtanulás szempontjából. Ez a megítélés összefüggésben van a földrajz 

későbbi, felvételi tantárgyként, illetve esetleges emelt szintű vizsgatárgyként történő választásával is. 

A válaszolóknak fontossági sorrendben 1-10-ig kellett pontozni a tantárgyakat, úgy, hogy a legfontosabbnak 

ítélt tantárgy 1., a legkevésbé fontosnak tartott pedig 10. helyezési számot kapta. A helyezési számokat pontokra 

váltották át, azaz minél magasabb volt egy tantárgy helyezési száma, annál magasabb pontszámot kapott. Ebben 

az esetben tehát a magasabb pontszám a kevésbé fontos megítélést tükrözte. Az 1. ábra a tantárgyaknak a 

továbbtanulásában betöltött szerepével kapcsolatos válaszok megoszlását mutatja be. 
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1. ábra: A 

tantárgyak megítélése a továbbtanulás szempontjából 

A továbbtanulás szempontjából a legfontosabbnak az idegen nyelvet és a matematikát tartotta valamennyi 

megkérdezett csoport. A földrajzot ugyanakkor ebből a szempontból egyik csoport sem tartotta fontosnak. Ez a 

kedvezőtlen megítélés a tanulók esetében vélhetően erősen összefügg a későbbi vizsgaszint választással is, azaz 

tulajdonképpen már előrevetíti az emelt szintű vizsgák alacsony számát. Az egyetemisták kedvezőbb 

megítélését természetesen jelentősen befolyásolta, hogy közülük többen valamilyen, a földrajzhoz erősebben 

kötődő területen tanultak (közgazdasági, idegenforgalmi képzés). Megjegyzendő azonban, hogy a földrajz egyik 

intézményben sem volt felvételi tantárgy. 

Érdemes megvizsgálni a tantárgyak másik szempontból, a mindennapokban hasznosítható ismeretek közvetítése 

szempontjából történő megítélését is. Ezt mutatja be a 2. ábra. (Most is az előző ponthoz hasonlóan történt a 

válaszok értékelése.) 
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2. ábra: A tantárgyak megítélése a mindennapi életben való hasznosíthatóság szempontjából 

Ebben a megítélésben jelentősen átrajzolódott a tantárgyak sorrendje. Ugyan továbbra is az idegen nyelv a 

legfontosabb, de második helyre már az informatika kerül, a földrajz pedig a matematikával együtt a 3-4. helyre. 

A továbbtanulás szempontjából fontosnak ítélt történelmet a megkérdezettek többsége a gyakorlatiasság 

szempontjából már a földrajz mögé sorolta. Mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a földrajzzal általában 

együtt emlegetett természettudományos tantárgyakat (kémia, biológia, fizika) a mindennapi életben 

hasznosítható ismeretek közvetítése szempontjából sokkal kevésbé tartották hasznosnak valamennyi csoportban. 

Minden bizonnyal a földrajz pozitív megítélése is tükröződik a nagyszámú középszintű vizsgában. Vélhetően 

sok diák dönt úgy, hogy olyan választható tantárgyból tesz vizsgát, amelynek tudásrendszere nemcsak az 

érettségi vizsgán, hanem később, a mindennapi életben is jól hasznosítható. Ez alátámasztja az informatikai 

vizsgák nagy számát is. 

60. 2. Az általános és a részletes 
vizsgakövetelmények, segédanyagok 

Az új érettségi vizsga bevezetését hosszas fejlesztő munka előzte meg. Ennek során kerültek kidolgozásra a 

vizsga tartalmi keretét jelentő általános és részletes vizsgakövetelmények. 

Nevének megfelelően az általános követelmény a vizsgában megjelenő témaköröket sorolja fel közép- és emelt 

szinten. Az általános vizsgakövetelményekről, illetve a vizsgák szervezéséről, a tantárgyi vizsgákról az alábbi 

rendeletben tájékozódhatunk: 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról. 

Az általános követelményekkel összhangban kidolgozták az érettségi vizsga részletes követelményeit is. Erről a 

40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről ad tájékoztatást. 

Ezek az alapdokumentumok az Oktatási Hivatal, illetve a szakminisztérium honapjáról letölthetők, valamint az 

Oktatási Közlönyben, illetve a Magyar Közlönyben nyomtatott formában is elolvashatók. Az elmúlt idők során 

a rendeleteket többször és több pontban is módosították, az interneten elérhető változat fel is hívja a figyelmet 

az aktuális változásokra. 

A Földünk, környezetünk műveltségi területet megjelenítő földrajz tantárgy részletes közép- és emelt szintű 

érettségi vizsgakövetelményei táblázatos formában jelennek meg. A részletes vizsgakövetelményeket tartalmazó 

táblázatban az emelt szint oszlopa csak a középszintet meghaladó követelményeket tartalmazza, de az emelt 

szintű vizsga természetesen magába foglalja a középszintű követelményeket is. 
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A tartalmi követelmények ismertetése előtt a dokumentum felsorolja a vizsgán ellenőrizendő földrajzi 

kompetenciákat is. Ebben az alábbiakat olvashatjuk: 

A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi földrajzi kompetenciák 

– adott vizsgaszintnek megfelelő – elsajátításáról is: 

1. földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók használata, információk feldolgozása, értelmezése; 

2. földrajzi-környezeti ismeretek alkalmazása a mindennapokban tapasztalható természeti, társadalmi-gazdasági 

és környezeti jelenségek, folyamatok magyarázatában, értelmezésében; 

3. különböző fajtájú térképeken közölt információk olvasása, értelmezése; 

4. kontúrtérképes feladatok megoldása; 

5. egyszerű gyakorlati és alapvető számítási feladatok elvégzése, az eredmények értelmezése; 

6. az ismeretanyag belső összefüggéseinek felismerése, több témakör ismeretanyagának logikai 

összekapcsolását igénylő, összetett feladatok megoldása; 

7. földrajzi-környezeti tartalmú információkkal kapcsolatos egyszerű vázlatrajzok, folyamatábrák, 

keresztmetszeti rajzok és térképvázlatok készítése; 

8. szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartalmú témákhoz kapcsolódóan; 

9. földrajzi-környezeti szemlélet és gondolkodásmód alkalmazása feladatmegoldások, szóbeli és írásbeli 

témakifejtések során. 

A részletes vizsgakövetelmények szerkezetét az alábbi részlet szemlélteti: 

A részletes vizsgakövetelményeken kívül még két tájékoztató segédanyag segíti a vizsgára történő felkészülést. 

Ilyen a: 

- az írásbeli vizsgán kérdezhető topográfiai névanyag, 

- a részletes vizsgakövetelményekhez kapcsolódó egyedi és általános földrajzi fogalmak gyűjteménye. 

A topográfiai követelmények esetében nincs külön emelt- és középszint, míg a fogalmak a kétszintű vizsgának 

megfelelően kerültek felsorolásra. Ezek az anyagok az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthetők. 

61. 3. Új vizsgalehetőségek 

Az új érettségi vizsga bevezetésével új vizsgalehetőségek (vizsgaidőpontok és vizsgatípusok) is megjelentek. A 

hagyományos május-júniusi mellett az őszi, október-novemberi vizsgaidőszakban is lehet érettségizni mindkét 

szinten. Ez utóbbi időszakban néhány kijelölt iskolában szervezik meg a vizsgákat, ezért ilyenkor a középszint 

esetében sem biztos, hogy a jelölt a saját intézményében érettségizik. 

Új lehetőséget jelentett az előrehozott és a szintemelő vizsgák bevezetése. Előrehozott vizsgáról akkor 

beszélünk, ha még a tanulói jogviszony alatt, a 12. évfolyam befejezése előtt tesz vizsgát egy tanuló. Mivel a 

földrajzoktatás a legtöbb középiskolában a 10. évfolyamon befejeződik, a földrajzból vizsgázók nagy számban 

élnek a korábbi – a 11. évfolyamon megszerezhető – tantárgyi érettségi lehetőségével. A földrajz szempontjából 

kedvező előrehozott vizsga lehetősége a vizsgaszabályzat várható átalakulásával azonban - vélhetően 2011-től - 

jelentősen módosul. 

A szintemelő vizsgára akkor van lehetőség, ha valaki középszinten már sikeres vizsgát tett, de később 

valamilyen ok, pl. megváltozott továbbtanulási szándék miatt szüksége van az emelt szintű vizsgára. Szintemelő 

vizsga tanulói jogviszony alatt és azt követően is bármelyik vizsgaidőszakban letehető. 

Mivel a felvételi és az érettségi az új vizsgarendszerben teljesen összekapcsolódik, felmerül a kérdés, mi 

történik azokkal a diákokkal, akik néhány évvel az érettségi után döntenek úgy, hogy szeretnének továbbtanulni 

földrajzból, de annak idején nem érettségiztek ebből a tárgyból. Ebben az esetben jelentkezniük kell volt 
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iskolájukban vagy az Oktatási Hivatalban és a megfelelő vizsgaidőszakban kiegészítő vizsgát tehetnek. Ekkor is 

lehetőség van bármelyik vizsgaszint választására. 

62. Összefoglalás 

A földrajz tantárgy a kötelezően választható vizsgatárgyak közé tartozik. A nagyszámú középszintű vizsgázóval 

szemben csak nagyon kevesen tesznek emelt szintű vizsgát. A vizsgát az általános és a részletes 

vizsgakövetelményekben leírtak alapján kell megszervezni. A vizsgára történő felkészülést tájékoztató 

segédanyagok segítik: topográfiai névanyag, illetve az egyedi és általános földrajzi fogalmak gyűjteménye. Új 

vizsgalehetőségek: előrehozott, szintemelő és kiegészítő vizsga 

63. Ellenőrző kérdések 

1. Mivel igazolja, hogy a földrajz kedvelt vizsgatárgy? 

2. Melyek a vizsgaszervezés szempontjából meghatározó jelentőségű dokumentumok? 

3. Melyek a legfontosabb segédanyagok? 

4. Melyek az új vizsgalehetőségek? 

64. Tesztfeladatok 

Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi megállapítások! Írjon I betűt az igaz és H betűt a hamis 

megállapítás sorszáma elé! 

1. Az emelt és a középszintű vizsga topográfiai követelményei eltérőek. 

2. Előrehozott vizsga mindkét vizsgaszinten választható. 

3. A mindennapi életben való hasznosság szempontjából a földrajz megítélése kedvezőbb, mint a továbbtanulás 

szempontjából. 

4. A vizsgakövetelmények csak a kötelező földrajzi ismereteket tartalmazzák. 

5. Földrajzból a tanulói jogviszony megszűnése után is lehet vizsgát tenni. 

Megoldás: 1. H, 2. I, 3. I, 4. H, 5. I 

8. A középszintű írásbeli érettségi vizsga 

65. Célkitűzés: 

A téma feldolgozásának célja, hogy megismertesse a földrajztanárokkal a középszintű írásbeli érettségi vizsga 

jellemzőit. A vizsga tartalmi keretét, a vizsgadolgozatok javításnak és értékelésének módját, emellett bemutassa 

a felkészítő tanár feladatait. 

66. Tartalom: 

1. Az írásbeli vizsga szerkezete és jellemzői 

2. Az írásbeli vizsga tartalmi kerete 

3. A tanulói teljesítmények értékelése 

4. Szempontok az írásbeli vizsga értékeléséhez 

5. Kiemelt feladatok a vizsgára történő felkészítés során 
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67. 1. Az írásbeli vizsga szerkezete és jellemzői 

A kétszintű földrajzi érettségi esetében a korábbi érettségihez képest az egyik legjelentősebb változást az 

írásbeli érettségi vizsga bevezetése jelentette. A középszintű tantárgyi érettségi írásbeli és szóbeli vizsgarészből 

áll. A középszintű vizsga szerkezetét az 1. táblázat mutatja be. 

1. táblázat A középszintű vizsga szerkezete 
 

 
Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Időtartam 120 perc 15 perc 

Feladat I. Topográfiai ismereteket, 

képességeket ellenőrző 

feladatlap 

20 perc 

II. Földrajzi ismeretek és 

képességek meglétét vizs-

gáló feladatlap 

100 perc 

Egy 

természetföldrajzi 

és egy 

társadalomföldrajzi 

feladat kifejtése 

Pontszám 100 pont 50 pont 

Az írásbeli vizsgán a jelöltnek a vizsgaközpont által összeállított feladatsort kell megoldania. Erre összesen 120 

perc áll a rendelkezésére. Az írásbeli vizsga két, tartalmi és szervezési szempontból egymástól eltérő részből áll. 

Az I. részben a vizsgázó egy, a topográfiai ismeretek ellenőrzésére szolgáló feladatlapot old meg. A megoldásra 

20 perc áll rendelkezésre. A feladatok megoldása során semmiféle segédeszköz nem használható. A feladatlap 

három feladatot tartalmaz, amelyek közül egy Magyarországgal, egy Európával, egy pedig az Európán kívüli 

kontinensekkel, tájakkal és országokkal kapcsolatos. A topográfiai feladatok megoldásával 25 pont szerezhető. 

Az írásbeli II. részében a vizsgázónak általános földrajzi ismereteiről és képességeiről kell számot adnia a 

feladatlap megoldásával. Ebben az esetben a megoldásához a középiskolai földrajzi atlasz is használható. Ha 

szükséges a vizsgázó használhat zsebszámológépet, körzőt és vonalzót is. Ha az egyes feladatok megoldásához 

egyéb információkra, adatokra, szemelvényekre, stb. van szükség, azt a feladatsor minden esetben tartalmazza. 

A II. részfeladatlap megoldására felhasználható időkeret 100 perc és a feladatok megoldásával megszerezhető 

maximális pontszám 75. 

A vizsga során a jelölt először a topográfiai feladatlapot oldja meg. A kitöltött feladatlapot a felügyelő tanár 

összegyűjti. Ezután kerülhet sor a második feladatlap kiosztására és megoldására. 

Az egyes feladatsorok feladatait tetszőleges sorrendben oldhatják meg a jelöltek. A feladatlapon a megoldást – 

amennyiben szükséges – a vizsgázó javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt 

beírás esetén az adott feladatrészre pontot nem kaphat. Az egyes feladatok megoldásával elérhető maximális 

pontszámról, illetve a részpontszámokról a feladatok után feltüntetett pontok tájékoztatnak. 

67.1. 2. Az írásbeli vizsga tartalmi kerete 

A vizsgaközpont által összeállított feladatsor a vizsgakövetelményben meghatározott valamennyi fő témakörből 

tartalmaz kérdéseket. A feladatsorban közel azonos arányban jelennek meg a természetföldrajzi és a 

társadalomföldrajzi tartalmak. 

A feladatok nemcsak a földrajzi ismertetek elsajátításának szintjét, hanem az ismeretek alkalmazásának 

képességét is vizsgálják. 

A feladatsorok belső arányaira jellemző, hogy az elérhető pontszám mintegy 55-60 %-ában a földrajzi-

környezeti ismeretek ellenőrzésére alkalmas feladatokat tartalmaznak. Ezek között a középszintű részletes 

érettségi követelményekre épülő zárt végű vagy rövid szöveges választ igénylő nyíltvégű feladatokat találunk. A 

többi pont az ismeretek alkalmazását elváró gyakorlati jellegű feladatok megoldásával szerezhető meg. Ilyenek 

pl. a grafikonok, ábrák vagy szövegek elemzését igénylő feladatok, a számításos feladatok, a mérési és 
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helymeghatározási feladatok. Elvárás lehet az eredmények rövid értelmezése, vagy az önálló vélemény 

megfogalmazása is. 

A topográfiai feladatok között a hagyományos kontúrtérképes feladatok mellett szöveges feladatokkal is 

találkozhatunk. Fontos megjegyezni, hogy a topográfiai ismeretek a vizsgakövetelmények alapján nemcsak a 

földrajzi helyek kontúrtérképen történő felismerését jelentik, hanem az azokhoz kapcsolódó földrajzi tartalmak, 

jellemzők ismeretét is. Ezt igazolják az egyes feladatokban megjelenő elméleti kérdések is. 

67.2. 3. A tanulói teljesítmények értékelése 

A középszintű írásbeli vizsgadolgozatokat az őszi vizsgaidőszak kivételével a vizsgázó intézményében saját 

szaktanára javítja és értékeli. 

A feladatok javítása központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. Az egyes feladatokra adható 

pontszámokat, részpontszámokat az útmutató tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott 

pontozást kell alkalmazni, és az abban meghatározottaktól eltérő részpontszám nem adható. 

A javítási-értékelési útmutató a vizsgát követően az Oktatási Hivatal honlapjára kerül fel. Előfordulhat, hogy 

valamilyen okból a javítási útmutatóban a későbbiekben változás történik, pl. egy újabb alternatív megoldás is 

elfogadhatóvá válik. Ilyen esetkben az Oktatási Hivatal az informatikai rendszerén keresztül tájékoztatja az 

intézményeket. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a szaktanárnak át kell néznie a dolgozatokat és az 

módosításnak megfelelően újra kell javítania. 

A vizsgázók az írásbeli vizsgarésszel összesen 100 pontot szerezhetnek. A vizsgaszabályzatnak megfelelően az 

írásbeli vizsgarész akkor sikeres, ha a jelölt a maximálisan elérhető pontszám legalább 10%-át megszerezte. Ez 

azt jelenti, hogy a vizsgázónak minimum 10 vizsgapontot kell megszereznie ahhoz, hogy folytathassa a földrajzi 

érettségi vizsgát. Ellenkező esetben nincs lehetőség a szóbeli vizsgarész teljesítésére sem. Ez az ún. 10%-os 

szabály. Érdemes azonban felhívni a vizsgázó figyelmét arra, hogy a sikeres érettségi vizsgához a 

megszerezhető összpontszám minimum 20%-át el kell érnie, azaz a szóbeli vizsgarészben lényegesen jobban 

kell majd teljesítenie. 

Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a 10 pontot a két írásbeli részfeladatlap bármelyikében vagy akár 

együttesen is megszerezhető. Érvényes az írásbeli vizsgarész akkor is, ha a jelölt pl. a topográfiai 

részfeladatlapban egyáltalán nem szerez pontot, de a második feladatsorban eléri a szóbeli vizsgára bocsátáshoz 

szükséges pontszámot és fordítva. 

A törvényi szabályozás értelmében a vizsgázó előre kijelölt időben megtekintheti a kijavított dolgozatot, és 

amennyiben szükségesnek tartja, azzal kapcsolatban észrevételeket fogalmazhat meg. Ebben az esetben felül 

kell vizsgálni az eredeti javítás vitatott pontjait, erre a feladatra az iskola vezetője egy másik, független 

szaktanárt kér fel. A felüljavítás eredményeként az eredeti pontszám változatlan maradhat, növekedhet, de 

csökkenhet is. Ez utóbbi eshetőségre érdemes felhívni a felüljavítást kérő jelölt figyelmét. 

67.3. 4. Szempontok az írásbeli vizsga értékeléséhez 

Ebben a fejezetben olyan javaslatokat, technikákat, eljárásokat mutatunk be, amelyeket az elmúlt 

vizsgaidőszakokban az írásbeli dolgozatok javítási tapasztalatai alapján fogalmazódtak meg. A gyakorló 

szaktanárok kérdéseire, felvetéseire adott válaszok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az írásbeli dolgozatok javítása 

azonos elvek alapján történjen minden intézményben, és egyre kevesebb javítási-értékelési nehézséggel kellejen 

megküzdeniük a javító tanároknak. 

1. Az írásbeli dolgozatban vétett helyesírási hibákat a javító tanárnak jelölnie, javítani kell, de ezekért a hibákért 

nem lehet pontot levonni. 

2. Az idegen nyelvű földrajzi (topográfiai) nevek esetében kisebb elírási hiba (pl. egy betű kihagyása vagy az 

utolsó néma hangzó elhagyása, illetve a sajátos áthúzott betű vagy ékezet tévesztése) esetén meg kell adni a 

pontot. Természetesen az adott topográfiai fogalomnak egyértelműen olvashatónak kell lennie. A külföldi 

nevek esetében teljes értékű válasznak kell tekinteni az elfogadott magyar nyelvű átírást is. (pl. Fuji és Fudzsi 

vulkán) 

3. Ha a feladat egyetlen konkrét fogalom, földrajzi név megnevezését, kiválasztását, aláhúzását stb. várja el, de 

a vizsgázó ennek ellenére többet jelöl meg, a feladatra még abban az esetben sem adható pont, ha a felsorolás 
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vagy bejelölés a jó megoldást is tartalmazza. (pl. a jó adat mellett egy másik adatot is bekarikázott). A 

feladatok leírásában erre általában egyértelműen figyelmeztetik is a vizsgázót. 

4. Némileg hasonló probléma, ha egy kérdéshez több helyes válasz is tartozik (pl. ki kell választani a megadott 

fogalmak közül azokat, amelyek egy adott tájra jellemzőek). Ebben az esetben a lehetséges helyes válaszok 

számánál több megoldás bejelölése minden esetben pontlevonással jár. Erre a feladat leírásában is 

figyelmeztetik a vizsgázót. Fontos szabály azonban, hogy az adott feladatra 0-nál kevesebb pont (mínusz 

pont) nem adható, még akkor sem, ha a hibás válaszok száma meghaladja a jó megoldásokét. A 0 pont már 

önmagában is azt jelenti, hogy az adott témában a vizsgázó nem rendelkezik értékelhető tudással. A 

„mínusz” pont más, jól megoldott feladatokban, témákban is büntetné a vizsgázót. 

5. Értékelni kell a feladat megoldását abban az esetben is, ha a vizsgázó nem a megadott helyre (pl. nem a 

nevek elé, hanem azok után) írta a megoldást. A javító tanárt ilyen esetekben az az elv vezesse, hogy minden 

olyan megoldást figyelembe kell venni, amely egyértelműen nyomon követhető, beazonosítható. 

6. Rövid szöveges választ igénylő fogalom-meghatározáskor, definícióalkotáskor, a fogalmak megnevezését 

elváró rajzos vagy kiegészítendő feladatokban csak azok a megoldások fogadhatók el, amelyeket a javítási 

útmutató tartalmaz. Ettől eltérni csak abban az estben lehet, ha erre a javítási útmutatóban a „más helyes 

megoldás is elfogadható” utasítás engedélyt ad. 

7. A számításos feladatok értékelésénél a teljes pontszám csak abban az esetben adható meg, ha a vizsgázó a 

számítás elvét (menetét) is feltüntette, azaz egyértelműen követhető, hogy hogyan jutott el a helyes 

eredményig. Ellenkező esetben csak a javítási útmutatóban közölt részpontszám adható meg. Ha a számolás 

helyes elvéért – függetlenül az eredménytől –, önmagában is pont jár, ezt a pontot számolási hiba esetében is 

meg kell adni. A megadottól eltérő, de egyébként helyes elvért is jár a pont. Hibás végeredmény esetében, ha 

a számítás elve helyes, a megfelelő részpontszámot meg kell adni. 

8. A javítási útmutatótóban leírtaktól eltérő megoldás nem fogadható el, illetve más pontszám vagy 

részpontszám nem adható. Előfordulhat azonban, hogy a vizsgázó egy az útmutatóban nem szereplő, de 

egyébként helyes választ ad meg. Sőt lehetséges az is, hogy hibás megoldás szerepel a központi útmutatóban. 

Ezekben az esetekben a problémát jelezni kell az Oktatási Hivatal tantárgyi referensének. A hivatalos 

válaszról az Oktatási Hivatal tájékoztatja a szaktanárt, és ha szükséges, módosítja a javítási útmutatót is. A 

javítás módosítására azonban csak a hivatalos válasz megérkezése után van lehetőség. 

9. Ha egy feladatban az egyes kérdésekre két önálló információból áll a válasz (pl. topográfia feladat esetében a 

város felismerése a térképen és egy hozzá kapcsoló gazdasági ág megnevezése) és azokra külön-külön adható 

részpont, akkor, ha a megoldás bármelyik fele önmagában helyes, az azért járó a részpontot meg kell adni. 

Ne „büntessünk” duplán! 

10. Előfordul, hogy a jelölt egy szöveges kérdés esetében olyan hibás többletinformációt közöl, amely nem 

is szerepelt a kérdésben (pl. ha a ciklon központjában jellemző légnyomás volt a kérdés, amire helyesen 

válaszolt, de odaírta vagy berajzolta még a levegő mozgásának irányát is, amelyet azonban elrontott). Ebben 

az esetben a hibáért nem vonhatunk le pontot, hiszen arra nem vonatkozott a kérdés, ezért ahhoz kapcsolódó 

pont sem szerepelt a javítási útmutatóban. Helytelen eljárás, ha ilyenkor a helyes válaszra járó pontot 

önkényesen csökkentjük. Természetesen a hibát jelölni kell a dolgozat javításakor. 

11. A hosszabb szöveges válaszok értékelésénél a javítási útmutatóban feltüntetett (kulcs)fogalmakat és a 

hozzájuk kapcsolódó tartalmi elemeket együtt kell értékelni. Meg kell vizsgálni, hogy a vizsgázó valóban 

tisztában van-e az egyes fogalmak jelentésével, és azokat helyes összefüggésben használja-e. Az egyes 

(kulcs)fogalmak puszta említése még nem biztos, hogy elegendő a pontszám megadásához. Ha válaszban 

olyan többletinformációk is szerepelnek, amelyek a javítási útmutatóban nem jelennek meg, ezek csak akkor 

értékelhetők, ha erre az útmutató lehetőséget ad. 

12. A „kakukktojás” típusú feladatnál az eltérő „kakukktojás” fogalom kiválasztását és az indoklást külön 

kell értékelni. Az indoklásban a közös tulajdonságnak és az eltérő tulajdonságnak is szerepelnie kell. (pl. ha 

felsorolt hegységek közül a Skandináv-hegység a kivétel, akkor a teljes értékű indoklás: A Skandináv-

hegység óidei röghegység, a többi pedig az Eurázsiai-hegységrendszer tagja. Nem teljes értékű válasz: A 

Skandináv-hegység óidei röghegység, a többi pedig nem az. Ha a helyes indoklásért a szokásos 2 ponttól 

eltérően csak 1 pont jár, akkor az csak a teljes válasz esetén adható meg.) 
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13. A halmazbesorolásos feladatok esetében, ha egy fogalmat, tulajdonságot a közös jellemzők közé kell 

elhelyezni, de a jelölt csak az egyik taghoz írta be, a pont nem adható meg. 

14. Vannak olyan feladatok, amelyek megadott adatsorok felhasználásával szemléletes diagram készítését 

várják el a vizsgázótól. Ebben az esetben az elérhető pontszám az ábrázolás pontosságáért, illetve a diagram 

kivitelezésért (esztétikusság, szemléletesség) kapható részpontszámokból áll össze. A megadható részpontok 

odaítélésében az útmutatóban leírtakat kell alkalmazni. 

15. A feladatok megoldásakor minden helyes válaszelem (item) egy pontot ér. Tört pontszám nem adható. 

A feladatlap egyes feladataiban feltüntetett részpontszámok tájékoztatják a tanulót a részfeladat 

megoldásával megszerezhető pontszámról. Pontos felosztásukról a javítási útmutató ad információt. A 

részpontszámokon, illetve azok megoszlásán változtatni nem lehet. 

16. A vizsgázók számára megfogalmazott útmutató tájékoztat a megoldások esetleges javításának 

lehetőségéről. A jelölt a dolgozatban valóban javíthat, de csak a teljesen egyértelmű javítás (pl. az 

egyértelműen áthúzott rossz és melléje írt jó megoldás) fogadható el. A vizsgázó által áthúzott (törölt), átírt, 

de nem egyértelműen javított válasz azonban nem értékelhető, illetve hibás megoldásnak minősül. 

67.4. 5. Kiemelt feladatok a vizsgára történő felkészítés során 

Az írásbeli vizsga bevezetésével újabb feladatok hárultak a földrajztanárra is. Nem elegendő pusztán a földrajzi 

ismeretek rendszerezése és elmélyítése, hanem olyan képességeket is kell kialakítaniuk a tanulókban, amelyek 

elősegítik a különböző típusú földrajzi feladatok sikeres megoldását. Ezért érdemes néhány pontban 

összefoglalni mely képességek és feladat-megoldási technikák elsajátítására kell nagyobb hangsúlyt fordítani a 

felkészítés során. 

1. A tapasztalatok szerint több pontot veszítenek a vizsgázók pusztán azért, mert nem eléggé körültekintően 

olvassák el a feladatok leírását. Mivel a feladatok általában hosszabb leírásokat tartalmaznak, gyakorolni kell 

a feladatleírások értő olvasását, értelmezését. Rá kell szoktatni a tanulókat arra, hogy figyelmesen olvassák el 

a feladatlírásokat és az utasításokat! Mindig a feladatnak, a feltett kérdésnek megfelelően válaszoljanak, és 

csak az odatartozó tények leírására, kifejtésére törekedjenek! 

2. A felkészítés során törekedjünk arra, hogy a tanulók minél többféle feladattípussal ismerkedjenek meg, és 

szerezzenek jártasságot ezeknek a feladatoknak a megoldásában. 

3. Gyakorolni kell az elemzéses feladatok (szöveg-, adat- és képelemzés) megoldását. Ki kell alakítani a 

tanulókban az elemzési algoritmusok és technikák alkalmazásának képességét. Ugyancsak fontos, hogy az 

adatok alapján legyenek képesek összefüggések, következtetések felismerése és ezek rövid, tömör 

megfogalmazására. 

4. Képessé kell tenni a tanulókat arra, hogy pontosan, szabatosan, a szaknyelv megfelelő alkalmazásával 

fogalmazzák meg a szöveges kérdésekre adott válaszaikat, esetleges véleményüket. 

5. El kell érni, hogy a vizsgán legyenek képesek az elméleti ismereteiket konkrét, gyakorlati példákkal 

alátámasztani, illetve a gyakorlati jellegű feladatok megoldásában legyenek képesek szakmai, elméleti 

ismereteik alkalmazására. 

6. A felkészítés során el kell érni, hogy a jelöltek képesek legyenek földrajzi-környezeti logikai sorok, 

összefüggésrendszerek felismerésére és egyszerű logikai sorok felállítására. 

7. Szoktassuk rá a tanulókat arra, hogy ellenőrizzék a feladatok megoldásait. Különösen fontos ez a számításos 

feladatoknál. 

8. Ugyancsak a számításos feladatok megoldása során segíthet, ha a tanulókban kialakul a várható eredmény 

megbecslésének képessége. Ez ugyanis segít elkerülni azt a nagyon gyakori hibát, hogy a vizsgán szinte 

gondolkodás nélkül elfogadnak olyan megoldást, amely egyáltalán nem lehetséges pl. nagyságrendbeli 

eltérés, pusztán azért, mert a számológép kijelzőjén ez a szám jelent meg. 

9. Rendszeresen gyakoroljuk a topográfiai feladatok megoldását, illetve végezzük a térképen megoldható 

mérési valamint időbeli és térbeli tájékozódási feladatokat. 
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68. Összefoglalás 

Az írásbeli érettségi vizsga 120 perces és két részből áll. Az első részben egy topográfiai a másodikban egy 

általános földrajzi műveltséget mérő feladatlapot kell megoldani. Ez elérhető pontszám 100 pont. A dolgozatok 

javítását központi javítási-értékelési útmutató alapján a szaktanár végzi. A vizsgára történő felkészítésnél 

figyelembe kell venni az írásbeli vizsga tartalmi, szerkezeti és szervezési sajátosságait. 

69. Ellenőrző kérdések 

1. Milyen vizsgarészekből áll a középszintű írásbeli érettségi? 

2. Mikor és milyen segédeszközöket használhatnak a vizsgázók? 

3. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a dolgozatok javításánál? 

4. Elemezze a mellékletben található feladatsorokat! 

5. Javítsa ki az útmutató alapján a vizsgadolgozatokat! 

70. Tesztfeladatok 

Kapcsolja össze az egyes vizsgarészeket a megfelelő jellemzőkkel! Írja a vizsgarész betűjelét a megfelelő 

jellemző sorszáma elé! Nem minden adatnak van párja. 
 

A. Topográfiai részfeladatlap 

pontszáma 
…… 1. 100 

…… 2. 25 

 

B. Az általános földrajzi 

műveltséget mérő részfeladatlap 

pontszáma 

…… 3. 20 

…… 4. 120 

…… 5. 90 

 

C. Az írásbeli vizsga időkerete 

(perc) 
…… 6. 75  

D. A topográfiai részfeladatlappal 

megoldására fordítható időkeret 

(perc) 

 

 

Megoldás: 

A:2, B:6, C:4, D:3 

9. A középszintű szóbeli vizsga 

71. Célkitűzés: 

A téma feldolgozásának célja, hogy megismertesse a földrajztanárokkal a középszintű szóbeli érettségi vizsga 

jellemzőit, a szóbeli vizsga tartalmi keretét, a tételek és tételsor összeállításának szempontjait. Megismertesse a 

pontozáson alapuló teljesítményértékelés sajátosságait, és felkészítsen vizsgáztatásra. . 

72. Tartalom: 

1. A szóbeli vizsga 
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2. A tanulói teljesítmény értékelése 

3. Javaslatok a szóbeli tételsor összeállításához 

4. A szóbeli vizsgáztatás gyakorlata 

73. 1. A szóbeli vizsga 

A szóbeli vizsgáztatásnak nagy hagyományai vannak a hazai földrajz érettségin. Az új érettségi bevezetésével a 

korábbi hagyományok egy része továbbra is megmaradt, de a vizsgának számos új vonása is megjelent. 

A szóbeli vizsga célja, hogy az érettségiző számot adjon arról, milyen mértékben sikerült elsajátítania a 

vizsgakövetelményekben megfogalmazott földrajzi-környezeti ismereteket és milyen szintű földrajzi 

kompetenciákkal rendelkezik. Ezért a szóbeli vizsgán elsősorban azt kell értékelni, hogy a vizsgázó milyen 

mértékben képes bemutatni és alkalmazni az egy-egy témakörrel kapcsolatban megszerzett ismereteit, mennyire 

látja át a témakör ismeretanyagának logikai kapcsolatait, és milyen földrajzi-környezeti szemlélete, 

gondolkodásmódja alakult ki a földrajzi tartalmak tanulása során. Az értékelésnek arról kell szólnia, hogy 

milyen képesség- és tudásszintre jutott a tanuló, illetve mely képességeknek és ismereteknek van birtokában. A 

vizsgateljesítmény értékelésének tehát semmiképpen sem a hiányok feltárása a célja. 

A középszintű szóbeli vizsgán nagy hangsúlyt kell helyezni a mindennapi életben való eligazodást segítő 

földrajzi-környezeti ismeretek és képességek vizsgálatára. A hagyományos értelemben vett földrajzi ismeretek 

ellenőrzése továbbra is fontos, de a korábban megszokottakhoz képest ezek aránya kissé csökken. Az ismeretek 

ellenőrzésekor elsősorban az általános földrajzi műveltség elemeinek meglétét kell vizsgálni. Erre a 

hangsúlyeltolódásra azért van szükség, mert az írásbeli vizsgarész átvette a szóbeli vizsga több korábbi 

funkcióját. 

A szóbeli vizsga a korábbiakhoz hasonlóan egy tételsorra épül. A tételsort - a munkaközösség- és az 

intézményvezető jóváhagyásával - a szaktanár állítja össze a vizsgaleírásnak megfelelően. Ugyancsak ő készíti 

el a tételekhez kapcsolódó értékelési (pontozási) útmutatót is. A szóbeli vizsgán a jelölt a kihúzott tétel 

kérdéseire válaszol. A felkészülésre 30 perc áll rendelkezésre, ez alatt a vizsgázó vázlatot készíthet. A felelet 

időtartama 15 perc. Mind a felkészülés, mind pedig a felelt során használható a középiskolai földrajzi atlasz. 

Előfordulhat, hogy az egyes feladatok kifejtéséhez mellékletre, szemelvényre van szükség, ezt ebben az esetben 

a feladatnak mindig tartalmaznia kell. Erről a tételsort összeállító szaktanárnak kell gondoskodnia. A szóbeli 

vizsga tartalmi keretét és szerkezetét az 1. táblázat mutatja be. 

1. táblázat: A szóbeli vizsga szerkezete és tartalmi kerete 
 

A szóbeli vizsga  

Tartalom 1. feladat 

Csillagászati, térképészeti 

ismeretek. Általános vagy 

regionális 

természetföldrajz. A 

környezeti problémák 

természetföldrajzi 

vonatkozásai. 

2. feladat 

Általános vagy regionális 

társadalomföldrajz. A 

környezeti problémák 

társadalomföldrajzi 

vonatkozásai. 

 

Pontszám 25 pont 25 pont  

Időkeret 15 perc  

A szóbeli tétel mindig két feladatból (résztételből) áll. A tételsor összeállításánál, illetve a tételek 

megfogalmazáskor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 
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1. A tételek első feladata az általános természetföldrajzra vagy a kontinensek, illetve Magyarország 

természetföldrajzára vonatkozó vagy a természeti vonatkozású környezeti problémákkal kapcsolatos tudást 

ellenőrizze. 

2. A tételek második feladata az általános társadalomföldrajz vagy a regionális társadalmi-gazdasági földrajz, 

illetve a társadalmi alapú környezetei problémákkal kapcsolatos tudást ellenőrizze. 

3. A két feladat (résztétel) között tartalmi és területi átfedés nem lehet (pl.: Magyarországra vonatkozó 

ismeretek csak az egyik tételrészben kérdezhetők). 

4. A tételek száma tanulócsoportonként legalább 20 legyen. 

5. A tételsorban meg kell jelennie a követelményrendszerben meghatározott valamennyi témakörnek. 

A szóbeli tételsor összeállításához a vizsgaleírásban egy javaslatot is találunk. Ennek tartalmi szerkezete 

megfelel a földrajzi tananyag belső arányainak. Az egyes témakörökhöz tartozó tételszámok pontos betartását 

nem írja elő a dokumentum, de a földrajzi ismeretrendszer szerkezete, felépítése valójában nem is teszi lehetővé 

a javasolt tételszámoktól való jelentős eltérést. Csupán arra van mód, hogy a helyi tanterv sajátosságainak 

megfelelően néhány helyen egy-egy tétellel eltérjünk a javasolttól. Az egyes témakörökben javasolt 

tételszámokat a 2. és a 3. táblázat mutatja be. 

2. táblázat Az 1. feladat (résztétel) tartalmi arányai 
 

Témakör A feladatok száma 20 tétel esetén 

Kozmikus környezetünk vagy térképi ismeretek 1 

A geoszférák földrajza és környezeti problémáik 

– Kőzetburok, földtörténet 

– Vízburok 

– Levegőburok 

9 

(4) 

(2) 

(3) 

Földrajzi övezetesség 4 

A kontinensek természetföldrajza 2 

Magyarország és tájainak természetföldrajza 4 

3. táblázat A 2. feladat (résztétel) tartalmi arányai 
 

Témakör A feladatok száma 20 tétel esetén 

Népesség- és településföldrajz 3 

A világ változó társadalmi-gazdasági képe 5 

A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, 

országok és országcsoportok 

Európa és a többi kontinens regionális földrajzi 

jellegzetességei 

5 

Magyarország földrajza. Hazánk helye és kapcsolatai a 

Kárpát-medencében és Európában 
6 
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Globális környezeti problémák 1 

A vizsgára jelentkezők a tételek pontos megfogalmazását és a feladatok (résztételek) párosítását a vizsga ideje 

előtt nem ismerhetik meg. A vizsgán a jelöltnek mindkét feladatot meg kell oldania, de tetszőleges sorrendben 

ismertetheti a megoldásokat. 

A vizsgázó a rendelkezésre álló felkészülési idő alatt a tétellel kapcsolatban vázlatot készíthet. Ezt a felelet 

során használhatja, de a jelöltnek folyamatosan, logikusan felépítve és a szaknyelv megfelelő használatával 

önállóan kell felelnie. A vázlat felolvasása nem helyettesíti a tétel kifejtését. A felelet során használnia kell az 

atlasz megfelelő lapjait, illetve az esetleges mellékleteket. A szaktanár csak a legszükségesebb esetben 

szakíthatja félbe a vizsgázót, illetve tehet fel segítő, irányító kérdéseket. Ennek lehetőségeiről és módjáról a 

későbbiekben részletesen szólunk. 

74. 2. A tanulói teljesítmény értékelése 

A szóbeli vizsgán a jelölt feleletét a szaktanár pontskála segítségével értékeli. A feleletre feladatonként 

(résztételenként) 25-25 pont adható. Ezen belül maximum 20 pontot kaphat a jelölt a felelet tartalmáért, 2 pontot 

a logikus felépítéséért, 3 pontot a szaknyelv, illetve a térkép megfelelő használatáért. Ennek megfelelően a 

szóbeli vizsgán elérhető maximális pontszám 50. 

A szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmény értékelését segíti az egyéni értékelőlap, amelyen a vizsgáztató tanár a 

jelölt vizsgán nyújtott teljesítményét, illetve annak egyes részeit rögzíti (1. ábra). Ennek az a célja, hogy a tanár 

pontosan nyomon követhesse a részfeleletek és feleletelemek értékét, valamint, hogy az értékelésből ne 

maradjon ki egyetlen méltányolandó szempont sem. Ez megkönnyíti a feleletek reális, korrekt és objektív 

megítélését. Az értékelő lapot a szaktanár készíti el. A vizsgáztató tanár a felelet pontos, több szempontú 

értékelését az értékelési útmutató alapján végzi (2. ábra). Az útmutatónak az objektív értékelés érdekében 

tartalmaznia kell a tétel kifejtésekor elvárható ismeretelemeket, összefüggéseket (tartalmi szempont) az értük 

adható pontokkal együtt. A tartalom értékelésében csak a tudáselemek meglétét, alkalmazását kell figyelembe 

venni. Hogy azokat miként rendszerezte, fűzte össze és ismertette a vizsgázó, az már a további szempontok 

pontszámaiban érvényesül. A vizsgáztató tanár elkérheti a felkészüléskor készült vázlatot. Ennek segítségével 

tájékozódhat a vizsgázató a tétel felépítéséről, illetve a tartalmi elemekről. Vagyis, segítséget kaphat a felelet 

értékeléséhez, de pusztán a vázlat alapján a vizsgázó teljesítménye nem értékelhető. A vázlat készítése nem 

kötelező, illetve az esetleges tévedéseket a vizsgázó a szóbeli felelet során korrigálhatja! Alkalmas lehet viszont 

a vizsgáztató későbbi önellenőrzésére, az esetleges jogorvoslati kérelem során az értékelés igazolására. A 

vázlatot a vizsgázó nem viheti ki a vizsgateremből. 

Külön értékelési szempont a felelet logikus felépítése, amelyre feladatonként 2 pont adható. A 2 pont akkor jár, 

ha 

1. a folyamatos felelet átfogta a téma egészét, 

2. felépítéséből érzékelhető volt annak szerkezete, tematikai egymásra épülése, 

3. a vizsgázó logikailag rendezte a mondandóját, megfelelően hangsúlyozta az ok-okozati összefüggéseket, és 

teljesen önállóan építette fel a feleletét. 

1 pontot akkor adjon a kérdező tanár, ha a vizsgázó alapvetően megfelelt az előbbi követelményeknek, de némi 

irányítással kellett segíteni a tartalom logikai összefüggéseinek felismerését. 

0 ponttal kell értékelni a felelet felépítését akkor, ha a vizsgázó nem tudta önállóan felépíteni a tételt, csak egyes 

részterületekkel foglalkozott, vagy nem rendszerezte az ismereteit. 

Ugyancsak önálló értékelési szempont a térkép, a szaknyelv, illetve a segédeszközök (mellékletek) megfelelő 

használata. Erre feladatonként maximum 3 pont adható. A pontszám belső megoszlása feladatonként eltérő 

lehet. Általánosságban azonban a térkép- és eszközhasználatért 2 pont, a szaknyelv helyes használatáért 1 pont 

javasolt. (Bizonyos társadalomföldrajzi témáknál elképzelhető olyan feladat, amelynél a szaknyelv aránya a 

magasabb.) A térkép megfelelő színvonalú használata azt jelenti, hogy a vizsgázó felelete során hivatkozik a 

megfelelő térképlapokra, a térképről leolvasott információkra, sőt azok között kapcsolatot is teremt. Ha a 

vizsgázó szemléleti térképolvasása megfelelő ugyan, de nem hozza azokat egymással logikai kapcsolatba, ez az 

elem 1 pont értékű. A mellékletek használata akkor megfelelő, ha a vizsgázó – hasonlóan a térképhasználathoz – 



 Mérés-értékelés a földrajzoktatásban  

 79  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

hivatkozik a megfelelő mellékletre, illetve az azon közölt információkra, felismeri az összefüggéseket, 

törvényszerűségeket, és az információkat logikusan kapcsolja a feleletéhez. 

Fontos, hogy a földrajz esetében a szóbeli vizsga – a két feladat ellenére is – egy vizsgarésznek minősül. Ezért 

póttételt csak akkor kell húznia a vizsgázónak, ha mindkét feladatban teljesen tájékozatlan, és nem érné el a 

szóbelin szerezhető pontszám 10%-kát (5 pontot). Ha az egyik feladatot megoldotta, a másikból nem volt 

értékelhető tudása, a szóbeli vizsga érvényes. Póttétel húzásakor a rendelkezésre álló felkészülési idő alatt a 

vizsgázónak mind a két feladatot meg kell oldania. A felelet értékelése megegyezik a rendes vizsgáéval, de a 

megoldásra kapott pontszámot meg kell felezni. (Ugyanez az eljárás az emelt szint esetében is.) 
 

Feladat Értékelési szempont Maximális pontszám Elért 

pontszám 

1. Tartalom 20 
 

Felépítés 2 
  

Szaknyelv-, térkép- és 

eszközhasználat 
3 

 
 

2. Tartalom 20 
 

Felépítés 2 
  

Szaknyelv-, térkép- és 

eszközhasználat 
3 

 
 

 
Összesen 50 

 

1. ábra. Egyéni értékelőlap a szóbeli vizsgához 
 

1.2. Helyezze el bolygónkat a 

Naprendszerben! Mutassa be a Föld 

mozgásait és ezek 

következményeit! 

 

Tartalmi elem Adható pont Elért pont 

Bolygónk a Naprendszerben 

1. A Naptól számítva a 3. bolygó. 

2. Nap Föld közepes távolsága = 

csillagászati egység 

3. A Föld típusú (kőzet vagy belső) 

bolygók közé tartozik. 

4. Bolygónk adatait viszonyítási 

alapnak tekintjük. 

4 
 

A Föld mozgásai 

1. Kering a Nap körül, forog a 

tengelye körül, a tengely 

ferdesége és iránya nem változik 

1 
 



 Mérés-értékelés a földrajzoktatásban  

 80  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Keringés: 

Ny → K, 365 1/4 nap. 

2 
 

Következmény: 

1. A nappalok hosszának változása 

(leghosszabb június 22-én, 

legrövidebb december 22-én az 

északi félgömbön, 

napéjegyenlőség). 

2 
 

1. A Nap delelési magasságának 

változása → felmelegedés 

mértékének változása (téltől 

nyárig nő, nyártól télig csökken) 

→ a hőmérséklet éves változása 

2 
 

1. Évszakok váltakozása. 1 
 

Év hossza → naptár 1 
 

Tengely körüli forgás: 

1. Ny → K, 24 óra. 

2 
 

Következmény: 

1. A nappalok és az éjszakák 

váltakozása. 

1 
 

1. A Nap látszólagos K →Ny 

irányú mozgása az égbolton → 

delelés → időmérés (helyi idő). 

2 
 

1. A napsugarak hajlásszögének 

változása a nap folyamán → a 

hőmérséklet változása (járása, 

ingadozása) a nap folyamán. 

2 
 

Tartalom összesen 20 
 

A felelet logikus felépítése. 2 
 

A témához kapcsolódó szaknyelv 

ismerete és megfelelő használata. 
1 

 

Jártasság a téma kifejéséhez 

szükséges eszközök (térkép, ábra, 

kép adatsor stb.) használatában. 

2 
 

Összesen 25 
 

 

1.2. Mutassa be a mezőgazdálkodás 

jellegzetes módjait és legfontosabb 
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terményeit a forró övezetben! 

Tartalmi elem Adható pont Elért pont 

Egyenlítői öv: 

Égető-talajváltó gazdálkodás: kapás 

vagy ásóbotos földművelés – kez-

detleges színvonal, önellátás. 

2 
 

1. Erdő felégetése → termőföld → 

termelés néhány évig → 

kimerülő föld → újabb területek 

felégetése. 

2 
 

1. Terményei: zöldségfélék, 

édesburgonya, manióka stb 

Más helyes termény megnevezése 

esetén is jár a pont. 

1 
 

Ültetvényes gazdálkodás – 

árutermelés a világpiacra, fejlett 

technológiájú parasztgazdaságok, 

sok esetben külföldi tulajdon. 

2 
 

1. Terményei: banán, kókusz, 

kakaó, pálmaolaj stb. 

Más helyes termény megnevezése 

esetén is jár a pont. 

1 
 

Átmeneti öv: 

Talajváltó-ugaroló gazdálkodás: 

alacsony színvonal, önellátás. A 

földterület hosszabb rövidebb ideig 

tartó pihentetése a termelési 

időszak között. 

2 
 

1. Terményei: köles, kukorica, 

zöldségfélék stb. 

Más helyes termény megnevezése 

esetén is jár a pont. 

1 
 

Ültetvényes gazdálkodás – 

árutermelés a világpiacra 
1 

 

1. Terményei: kávé, gyapot, 

földimogyoró, szója stb. 

Más helyes termény megnevezése 

esetén is jár a pont. 

1 
 

Állattenyésztés: 

1. Vándorló-legeltető: vándorlás a 

2 
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legelők és az itatóhelyek között. 

Igénytelenebb állatfajok: kecske, 

szarvasmarha, juh. Önellátás. 

1. Farm: fejlett külterjes állattartás. 

Juh, szarvasmarha → hús, 

marhabőr, gyapjú stb. a 

világpiacra 

2 
 

Térítői öv: 

Oázisgazdálkodás: öntözés 

lehetősége. Önellátásra: 

gabonafélék, zöldségek, gyümölcs. 

Világpiacra: datolya. 

2 
 

Állattenyésztés: vándorló-legeltető, 

igénytelenebb állatfajok: kecske, 

teve, juh. 

1 
 

Tartalom összesen 20 
 

A felelet logikus felépítése. 2 
 

A témához kapcsolódó szaknyelv 

ismerete és megfelelő használata. 
1 

 

Jártasság a téma kifejéséhez 

szükséges eszközök (térkép, ábra, 

kép adatsor stb.) használatában. 

2 
 

Összesen 25 
 

75. Állattenyésztés: vándorló-legeltető, igénytelenebb 
állatfajok: kecske, teve, juh. 

2. ábra. Egy középszintű szóbeli érettségi tétel értékelési útmutatója 

76. 3. Javaslatok a szóbeli tételsor összeállításához 

1. A feladat leírása (tételcím), az elvárt tanulói teljesítmény és az értékelési útmutató mindig összhangban 

legyen. 

2. Pontosan fogalmazzuk meg a feladat (résztétel) címét. Ha szükséges, adjunk meg néhány szempontot, ami 

segít abban, hogy a vizsgázó és a vizsgáztató egyformán értelmezhesse a feladatot. Ne helyettesítse 

ugyanakkor a címet kérdéssor. Ebben az esetben ugyanis a megoldás valójában egy írásbeli feladatlaphoz 

hasonlítana, amely nem ad módot önállóan felépített és kifejtett szóbeli feleletre. 

3. Helyi, speciális témát csak akkor fogalmazhatunk meg tételként, ha arra a pedagógiai programban, helyi 

tantervben utaltunk. Csak az a tanuló felelhet ilyen kérdésre, aki az adott intézményben tanult. 

4. Az adott feladat megfogalmazásakor ne jelöljünk meg konkrét térképlapot, még akkor sem, ha a 

feladatmegoldást az atlasz egy térképlapja alapján várjuk a tanulótól. Ez amellett, hogy sérti a 

térképhasználat értékelhetőségét, megköti a vizsgázó gondolkodását is. 

5. Meg kell fontolni a mellékletek szerepét. Ha csak azok elemzését várja el a feladat, akkor az egyértelműen 

legyen benne a tételcímben is. Ha emellett az adatokhoz kapcsolód háttérismeretek, fogalmak kifejtését is 
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elvárjuk, akkor az is jelenjen meg a feladat leírásában. A legjobb megoldás, ha az általános ismeretek és a 

konkrét melléklet információinak összevetését fogalmazzuk meg feladatként. 

6. A mellékletekkel kapcsolatos elvárások: 

7. Törekedni kell arra, hogy a két feladat (résztétel) eltérő szemléletű, jellegű legyen (pl. ne legyen mindkettő 

regionális megközelítésű vagy elemzéses feladat). 

8. Ha a feladat lehetővé teszi önálló vélemény megfogalmazását, az értékelési útmutató arra is biztosítson 

pontot. 

77. 4. A szóbeli vizsgáztatás gyakorlata 

1. Minden körülmények között biztosítsuk a 30 perc felkészülési időt. Ha a vizsgázó nem tart erre igényt, akkor 

– az esetleges későbbi problémák elkerülése érdekében – ezt rögzítsük a jegyzőkönyvben. 

2. Amelyik tétel kifejtéséhez – tartalma, jellege miatt – nem lehet térképet használni, hanem pl. ábra vagy kép 

melléklet kapcsolódik, ott ezek elemzését kell a térképhasználatért járó pontok odaítélésével értékelni. 

Amennyiben a tétel kifejtését nem segítheti a térképhasználat, és elemezhető melléklet sincs, ott az ezek 

használatáért megadható pont a szaknyelvhez kapcsolódik. Ilyen esetekben tehát a szaknyelv alkalmazását 

értékeljük 0-3 ponttal. 

3. Az értékelési útmutatóban kiemelt kulcsfogalmak puszta megemlítése nem elegendő a részpontszám 

megadásához. Hibás megfogalmazás, helytelen tartalom hozzákapcsolása esetén pont nem adható. 

4. Az egyes tételek esetében mindig az ahhoz kapcsolódó tartalmi és képességelemeket értékeljük. A tételhez 

nem kapcsolódó hibás tartalmi elemek említésért nem vonhatunk le pontot. 

5. A felkészülés ideje alatt készített vázlat részletezettsége a vizsgázó egyéni igényeihez igazodik, rövidsége 

vagy hiánya nem róható fel hibaként. A vázlat készítése csupán lehetőség. 

6. A szóbeli felelet értékeléséhez használandó pontozási útmutató annyira legyen részletes, amennyire a 

vizsgáztató tanár számára az szükséges. Az útmutató célja, hogy a vizsgáztató objektívebben értékeljen. 

Tudjon a feleletek között különbséget tenni, és tudja azt megindokolni. Eltérő részletezettségű útmutatók 

egyaránt jók és megbízhatók lehetnek, de elkészítésük feltétlenül szükséges a megfelelő színvonalú 

vizsgáztatáshoz. 

7. Ne tanítsunk a vizsgán! 

8. Engedjük, hogy a vizsgázó önállóan és folyamatosan fejthesse ki a mondanivalóját. 

9. A vizsgaszabályzat meghatározza, hogy mikor szólhatunk bele a feleletbe! Csak a legszükségesebb esetben 

kérdezzünk közbe. Nem biztos, hogy segítünk! Vannak vizsgázók, akiket megzavar, ha kizökkentik a saját 

gondolatmenetükből. 

10. Közbe kell szólni azonban, ha: 

11. Ha a vizsgázó nem a tételre válaszol, próbáljuk időben jó irányba terelni. Nem szerencsés, ha a végén 

derül ki, hogy eddig valójában nem mondott a tételről semmi értékelhetőt a jelölt. 

12. Ha mindenképpen belekérdezünk, ne kérdezzünk olyat, ami egyáltalán nincs, vagy nem az adott 

vizsgaszinten van benne a követelményrendszerben! Ne rutinból vizsgáztassunk! 

13. A feleltetés ne legyen hosszabb a megengedett időtartamnál. 

14. Ne siettessük a felelőt! Engedjük, hogy - az időkeret betartása mellett - mindent elmondhasson. 

15. Nem baj, ha minden elhangzott, és hamarabb befejezi a vizsgázó a feleletet. 

16. Hívjuk fel a vizsgázó figyelmét arra, hogy használhatja a vázlatát. 
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17. Ha a vizsgázónak nincs több mondanivalója, de a feleletét nagyon hiányosnak érezzük, nézzük meg a 

felkészülés során készített vázlatot, hátha abban is van még értékelhető információ. Ebben az esetben 

tehetünk fel segítő kérdést is. 

18. Ha a vizsgázó önálló véleménye szakmai szempontból korrekt, de eltér a kérdező tanárétól, ezt nem 

lehet hibaként értékelni. 

19. Ha a tétel magyarázó rajz készítését várja el, akkor azt mindenképpen készítse el a vizsgázó. A rajz 

szóban történő leírással nem váltható ki (kivéve rajzképtelenség esetén). 

20. A tanuló a felelet és a felkészülés során a tanulói atlaszt és ne a fali térképet használja. Ez ugyanis nem 

teszi lehetővé a több térképlapról leolvasható információk összekapcsolását és zavarhatja a többi jelöltet a 

vizsgára készülésben is. 

21. Vizsgáztatási mottó: Mindig arra legyünk kíváncsiak, mit tud a jelölt! 

78. Összefoglalás 

A középszintű szóbeli vizsga tételsorát központi útmutató és a vizsgakövetelmények alapján a szaktanár állítja 

össze. A szóbeli vizsgán a jelölt 2 feladatból álló tételt húz. A feleletre 15 perc áll rendelkezésére. A vizsgázó 

teljesítményét pontskálán értékelik, amelynek alapja a szaktanár által készített értékelési útmutató. Az elérhető 

maximális pontszám 50, az egyes feladatokra 25-25 pont adható. 

79. Ellenőrző kérdések 

1. Milyen előírások határozzák meg a tételek, illetve a tételsor összeállítását? 

2. Milyen elemekből tevődik össze a vizsgán elérhető pontszám? 

3. Miért van szükség az értékelési útmutatóra? 

4. Mikor kell póttételt húzatni? 

5. Soroljon fel három a szóbeliztetést jellemző problémát! 

6. Elemezze a mellékletben található tételsort! Készítsen útmutatót egy kiválasztott tételhez! 

80. Tesztfeladatok 

Egészítse ki a hiányos mondatokat! 

1. Önálló értékelési szempont a térkép, a szaknyelv, illetve a segédeszközök (mellékletek) megfelelő 

használata. Erre ……………………….. maximum ……………………. adható. 

2. Póttételt csak akkor kell húznia a vizsgázónak, ha ……………………………………………………, és nem 

érné el a szóbelin szerezhető pontszám ………………….. 

3. A felkészülésre …………………….áll rendelkezésre, ez alatt a vizsgázó ………………………………. 

készíthet. A felelet időtartama …………………... 

Megoldás: 

1. Önálló értékelési szempont a térkép, a szaknyelv, illetve a segédeszközök (mellékletek) megfelelő 

használata. Erre feladatonként maximum 3 pont adható. 

2. Póttételt csak akkor kell húznia a vizsgázónak, ha mindkét feladatban teljesen tájékozatlan, és nem érné el a 

szóbelin szerezhető pontszám 10%-kát. 

3. A felkészülésre 30 perc áll rendelkezésre, ez alatt a vizsgázó vázlatot készíthet. A felelet időtartama 15 perc. 

10. Felkészítés a vizsgára 
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81. Célkitűzés: 

A téma feldolgozásának célja, hogy megismertesse a jelöltekkel az érettségire felkészítő földrajztanár feladatit. 

Gyakorlati segítséget nyújtson az előkészítő kurzus megtervezéséhez, bemutassa a felkészítéshez használható 

legfontosabb segédeszközöket. 

82. Tartalom: 

1. A középiskolai földrajztanár feladatai 

2. Felkészítő kurzusok tervezése 

3. A felkészítést segítő eszközök 

1. A középiskolai tanár feladatai 

Az új érettségi bevezetésével több szempontból is megváltozott a vizsgára felkészítő földrajztanár feladata. 

A földrajz a kötelezően választható vizsgatárgyak közé tartozik, ezért fontos feladat, hogy időben felmérjük 

hány tanuló és milyen vizsgaszinten érdeklődik a földrajz érettségi iránt. Ezt célszerű már a 10. évfolyam első 

félévében, de legkésőbb a 10. évfolyam végére megtennünk. Igaz ez akkor is, ha a tanuló később is, egészen a 

12. évfolyamon a februári vizsgára jelentkezésig választhat földrajzi érettségit. A vizsgázni szándékozó 

tanulókkal ismertessük a vizsga jellemzőit, beszéljük meg, hogy hol, milyen dokumentumokból tájékozódhatnak 

a vizsgákról. Adjunk lehetőséget a felmerülő kérdések tisztázására. Tájékoztassuk a tanulókat a különböző 

vizsgatípusokról, azok előnyeiről, illetve választásuk esetleges veszélyeiről. (pl. Az előrehozott vizsgán is meg 

lehet bukni, azaz nem egyenlő a próbaérettségivel.) Ha tovább szeretne tanulni valaki földrajzból, akkor miért 

érdemes az emelt szintű vizsgát választania?) Fel kell hívnunk a tanulók figyelmét arra, hogy a 

vizsgakövetelmény nemcsak a középiskolai, hanem az általános iskolai tananyagot is tartalmazza. Különösen 

fontos megértetni a vizsgára történő felkészítés fontosságát azokban az intézményekben, ahol heti 2 óránál 

alacsonyabb óraszámban tanítják a tantárgyat. 

A 10. évfolyam végén, de legkésőbb a felkészítő kurzusra (szakkör, fakultáció) történő jelentkezést megelőzően 

meg kell hirdetni a felkészítő kurzus indítását. A vizsgára történő felkészítésre intézményenként igencsak eltérő 

lehetőségek kínálkoznak. A programok tervezésére a 2. pontban részletesen visszatérünk. 

Mivel a vizsgakövetelmények – a földrajzoktatás sajátos tantervi szabályozása miatt – az általános iskolai 

tananyagot is tartalmazzák, mindenképpen meg kell teremteni a korábban tanultak átismétlésének, 

rendszerezésének lehetőségét. Részben az alacsony óraszámok, részben pedig a földrajzból nem vizsgázók 

eltérő feladatai miatt erre a tanórákon nincs lehetőség. Ennek a módját akkor is meg kell találni, ha egyénként 

nincs lehetőség érettségi előkészítő kurzusok indítására. 

A két vizsgarész megjelenésével megnőtt a szaktanár feladata, hiszen mind az írásbel,i mind pedig a szóbeli 

vizsgára fel kell készítenie tanulóit. Ugyancsak eltérő feladatokat jelent a közép-, illetve az emelt szintű vizsgára 

történő felkészítés. Ezekről már több szempontból volt szó az előző fejezetekben, érdemes most röviden 

összefoglalni a konkrét feladatokat. (1. táblázat) 

1. táblázat: A vizsgára történő felkészítés feladatai 
 

Vizsgaszint Vizsgarész Feladatlista 

Középszint Írásbeli vizsga 1. Vizsgakövetelmények, 

vizsgaleírás 

megbeszélése 

2. Feladattípusok és 

feladatmegoldási 

technikák 

megismertetése 
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3. Feladat megoldási 

technikák gyakorlása, 

kiemelten: topográfiai 

és számítási feladatok 

4. Feladatsorok 

megoldása 

5. Próbaérettségi 

Szóbeli vizsga 1. Vizsgakövetelmények, vizsgaleírás 

megbeszélése 

2. Témakörök kijelölése és 

nyilvánosságra hozatala 

3. Tételsor összeállítása, az értékelési 

útmutató elkészítése 

4. A szóbeli vizsga sajátosságainak 

megbeszélése, (a vizsgázó feladatai, 

jó vizsgatechnikák, tapasztalatok stb.) 

5. A vizsgázás gyakorlata – 

mintafeleletek és értékelése 

6. Próbaérettségi 

 

Emelt szint Írásbeli vizsga 1. Vizsgakövetelmények, 

vizsgaleírás 

megbeszélése 

2. Feladattípusok, és 

feladat megoldási 

technikák 

megismertetése 

3. Feladat megoldási 

technikák gyakorlása 

4. Számításos, összetett 

topográfiai feladatok 

és a szöveges választ 

igénylő feladatok 

sajátosságai, 

megoldásuk 

5. Feladatsorok 

megoldása 

6. Próbaérettségi 

Szóbeli vizsga 1. Vizsgakövetelmények, vizsgaleírás 

megbeszélése 

2. A nyilvánosságra hozott témakörök 

ismertetése 

3. Az emelt szintű szóbeli vizsga 

sajátosságainak megbeszélése, (a 
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vizsgázó feladatai, jó vizsgatechnikák, 

tapasztalatok stb.) 

4. A vizsgázás gyakorlata – 

mintafeleletek és értékelése 

5. Próbaérettségi szaktanár kollégák 

bevonásával. 

Az emelt szintű vizsga nyilvános anyagairól az alábbi címen tájékozódhatunk: http://www.oh.gov.hu/erettsegi-

vizsgak/aktualis-erettsegi 

83. 2. Felkészítő kurzusok tervezése 

A felkészítő kurzus tervezetének összeállításával az volt a célunk, hogy megkönnyítsük a tanulók érettségi 

vizsgára történő felkészítését. Ezt azért fontos, mert a tanterv szerint a földrajz oktatása a 10. évfolyam végén 

befejeződik. Tehát az érettségi vizsga előtti időszakban nincs lehetőség a felkészítésre tanórai keretben, a kétévi 

kihagyás pedig szinte lehetetlenné tenné az eredményes vizsgát. 

A tematikát két változatban állítottuk össze: az egyik változatban két évfolyamon heti 1-1 órás (74 órás 

változat), a másikban pedig két évfolyamon heti 2-2 (148 órás változat) órás programként. Természetesen az 

összeállított anyag csak javaslat, a helyi igényeinek és lehetőségeknek megfelelően módosítható. 

Szakmai-pedagógiai szempontból egyaránt javasolható, hogy amennyiben a vizsgára jelentkezők száma és a 

helyi lehetőségek megengedik, az iskolák a heti 2-2 órában tervezett változatot szervezzék meg a 11–12. 

évfolyamon. Erre elméletileg lehetőséget ad a vizsgára történő felkészülést szabályozó kormányrendelet is. A 

bővebb időkeret hatékonyabban biztosítja a tantárgy sajátos tartalmi és a képességfejlesztési követelményeinek 

teljesítését. Az is lehetséges, hogy heti 1-1 órára tervezett programot heti 2 órás kurzusként a 122. évfolyamon 

szervezze meg az iskola. 

Nagymértékben segíti a hatékony felkészítést, ha külön kurzusként szervezhető meg az emelt és a középszintű 

előkészítő. A bemutatott 74 órás változat a közép, a 148 órás pedig az emelt szintre történő felkészítést segíti. (A 

148 órás változatot a mellékletben tanulmányozhatja.) Mivel külön kurzusok megszervezésére csak nagyon 

ritkán van mód, marad a differenciált feladatok segítségével történő felkészítés, ehhez pedig jó alapot jelenthet a 

74 órás változat. 

A tematikában az egyes témák mellett kiemeltük azokat a tevékenységeket, amelyek a leghatékonyabban 

segíthetik a sikeres vizsga teljesítéséhez szükséges képességek fejlesztését. Ezek természetesen csak javaslatok, 

amelyekből a szaktanár válogathat, és igényei szerint kiegészítheti azokat. 

84. 3. A felkészítést segítő eszközök 

Az új vizsga bevezetéséhez kapcsolódóan egyre több olyan segédeszköz jelent meg, amely megkönnyíti az 

érettségire történő felkészülést, illetve a felkészítést. Ezek az anyagok általában feladatgyűjtemények, 

amelyekben különböző, a vizsgán is előforduló feladattípusokkal találkozunk, illetve komplett feladatsorok, 

amelyek formai-tartalmi szempontból egyaránt megfelelnek az „éles” vizsgafeladat-soroknak. 

Ugyancsak jól használható az Oktatási Hivatal honlapja, amelyen megtalálhatók az elmúlt vizsgaidőszakok 

közép- és emelt szintű feladatsorai a hozzájuk tartozó javítási-értékelési útmutatóval. 

(http://www.oh.gov.hu/kozoktatas/korabbi-erettsegi/korabbi-erettsegi) 

A szóbeli vizsgára történő felkészítést segítik azok a kiadványok, amelyekben tételsorokat, illetve kidolgozott és 

értékelési útmutatóval ellátott mintatételeket találunk. Az ezekben a kiadványokban megtalálható pontozási 

útmutatók kiindulás jelentenek a saját szóbeli tételsorok összeállításához, illetve az értékelési útmutató 

elkészítéséhez. 

                                                           
2Az érettségi vizsgák miatt a 12. évfolyam rövidebb, mint a többi évfolyam, ezt a tematika összeállításakor mindenképpen figyelembe kell 
venni. 
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Problémát jelenthet azoknak a tankönyveknek a kiválasztása, amelyeket az alapvetően az általános iskolában 

feldolgozott témakörök átismétléséhez használhatunk. Ehhez vagy az általános iskolai földrajzkönyveket tudjuk 

felhasználni, természetesen azokat ki kell egészítenünk a középiskolában elsajátított földrajzi ismeretekkel. 

Esetleg saját – a kontinensekről, országokról tanultakat rendszerző – segédanyagot állítunk össze (pl. ppt- 

anyagok formájában). Megoldás az is, ha olyan középiskolai könyvet választunk, amelyben a hangsúlyosabb a 

regionális szemlélet, és az általános földrajzi ismereteket országokhoz, régiókhoz kapcsolva tárgyalják. Ilyen pl. 

a Nemzeti Tankönyvkiadó új, 10. évfolyamosok számára készített tankönyve. 

Segítik a sikeres felkészítést azok a kiadványok, kislexikonok, amelyekben a tanulók utánanézhetnek egy-egy 

fogalom definíciójának. Ilyen pl. a Műszaki Kiadó Természetföldrajzi, illetve Társadalomföldrajzi kislexikonja. 

Ugyancsak jól használhatók a felkészítéshez a KSH statisztikai kiadványai, zsebkönyvei. Ezekben olyan 

adatsorokat, diagramokat találunk, amelyek elemzése, értelmezése sokszor előfordul a vizsgafeladatokban is. 

Szintén hasznos a gazdasági folyóiratokban megjelenő cikkek, elemzések feldolgozása. Ezek elősegítik a 

szövegértési és adatelemzési feladatok sikeres megoldását a vizsgán. 

Ne feledkezzünk meg az atlaszról sem! Az atlaszhasználat tudatos fejlesztése szintén fontos feladat. Az 

atlaszban fellelhető információk ismerete és felhasználásuk képessége a feladatmegoldások során pontokat 

jelenthet a vizsgázónak. 

A topográfiai ismeretek elmélyítéséhez, a térbeli tájékozódási képesség fejlesztéséhez kontúrtérkép 

(„vaktérkép”) gyűjtemények segítenek. Ilyeneket nyomtatott formában is vásárolhatunk, de az internetről is 

letölthetünk. 

85. Összefoglalás 

A kétszintű érettségi bevezetésével megváltozott a felkészítő szaktanár feladata is. Mivel a földrajzoktatás a 10. 

évfolyamon befejeződik és a vizsgakövetelmények az általános iskolai tananyagot is felölelik meg kell terveznie 

a lehetőségeknek és az igényeknek megfelelő felkészítést. A középszintű vizsga esetében a szaktanár feladata a 

szóbeli tételsor összeállítása és az érzékelési útmutató elkészítése is. A tanári felkészítő munkát többféle 

segédanyag is támogatja. 

86. Ellenőrző kérdések 

1. Milyen feladatai vannak a szaktanárnak a vizsgára történő felkészítésben? 

2. Melyek a felkészítő kurzus szervezésének fő szempontjai? 

3. Milyen segédanyagokra van szüksége a sikeres felkészítő munkához? 

87. Tesztfeladatok 

 Döntse el, mely vizsgához, részvizsgához kapcsolódnak az 

alábbi feladatok! Írja a feladatok sorszámát a halmazábrába a megfelelő helyre! Egy-egy feladat több 

vizsgarészhez is kapcsolódhat. 

  

    

    

1. A topográfiai névanyag megismertetése. 
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2. A szóbeli témakörök ismertetése. 

3. A tételsor összeállítása. 

4. Az értékelési útmutató elkészítése. 

5. Felkészítő kurzus szervezése. 

6. Próba érettségi szervezése 

Megoldás: 
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11. Az emelt szintű vizsga 

88. Célkitűzés: 
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A téma feldolgozásának célja, hogy megismertesse az emelt szintű földrajz érettségi vizsga sajátosságival, 

összevetve a korábbi felvételi vizsgák jellemzőivel. Bemutassa az írásbeli és a szóbeli vizsga tartalmi keretét, 

szerkezetét, a vizsga folyamatát. Összegezze az emelt szintű tantárgyi vizsgák eddigi tapasztalatait. 

89. Tartalom: 

1. Visszatekintés 

2. Az új vizsga sajátos vonásai 

3. Az írásbeli vizsga 

4. A szóbeli vizsga 

5. A tanulói teljesítmények értékelése 

6. Az emelt szintű érettségi vizsga szakmai tapasztalatai 

90. 1. Visszatekintés 

Mielőtt bemutatnánk az emelt szintű érettségi vizsga sajátosságait, érdemes visszatekinteni a korábbi 

vizsgáztatási-felvételi eljárásra. 

A hagyományos, 2005 előtti vizsgák során a földrajz esetében az érettségi és a felvételi vizsga teljes mértékben 

elkülönült egymástól. A felvételi vizsga többnyire két, időben és jellegében is jól elkülönülő írásbeli és szóbeli 

részből állt. A jelentkezőnek először az írásbeli vizsgán kellett túljutnia. A vizsga sajátos vonása volt, hogy bár 

szakértők által összeállított feladatlapot oldottak meg, azaz ún. központi írásbeli vizsgát tettek a jelöltek, volt 

olyan felsőoktatási intézmény, amely ennek ellenére külön mérőeszközt készített. A megoldásra 180 perc állt a 

diákok rendelkezésére. A feladatlappal 100 pontot érhettek el a vizsgázók. A dolgozatok értékelése központi 

javítási útmutató alapján, és az arra felkért szaktanárok által történt. 

A szóbeli vizsgát a megcélzott felsőfokú intézmény szervezte, amely jellegében nagyon hasonlított az érettségi 

vizsgához. A tételek azonban átfogóbbak voltak, nagyobb témákat felölelő kérdéseket tartalmaztak. A 15–20 

perces szóbeli vizsgához a kihúzott tétel kifejtése után többnyire egy, az általános földrajzi tájékozottságot 

feltáró beszélgetés is kapcsolódott. Több intézményben és több évben is előfordult azonban, hogy elhagyták a 

szóbeli vizsgát, és csak az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítményt vették figyelembe a felvételi pontszám 

kialakításánál. Ez az egyszerűsítés kapcsolatba hozható a jelentkezők, illetve a felvehető hallgatók számának 

növekedésével. 

A feladatsorok általában 9–10 különböző feladatot tartalmaztak, amelyek többségében zárt végű, 

feleletválasztásos tesztek voltak. A feladatok elsősorban a tárgyi tudás ellenőrzését szolgálták, az ismeretek 

alkalmazásának mérésére viszonylag kevés lehetőség kínálkozott. Az ismeretek alkalmazását elváró feladatok 

szinte kizárólag számolásos feladatok voltak, amelyekben a térképészeti és csillagászati ismeretek felhasználása 

mellett mindenképen szükség volt alapvető matematikai eszközhasználatra is. Az írásbeli sajátossága volt az 

esszékérdés, amely egy adott természeti vagy társadalmi-gazdasági földrajzi folyamat, jelenség bemutatását 

várta el. Az esszékérdés jelentőségét mutatta, hogy a maximálisan elérthető 100 pontból 25 pontot ezzel a 

feladattal szerezhettek meg a jelöltek. Sajnos a legtöbb szakmai vita és fellebbezés is ehhez a feladathoz 

kapcsolódott, hiszen a mintamegoldáson alapuló értékelés általában sok szubjektív elemet is tartalmazott. 

A felvételi feladatsor a feladattípusokat tekintve határozott struktúrával rendelkezett, tartalmi szempontból 

azonban nem volt ilyen határozott belső szerkezete. Az egyes témakörök aránya a feladatsorokban évről évre 

jelentősen különbözött. Voltak rendszeresen előforduló, nagy pontszámban megjelenő témák, és voltak olyan 

témakörök, amelyek több egymást követő évben sem fordultak elő (Ütőné V. J. 1999). 

A földrajztantárgy és a korábbi érettségi szabályozás sajátossága volt – erre már korábban is utaltunk –, hogy 

lehetett úgy felvételizni földrajzból, hogy a jelölt nem tett érettségi vizsgát a tantárgyból. Ezért szélsőséges 

esetben az is előfordulhatott, hogy a diákot a 10. évfolyamig tanító szaktanár már nem is tudott a tanuló későbbi 

továbbtanulási szándékáról. 

Megállapítató, hogy a korábbi felvételi eljárás szinte kizárólagosan a felsőoktatás hatáskörébe tartozott. A 

közoktatás az évente megjelenő Felvételi tájékoztatóból, illetve az ennek mellékleteként kiadott előző évi 
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feladatsorok alapján kapott tájékoztatatást a felsőoktatás elvárásairól. Az információszerzést segítette még, hogy 

a szóbeli felvételi bizottságokban egy-egy középiskolában dogozó szaktanár is helyett kapott, akinek a feladata 

volt ügyelni arra, hogy a felsőoktatásban dolgozó vizsgáztatók ne várjanak el olyan ismereteket a vizsgázóktól, 

amelyek nem szerepeltek a közoktatás tananyagában. 

91. 1. Az új vizsga sajátos vonásai 

A 2005-ben bevezetett új vizsga egyik fontos célja volt, hogy ne kellejen a tanulóknak az érettségi mellett külön 

felvételi vizsgát is tenniük, azaz az érettségi vizsga egyben felvételi (versenyvizsga) is legyen. 

Az eredeti tervek szerint továbbtanulni csak emelt szintű vizsga letételével lehetett volna, de ez a kitétel már az 

első vizsgaidőszakban módosult. Így a csupán lezáró, az általános tantárgyi műveltséget vizsgáló középszintű 

vizsga is lehetett a felvételi alapja. A felsőoktatási intézmények ugyanis egyetlen kivételtől eltekintve (bölcsész 

idegen nyelvi képzés) nem követelték meg az emelt szintű vizsgát a jelöltektől. Ez igaz a földrajz esetében is – 

tehát nem kell emelt szintű érettségi vizsga a szakirányú továbbtanuláshoz. Részben ennek is köszönhető, hogy 

csak nagyon kevés vizsgázó választja az emelt szintű megmérettetést. A vizsgázók száma az elmúlt években 600 

és 218 között mozgott. (1. táblázat) 

Az emelt szint választásában bizonyára befolyásolja a vizsgázókat az is, hogy ebben az esetben a vizsgát egy 

erre a célra kijelölt vizsgaközpontban kell letenni, és a szóbelin idegen szaktanárokból álló vizsgabizottság előtt 

kell számot adni a tudásról. Felvetődhet az a kérdés is, hogy az emelt szintű vizsgák alacsony számának nem 

lehet-e az oka a vizsga túlzott nehézsége. Ezt a felvetést – ahogy azt a 2.3. pontban látni fogjuk – cáfolja, hogy 

az emelt szintű vizsgán elért eredmények nagyon magasak voltak az eddigi vizsgaidőszakokban. 

1. táblázat A földrajzból érettségi vizsgát választók számának alakulása (2005-2010) 
 

Vizsgaszint 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Középszint (fő) 18 454 20 914 20 

657 
19304 18835 14261 

Emelt szint (fő) 238 611 550 353 253 218 

A 2005-ben bevezetett vizsga szabályzata jelentősen módosította és egységesítette a korábbi felvételi vizsgát, 

amely így az új rendszerben összekapcsolódott az érettségivel is. (2. táblázat) 

2. táblázat: Az emelt szintű földrajzi vizsga szerkezete 
 

 
Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga  

Időtartam 240 perc 20 perc  

Feladat Földrajzi ismeretek és 

képességek meglétét 

vizsgáló feladatsor 

Egy természetföldrajzi és 

egy társadalomföldrajzi 

feladat kifejtése 

 

Pontszám 100 pont 50 pont  

92. 2. Az írásbeli vizsga 

Az emelet szintű írásbeli vizsgán a jelölteknek egy központi írásbeli feladatsort kell megoldaniuk. A feladatlap 

megoldására 240 perc áll rendelkezésre és ezt a vizsgázó tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok 

között, illetve szabadon dönthet a megoldásuk sorrendjéről. 

 A vizsgán a tanuló az alábbi segédeszközöket használhatja: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem 

alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó. Ezekről a vizsgázónak magának kell gondoskodnia. A középszintű 



 Mérés-értékelés a földrajzoktatásban  

 99  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

vizsgával ellentétben a feladatlap megoldásához azonban térkép vagy a középiskolai földrajzi atlasz nem 

használható. Amennyiben az egyes feladatok megoldásához egyéb információkra, pl. adatokra, szemelvényekre 

van szükség, azt a feladatsornak mindig tartalmaznia kell. 

   Az írásbeli feladatsor tartalmi szempontból a vizsgakövetelmény valamennyi fő témaköréből tartalmaz 

kérdéseket. A feladatsorban a természetföldrajzi és a társadalomföldrajzi tartalmak közel azonos arányban 

jelennek meg. A vizsgaleírás meghatározza a feladatsor hozzávetőleges belső arányait az ismeretek, alkalmazási 

képességek és a topográfiai elvárások szempontjából is. 

Ennek értelmében a feladatsor (pontszám) mintegy 50%-ban földrajzi-környezeti ismeretanyag. Az emelt szintű 

részletes érettségi követelményekre épülő (a középszint követelményeit is magába foglaló) zárt végű, valamint 

rövidebb vagy hosszabb választ igénylő nyílt végű feladatok, esszé, illetve rajzos feladatok lehetnek, amelyek 

lefedik a követelményrendszer valamennyi fő témakörét. 

Az összpontszám mintegy 20%-ában topográfiai ismeretek tartalmaz a feladatsor. A topográfiai ismeretekről és 

a földrajzi térben való tájékozódás képességéről többféle feladatban kell számot adniuk a jelölteknek. A 

vizsgakövetelményben felsorolt névanyagra épülő feladatok a megjelölt földrajzi fogalmak felismerését, 

megnevezését, illetve a megfelelő földrajzi tartalmak hozzárendelését várják el. Emellett előfordulnak olyan 

feladatok is, amelyekben a földrajzi-környezeti ismeretek topográfiai feladatok megoldása során történő 

alkalmazása a vizsgázó feladata. 

A feladatlap hozzávetőlegesen 30%-ban az ismeretek alkalmazását igénylő gyakorlati jellegű feladatokból áll. 

Ezek közé tartozik pl. a grafikonelemzés, ábraelemzés. Ilyenek a különböző témákhoz kapcsolódó számításos 

feladatok, a földrajzi-környezeti adatok szemléletes ábrázolása, méréssel megoldható térképes feladatok. 

Ugyancsak ide tartozik a képfelismerés, illetve képelemzés, forráselemzés, adat és szöveges vagy képi 

információ értelmezése, adatok alapján egyszerű prognózis készítése, valamint a problémamegoldó feladatok. 

Ezekben a feladatokban a hangsúly a földrajzi kompetenciák szintjének mérésére helyeződik, nem elhanyagolva 

természetesen a megfelelő színvonalú szakmai tudás meglétét. 

 Az emelt szintű írásbeli vizsgadolgozat értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A 

javítást erre felkészített szaktanárok végzik. A javítást javításvezető kolléga irányítja, aki felüljavítással 

ellenőrizheti a javítótanárok munkáját is. 

Az írásbeli feladatsor összesen 200 pont értékű feladatot tartalmaz. A javítási-értékelési útmutatóban megadott 

pontszámoktól, részpontszámoktól nem szabad eltérni. A megoldásokra tört pontszám nem adható. 

A tanulói teljesítmény megállapításához a dolgozatra adott pontszámot el kell osztani kettővel. Ennek 

megfelelően az írásbeli vizsgarészre maximum 100 vizsgapont adható (pl. ha a dolgozatra 130 pontot kapott a 

jelölt, akkor az 65 pontnak felel meg a vizsgán nyújtott összteljesítmény megállapításakor). Ha az osztás 

törtszámot eredményez, akkor felfelé kell kerekíteni. 

93. 3. A szóbeli vizsga 

Az emelt szintű érettségi szóbeli vizsgarésze központi érettségi tételsor alapján zajlik. A vizsgán a résztételek 

(feladatok) kifejtéséhez jelöltnek használnia kell a középiskolai atlaszt. A megfelelő atlasz biztosítása a 

vizsgabizottságot működtető intézmény feladata. A vizsgán a jelölt a saját atlaszát nem használhatja. Ha az 

egyes feladatok megoldásához esetleg adatsorokra, képekre, szemelvényekre stb. is szükség van azt az adott 

tételnek minden esetben tartalmaznia kell. 

A tétel pontos megfogalmazását a vizsgázók nem ismerhetik meg, ezt a vizsgát szervező hivatal nem hozhatja 

nyilvánosságra. A témaköröket, azaz azokat a nagyobb tartalmi egységeket, amelyek alapján a feladatot 

pontosan meghatározzák, a vizsgázók a vizsga időpontja előtt több hónappal azonban megismerhetik. Ezt az 

Oktatási Hivatal a törvényben meghatározott időpontig a saját honlapján hozza nyilvánosságra. Megjegyzendő, 

hogy a topográfiai követelmény névanyaga szintén nyilvános. 

 A vizsgán a jelölt tételt húz, amelynek kidolgozására 30 perc áll rendelkezésére. Ezen idő alatt a vizsgázó 

vázlatot készíthet - amennyiben a feladat ezt megköveteli (pl. magyarázó ábra készítése), a vázlat készítése 

szükséges is - és azt felhasználhatja a felelete során. A feladatok megoldásának, illetve szóban történő 

kifejtésének sorrendje tetszőleges. A felelt során a feladatokat a vizsgázónak önállóan, a szaknyelv 

használatával kell kifejtenie, a vázlatot természetesen használhatja, de annak felolvasása nem helyettesítheti a 

felelet. 
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A felelet önálló kifejtését kérdésekkel nem szabad megszakítani. Közbe kell ugyanakkor kérdeznie a 

vizsgáztatónak, ha a jelölt teljesen helytelen úton indult el. Kérdést tehet fel akkor is, ha nyilvánvaló, hogy a 

vizsgázó elakadt. Ez utóbbi esetben segítő kérdést lehet feltenni, amennyiben az még a felelési időbe (20 perc) 

belefér. Célszerű a jelöltet figyelmeztetni az időkeret megfelelő felhasználására, pl. ha feltételezhetően nem tér 

át időben a második feladat ismertetésére. 

 Az emelt szintű tételsor legalább 20 tételből áll. A tételsor lefedi a teljes földrajzi ismeretrendszert, ezért a 

tételsorban meg kell jelennie a követelményrendszerben meghatározott valamennyi témakörnek. 

   Egy-egy szóbeli tétel két feladatból áll. Az első feladat természetföldrajzi taralmú. A kérdések az általános 

természetföldrajzra (természetföldrajzi alapú környezetei problémákra) vagy a kontinensek, illetve 

Magyarország természetföldrajzára, illetve vonatkozhatnak. A tételek második feladata általános 

társadalomföldrajzi vagy a regionális társadalmi-gazdasági földrajzi tartalmakhoz, illetve társadalmi-gazdasági 

eredetű globális problémához kapcsolódik. A két feladat között nem lehet tartalmi átfedés, pl. nem vonatkozhat 

mindegyik Magyarországra. Az érettségi vizsgaleírásban javaslatot olvashatunk a központi tételsor tartalmi 

arányaira, amely tájékoztat a lehetséges szóbeli feladatokról, és ezzel segíti a vizsgára történő felkészülést. Ezt 

mutatja be a 3. és a 4. táblázat. 

3. táblázat: Az 1. feladatként adható témák belső aránya 
 

Témakör A feladatok száma 20 tétel esetén 

Térképi ismeretek 1 

Kozmikus környezetünk 1 

A geoszférák földrajza és környezeti problémáik 

- Kőzetburok, földtörténet 

- Vízburok 

- Levegőburok 

8 

(4) 

(2) 

(2) 

Földrajzi övezetesség 4 

A kontinensek természetföldrajza 2 

Magyarország és tájainak természetföldrajza 4 

            

4 táblázat: A 2. feladatként adható témák belső aránya 
 

Témakör A feladatok száma 20 tétel esetén 

Népesség- és településföldrajz 3 

A világ változó társadalmi-gazdasági képe 5 

A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, 

országok és országcsoportok Európa és a többi 

kontinens regionális földrajzi jellegzetességei 

5 

Magyarország földrajza. Hazánk helye és kapcsolatai a 

Kárpát-medencében és Európában 
5 
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Globális környezeti problémák 2 

94.     4. A tanulói teljesítmények értékelése 

   Az emelt szintű vizsgabizottságot három fő (két kérdező tanár és az elnök) alkotja, mindannyian 

földrajzszakos tanárok. A vizsgabizottság tagja az lehet, aki több éves szakmai gyakorlattal rendelkezik és 

elvégzi a vizsgáztatók számára előírt akkreditált felkészítő tanfolyamot. (Ez utóbbira a legutóbbi években már 

nem volt szükség.) Az elnöknek emellett rendelkeznie kell vizsgaelnöki igazolvánnyal is. Az elnök - bár részt 

vehet a vizsgáztatásban is, szükség esetén kérdezőként is közreműködhet – elsődleges feladata a vizsga 

törvényességének, szabályosságának biztosítása. 

A felelet értékelését a feladatokhoz elkészített központi értékelési és pontozási útmutató alapján történik. A 

bizottság mindhárom tagja egymástól függetlenül pontozással értékeli a feleletet, majd közösen (konszenzussal, 

a pontszámok átlagolásával) alakítják ki a végleges vizsgapontszámot. 

A tétel egyes feladatainak megoldására 25-25 pont adható, így a szóbeli teljesítmény maximális értéke 50 pont 

lehet. Az értékelés szempontjait az 5. táblázat mutatja be. 

     

5. táblázat A szóbeli felelet értékelésének szempontjai 
 

  
Maximálisan adható pontszám 

A feladat Tartalom 20 

 
Felépítés 2 

 
Szaknyelv, térkép és 

eszközhasználat 
3 

B feladat Tartalom 20 

 
Felépítés 2 

 
Szaknyelv, térkép és 

eszközhasználat 
3 

ÖSSZESEN 
 

50 

95. 5. Az emelt szintű érettségi vizsga szakmai 
tapasztalatai 

Az emelt szintű vizsgán nyújtott tanulói teljesítmények alakulását a 2005 és 2010 között az 6. táblázat mutatja 

be. 

6. táblázat: Az emelt szintű vizsgán elért átlagteljesítmények alakulása 2005-2010 között3 
 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Átlagtelje- 71,34 72,39 69,44 71,06 67,00 70,88 

                                                           
3Adatok forrása: Oktatási Hivatal 
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sítény (%) 

A tanulói teljesítményeinek teljesítménycsoportonkénti megoszlását ugyancsak ebben az időszakban az 1. és a 

2. ábra szemlélteti. Az. 1. ábrán az írásbeli vizsgarészben elért százalékos eredményeket láthatjuk. A 2. ábra a 

szóbeli vizsgarészben elért eredményeket mutatja. 

 

 

1. ábra: Az elemelt szintű írásbeli vizsga teljesítmény-eloszlása 2006-2010 között4 

A szaktanárok vélekedésének, miszerint az emelt szintű vizsga eléggé nehéz, ellentmond a vizsgán nyújtott 

teljesítmények eloszlása. Az írásbeli feladatsor esetében a teljesítmények eloszlása mind a hat évben erősen 

jobbra tolódott, ami inkább a feladatsor könnyű voltára utal. Lényeges különbség ezen a vizsgaszinten nincs a 

hat év eredményeiben, de az megfigyelhető, hogy a 2010. évi feladatsor valamivel könnyebbnek bizonyult, mint 

az előző éviek. 

 

 

                                                           
4Forrás: http://www.oh.gov.hu/kozoktatas/korabbi-erettsegi/korabbi-erettsegi 
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2. ábra: Az emelt szintű szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmények teljesítmény-csoportonkénti eloszlása 2006-

2010 között 

A szóbeli teljesítmények eloszlása azért érdekes, mert a teljesítményszintek növekedésével együtt nő az azt 

elérők aránya is. Ez a tendencia igaz minden eddigi vizsgált időszakra. A szóbeli vizsgák sajátos teljesítmény-

eloszlása vélhetően mindkét szinten a szóbeli értékelés szubjektív vonásaira utalhat, amin érdemben az emelt 

szint külső vizsga jellege sem változtatott. 

Megállapítható, hogy az emelt szintű vizsgák alacsony számának az oka tehát nem a vizsga nehézségében, 

hanem elsősorban az érvényesíthetőség korlátozottságában keresendő. Hozzájárul ehhez még az is, hogy 

alacsonyabb pontszám is elegendő a szakirányú továbbtanuláshoz. Emiatt, továbbá a pontszámítás sajátosságai 

miatt a jelöltek nem érdekeltek az emelt szintű vizsga választásában. A vizsgaszabályozásban várható 

változások vélhetően a földrajz esetében módosíthatnak ezen a helyzeten. 

96. Összefoglalás 

A kétszintű érettségi bevezetése jelentősen átalakította a korábbi felvételi vizsgát. Emelt szinten 240 perces 200 

itemes feladatsort kell megoldani, amelyhez az atlasz nem használható. A szóbeli felelet 20 perc, ez alatt egy 

természet- és egy társadalomföldrajzi témát kell kifejteni. Az emelt szintű érettségi külső vizsga. 

97. Ellenőrző kérdések 

1. Hasonlítsa össze a régi felvételi eljárást az kétszintű vizsga bevezetése utáni eljárással! 

2. Mi jellemzi az egyes vizsgarészeket? 

3. Miért nevezhetjük az emelt szintű vizsgát külső vizsgának? 

4. Hozott-e jelentős változást a földrajzoktatás presztízsének változásában az emelt szintű vizsga bevezetése? 

5. Elemezze a melléklet emelt szintű feladatsort! Készítse el a feladatsor tartalmi és feladattípus szerinti 

mátrixát! 

98. Tesztfeladatok 

Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi megállapítások! Írjon I betűt az igaz és H betűt a hamis 

megállapítás sorszáma elé! 

1. Az emelt szintű írásbeli vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. 

2. Az emelt szintű szóbeli vizsga időtartama maximum 20 perc. 

3. Az írásbeli feladatok javítása központi útmutató alapján történik. 

4. Az írásbeli javításakor a hiányosan vagy részben tévesen megoldott feladatra tört pontszámot kell adni. 

5. Az írásbeli feladatlapban 100 pont értékű feladat található. 

6. A szóbeli tétel két feladatot tartalmaz. 

7. Az emelt szintű vizsgán összesen 150 pont szerezhető. 

8. Az emelt szintű vizsga tartalmával kapcsolatban semmilyen információ nem hozható nyilvánosságra. 

9. Az emelt szintű szóbeli vizsgán a középiskolai földrajzi atlasz nem használható. 

10. Az emelt szintű írásbeli vizsga időtartama 180 perc. 

Megoldás: 

1. H 
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2. I 

3. I 

4. H 

5. H 

6. I 

7. I 

8. H 

9. H 

10. H 

12. Földrajz tanulmányi versenyek 

99. Célkitűzés: 

A téma feldolgozásának célja, hogy megismertesse a leendő földrajztanárokkal a legismertebb országos, illetve 

nemzetközi földrajzi versenyeket. Bemutassa az egyes versenytípusok sajátos vonásait. Kedvet ébresszen a 

földrajzi tehetséggondozás és a versenyeztetés iránt. 

100. Tartalom: 

1. Versenyekről általában 

2. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

3. Egyéb országos versenyek 

4. Nemzetközi versenyek 

5. Internetes versenyek 

6. Komplex természetismereti versenyek 

7. Miért versenyeztessünk? 

101. 1. Versenyekről általában 

Ebben a fejezetben a földrajz tanulmányi versenyekről lesz szó. Ez a téma nem kapcsolódik ugyan 

hagyományos értelemben a tanulói tudás méréséhez, mégis más módon, más keretek között végső soron 

azonban mégis csak erről szól. Hiszen a verseny lényege, hogy tudásuk (ismereteik, képességeik) alapján 

rangsorolja a résztvevőket, azaz mérje és értékelje a felkészültségüket. A verseny a diák és a felkészítő tanár 

számára egyaránt fontos, hiszen a külső megmérettetés (pl. más helyszín, ismeretlen zsűritagok) hozzájárul 

ahhoz, hogy reális képet kapjanak tudásukról, illetve munkájuk eredményességéről. 

A következőkben – a teljesség igénye nélkül – szeretnénk bemutatni a legjelentősebb hazai földrajz tanulmányi 

versenyeket, a tanulókra, illetve a felkészítő tanárokra váró feladatokat. A legismertebb földrajzversenyekről a 

http://foldrajztanitas.lap.hu/foldrajzversenyek/25598862 címen találunk információkat 

102. 2. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

A legrangosabb, 11-13. évfolyamosok számára kiírt földrajzverseny. Az 1-3. helyezettek díjazása mellett a 

döntőbe jutott tanulók a rendelkezésnek megfelelően felvételi többletpontokat is kapnak. 

http://foldrajztanitas.lap.hu/foldrajzversenyek/25598862
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A verseny egy kategóriában és három fordulóban zajlik, amelyet kiegészít egy pályamunka elkészítése is. (1. 

táblázat) 

1. táblázat: Az OKTV szerkezete 
 

Forduló Jellemző  

1. forduló Írásbeli, 240 perc 

Elérhető pont: 200 

Az iskolák szervezik. A feladatlapokat a 

szaktanár értékeli központi javítási útmutató 

alapján. 

Tesztkérdéseket 

tartalmazó 

feladatlap 

természetföldrajzi 

és 

társadalomföldrajzi 

témakörökből. A 

feladatok 

megoldásához 

semmilyen 

segédeszköz nem 

használható. 

2. forduló Írásbeli, 240 perc 

Elérhető pontszám: 200 

A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az 

ál-tala kijelölt helyszínen. 

A dolgozatokat a versenybizottság érté-keli 

központi javítási útmutató alapján 

A földrajzi 

kompetenciákat 

mérő feladatlap 

természetföldrajzi 

és 

társadalomföldrajzi 

témakörökből. A 

feladatok 

megoldásához 

semmilyen 

segédeszköz nem 

használható. 

3. forduló (döntő) Szóbeli 

Elérhető pontszám: 100 

Az Oktatási Hivatal szervezi az általa 

kijelölt helyszínen. 

A pályamunkára 

vonatkozó 

kérdések, valamint 

kérdések a közép- 

és emelt szintű 

érettségi vizsga 

követelményekben 

szereplő témákból. 

A pályamunkával maximum 150 pont szerezhető. Ezen belül a tartalomért 100, az illusztrációkért 30, a 

felhasznált irodalomért 20 pont adható. A pályamunkák értékelésénél a versenybizottság az önálló kutatást, 

tényfeltárást, elemzéseket, saját készítésű ábrákat, képeket, egyes témáknál a terepbejárást, felmérést, 

interjúkészítést, illetve saját számításokat stb. kiemelten értékeli. A pályamű elkészítésének formai 

követelményeit, a szakirodalom felhasználásának módját, a hivatkozásokkal és az illusztrációkkal kapcsolatos 

szabályokat a versenykiírás tartalmazza. Az ettől eltérő dolgozatokat a versenybizottság nem értékeli. Fontos, 

hogy a dolgozat a versenyző önálló alkotása legyen. 

Az első forduló dolgozatát a szaktanár javítja és egy meghatározott pontszám (150 pont) elérése esetén küldi 

tovább az Oktatási Hivatalba. A dolgozatok felüljavítása után húzzák meg azt a ponthatárt, amely felett a tanuló 

bejut a következő fordulóba. Ekkor kell beadni a jeligés pályamunkát is. Csak azoknak a versenyzőknek a 

pályamunkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatalba, akiknek az első fordulóbeli dolgozata a felüljavítás után 

elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot. 

A versenybizottság az első és második forduló feladatlapjainak, illetve a pályamunkára kapott összesített 

pontszám alapján választja ki a döntőbe jutó versenyzőket. A verseny végeredményét az első és második forduló 

feladatlapjára, a pályamunkára kapott, valamint a döntőben elért pontszám összesítése alapján kialakult sorrend 
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adja. Pontazonosság esetén sorrendben a második forduló, majd az első forduló pontszáma határozza meg a 

helyezést. 

A versenyről részletes tájékoztatás található az Oktatási Hivatal honlapján 

http://www.oh.gov.hu/3_2_2_aktualis_verseny/oktv/orszagos-kozepiskolai. Ugyancsak itt találjuk a korábbi 

fordulók feladatsorait és megoldási útmutatóit is. 

103. 3. Egyéb országos versenyek 

Teleki Pál Országos Földrajz - Földtan Verseny 

A versenyen, amelynek főszervezője a Magyar Természettudományi Társulat a 7. és 8. évfolyam (13-14 éves 

korosztály) tanulói vehetnek részt. A verseny háromfordulós. Az 1. forduló az úgynevezett házi döntő. Ennek 

lebonyolítása és megszervezése, a teljesítmények értékelése a szaktanárok feladata. Megyénként, illetve a 

fővárosból 100-100 fő juthat tovább a 2. (megyei) fordulóban. A versenyzők megyei döntőn Magyar 

Természettudományi Társulat által összeállított központi feladatlapot oldanak meg. A megyékben a fordulót a 

megyei TIT Szervezetek, vagy a megyei pedagógiai intézetek versenyfelelősei, Budapesten a Fazekas Mihály 

Fővárosi Gyakorló Iskola szervezi meg. A dolgozatokat központi javítókulcs alapján a helyi versenybizottság 

értékeli és javítja. A megyében a legmagasabb pontszámot elért egy 7. évfolyamos és egy 8. évfolyamos tanuló, 

a fővárosból a legmagasabb pontszámot elért 3-3 tanuló jut be az országos döntőbe. Ha a megyei döntő során 

holtverseny alakul ki, akkor a megadott ismeretanyagból a versenybizottság által feltett kérdésekre adott 

válaszok döntik el a továbbjutást. Az országos döntőnek immár több éve a Magyar-Angol Kéttannyelvű 

Gimnázium ad otthont Balatonalmádiban. Az országos döntő háromfordulós: írásbeli, terepgyakorlat és szóbeli 

részből áll. 

A verseny tartalmi hátterét a földrajz kerettanterv jelenti, de fordulónként bővülnek a kérdezhető témák. (2. 

táblázat) 

2. táblázat: A Teleki Pál Verseny tartalmi kerete 
 

 
7. évfolyam 8. évfolyam 

2. forduló 

Megyei döntő 

7. osztály földrajz tananyaga 

1. A kontinensek Afrika, Észak- és 

Dél-Amerika, Ausztrália 

2. Sarkvidékek 

3. A Természetbúvár című folyó-

irat „Világjáró” rovat cikkei (a 

kiírásban közölt időpontok 

között) 

4. Teleki Pál élete és munkássága. 

8. osztály földrajz tananyaga 

1. Európa 

2. Magyarország általános 

természetföldrajza (tájföldrajz 

nélkül). 

3. A Természetbúvár című folyóirat 

„Hazai tájakon” rovat cikkei (a 

kiírásban közölt időpontok 

között) 

4. Teleki Pál élete és munkássága 

3. forduló 

Országos döntő 

7. osztály földrajz tananyaga 

1. A kontinensek Afrika, Észak- és 

Dél-Amerika, Ausztrália, Ázsia 

2. Sarkvidékek. 

3. Kérdések a szakmai 

terepbejáráson szerzett 

tapasztalatokról. 

4. Természetbúvár c. folyóirat 

8. osztály földrajz tananyaga 

1. Európa 

2. Magyarország természeti és 

gazdasági földrajza. 

3. Kérdések a szakmai 

terepbejáráson szerzett 

tapasztalatokról. 

4. Természetbúvár c. folyóirat 

http://www.oh.gov.hu/3_2_2_aktualis_verseny/oktv/orszagos-kozepiskolai
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„Világjáró” rovat cikkei (a 

kiírásban közölt időpontok 

között) 

5. Teleki Pál élete és munkássága 

„Hazai tájakon” rovat cikkei (a 

kiírásban közölt időpontok 

között) 

5. Teleki Pál élete és munkássága 

A versenyről pontos információk olvasható az alábbi címen: 

http://www.termeszetbuvar.hu/fooldal/verseny/teleki.html 

104. Lóczy Lajos Országos Középiskolai Földrajzi 
Tanulmányi Verseny 

A versenyt a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola hirdeti meg a középiskolák 9. és 10. 

évfolyamosai számára, de nevezhetnek azok is, akik a tárgyat egy évfolyammal később, a 10 és a 11. 

évfolyamon tanulják. A verseny két fordulóból áll (3. táblázat). 

3. táblázat: A Lóczy Lajos verseny szerkezete 
 

1. forduló 

Házi forduló 

Írásbeli, 240 perc 

200 pontos feladatlap 

Központi javítás a kiíró intézményben 

A szervező 

iskola küldi a 

résztvevő 

intézményeknek, 

ahol az igazgató 

az Érettségi 

vizsgaszabályzat 

előírásait 

betartva 

egységes 

időpontban íratja 

meg azt a 

versenyzőkkel 

2. forduló 

Döntő 

Elmélet 

2 feladat 

9. évfolyamos 

kategóriában: 

1.  

10. évfolyamos 

kategóriában: 

1.  

Gyakorlati Terepi feladatok. Terepi tájékozódás a 

megfelelő pontokon különböző, az ismeretek 

alkalmazását elváró feladatok megoldása. 

Terepi mérések. A versenyzők 5-6 perc 

késleltetéssel indulnak a kb. 1-1,5 órát 

igénybe vevő pályákra. A 9. és a 10. 

évfolyam eltérő pályán versenyez. 

 

Az országos döntőre - az első forduló eredménye alapján - kategóriánként a legjobb 25-30 tanulót hívja be a 

versenybizottság. 

Az országos döntő helyszíne a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, időpontja a májusi 

írásbeli érettségi első két napja. A döntő gyakorlati és szóbeli részből áll. A verseny kétnapos, az első napon 

zajlik az elméleti, a második napon a terepi forduló. A résztvevők mindkét fordulóban az első versenynap elején 

húzott rajtszámok szerint versenyeznek. 

http://www.termeszetbuvar.hu/fooldal/verseny/teleki.html
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A döntőn szerezhető pontszám minden részfeladat esetében 60 pont (összesen 180). Ehhez hozzáadódik az 

írásbelin elért pontszám 30%-ának lefelé kerekített értéke. Az így kialakuló összesített pontszám határozza meg 

a versenyben elért végleges sorrendet. Pontazonosság esetén az írásbeli forduló, majd a gyakorlati rész 

pontszáma dönti el a helyezés sorrendjét. 

A verseny tartalmi keretét az adott tanév kerettantervi követelményei jelentik, amelyek minden évben 

kiegészülnek a versenykiírásban közzétett témákkal és aktualitásokkal. 9. évfolyamon pl. a kontinensek 

természetföldrajzi topográfiája, valamint egy kijelölt terület részletes topográfiája, a földrajztudomány jeles 

képviselőinek munkássága, részletesen minden évben Lóczy Lajos, valamint egy évente megadott tudós vagy 

utazó, illetve két kiemelt téma. A 10. évfolyamon ilyen pl. az Európai Unió társadalom-földrajzi topográfiája, 

valamint egy kiemelt területének részletes topográfiája, a kontinensek társadalom-földrajzi topográfiája, 

valamint egy kijelölt terület részletes topográfiája, a földrajztudomány jeles képviselőinek munkássága, 

részletesen minden évben Lóczy Lajos, valamint egy évente megadott tudós vagy utazó, két kiemelt téma. 

A ma már nagy hagyományokkal rendelkező verseny népszerűségét fokozza, de egyben magas színvonalát is 

igazolja, hogy az értékes díjak mellett a 17. életévüket még be nem töltő 1-3. helyezettek közül kerül ki a 

National Geographic Földrajzi Világversenyen Magyarországot képviselő 3 fős nemzeti csapat. 

A versenyről, a feladatokról, a követelményekről és a felkészülést segítő anyagokról a 

http://loczyverseny.sulinet.hu/kiiras/kiiras.htm címen tájékozódhatunk. 

105. Less Nándor Országos Földrajzverseny 

A versenyt három kategóriában a miskolci Avasi Gimnázium hirdeti meg. A verseny kategóriái: I. kategória: 7-

8. évfolyam, II. kategória: 9. évfolyam, III. kategória: 10-11-12. évfolyam. A verseny tartalmi keretét a 4. 

táblázat mutatja be. 

4. táblázat: A verseny tartalmi kerete 
 

Kategória 1. forduló 2. forduló  

I. kategória Afrika, Ausztrália és 

Óceánia, Amerika, Ázsia 
Az első forduló témakörei 

és Európa 
 

II. kategória Térképészet, csillagászat, 

kőzetburok, levegőburok, 

vízburok 

Az elő forduló témakörei 

és az éghajlati övezetesség  

III. kategória Népességföldrajz, 

településföldrajz, a 

gazdasági élet 

szerkezetének átalakulása, 

a világgazdaság jellemző 

folyamatai, a működőtőke 

és a pénz világa, a 

gazdasági pólusok közül 

Észak-Amerika és az 

Európai Unió. 

Az első forduló témakörei 

valamint Kelet- és 

Délkelet-Ázsia, India, 

Kína, 

Magyarország és a 

globális környezeti 

problémák földrajzi 

vonatkozásai 

 

Az első forduló központi feladatlapját az iskolákban töltik ki a versenyzők. A döntőbe kategóriánként az a 

tizenöt (legfeljebb húsz) tanuló jut, akik a legtöbb pontot érték el az írásbeli fordulóban. 

A döntő helyszíne az Avasi Gimnázium. A 2 forduló két részből áll. Az írásbeli részben egy feladatsort oldanak 

meg a versenyzők. A szóbeli során két feladatot kell megoldaniuk. A kihúzott tételnek megfelelően egy adott 

témát kell kifejteni, majd pedig különböző digitális források alapján jelenséget, folyamatot kell felismerniük, 

illetve a források közötti logikai kapcsolatot kell bemutatni. A szóbeliben 2011-től változást terveznek a 

szervezők. 

http://loczyverseny.sulinet.hu/kiiras/kiiras.htm
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A versenyről bővebb információt a http://www.avasi.hu/index.php/component/content/article/16.html címen 

találunk. 

106. 4. Nemzetközi versenyek 

Új színfoltot jelentenek a versenyek között a nemzetközi, illetve az idegen nyelvű versenyek. Ezek közül a 

legrégebbi a Földrajztanárok Egylete által szervezett Nemzetközi Kárpát-medence Verseny, amelyen hazai és 

határon túli magyar középiskolás tanulók vehetnek részt. A verseny témája minden évben más, de mindig 

kötődik a Kárpát-medence természeti és társadalmi-gazdasági földrajzához. 2010-ben a téma a Kárpát-medence 

idegenforgalmi földrajza volt. A versenykiírás felsorolja a felkészüléshez szükséges szakirodalmat is. A 

kétfordulós verseny első állomását mindig a saját országban rendezik meg. Ez egy 100 pontos, 1,5 órás 

feladatsor megoldása egy erre kijelölt helyszínen. A második fordulót midig más ország szervezi, 2011-ben pl. 

Kárpátalján, Beregszászon bonyolítják le. A második forduló szervezése egy tanulmányi kirándulás keretében a 

fogadó ország feladata. A versenyről bővebb információ a Földrajztanárok Egyletének honlapján található. 

http://www.fte.hu/karpm_kiras.pdf 

Sokkal fiatalabb ennél a Földgömb Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny, amelyet a Földgömb című lap 

indított. A versenyre jelentkezhet bármely magyarországi és határon túli középiskola kétfős csapata. A verseny 

alapvetően az általános és középiskolai tananyagra, aktuális hírekre, s az általános műveltségre épít, de van egy 

kiemelt, központi témája is. Ez 2011-ben: Földünk szigetei. A versenyben fontos szerepet kapnak a 

Földgömbben megjelent és a szervezők által kiválasztott cikkek, írások. Részletes információ az alábbi címen: 

http://www.afoldgomb.hu/index.php/klub-mainmenu-168/fajzverseny-mainmenu-180/527-iii-foldgomb-

nemzetkozi-kozepiskolai-foldrajzverseny-2011-felhivas 

Ugyancsak nagyon fiatal az Országos Angol nyelvű Földrajzi Tanulmányi Verseny, amelyen 16-19 éves diákok 

vehetnek részt. A verseny tematikája és feladatai nagymértékben tükrözik az International Geographic Union 

által szervezett Földrajzi Olimpia sajátosságait. Nem véletlenül, hiszen a magyar verseny győztesei 

képviselhetik hazánkat ezen a rangos versenyen. A verseny háromfordulós. Az 1. forduló egy esszé, amelyet 

megadott formátumban a kiírt témában kell elkészíteni. A 2. forduló egy írásbeli feladatlap megoldása. A 3. 

fordulóba a 10 legjobb teljesítményt nyújtó diák jut be. Itt szóbeli és írásbeli feladatokat kell megoldani. A 

verseny nyelve angol. Bővebb információ: http://foldrajz.ttk.pte.hu/egyeb/angol/ 

107. 5. Internetes versenyek 

Az interneten szerveződő, illetve lebonyolódó versenyek új színfoltot jelentenek a tanulmányi versenyek között. 

Ilyeneket több-kevesebb rendszerességgel szerveznek például a kiadók, de ezek közé tartozott a nemrégiben 

megszűnt National Geographic magyarországi tagszervezete áltat szervezett internetes több fordulós 

feladatmegoldó csapatverseny is. 

Új versenyként jelent meg a hálón a környezetvédelemért és az oktatásért felelős minisztériumok által 

meghirdetett „Danube Box" verseny. A verseny célja, hogy a résztvevők megismerjék a Duna Ismerettár 

(Danube Box) programot. A Duna Ismerettár a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) által készíttetett 

oktató és foglalkoztató csomag (tartalmáról részletesebb ismertető a www.danubebox.hu honlapon található). A 

program (oktatócsomag) megismerése és kipróbálása a szervezők szerint felkeltheti a tanulók érdeklődést a 

Duna-medence területének természeti és kulturális kincsei iránt, hozzájárulhat a környezettudatos magatartás 

kialakulásához, elősegítheti a Duna-medence értékeinek megvédéséért és fenntartható használatáért érzett 

felelősség kialakulását. A 3 fős csapatversenyben két kategóriában (11-14 éves korcsoport és 15-19 éves 

korcsoport) versenyezhetnek a diákok. A verseny három internetes fordulóból és az országos döntőből áll, ahol 

az internetes teszt és kreativitást igénylő feladatok megoldásában legjobb teljesítményt nyújtó csapatok 

vehetnek részt. 

108. 6. Komplex természetismereti versenyek 

Külön csoportot jelentenek azok a versenyek, amelyeken a komplex természettudományos ismereteikről kell 

számot adniuk a versenyzőknek. Ezek közé tartozik a középiskolások számára kiírt Bugát Pál Országos 

Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő, amelynek célkitűzése, hogy a résztvevő diákok képesek 

legyenek a tudományos eredmények megismerésére; a természet és a társadalom jelenségei közötti 

összefüggések felismerésére; az élő és az épített környezet megóvása érdekében a környezettudatos 

gondolkodásra és az aktív környezet-természetvédő magatartásra; valamint segítse a diákok innovatív 

http://www.avasi.hu/index.php/component/content/article/16.html
http://www.fte.hu/karpm_kiras.pdf
http://www.afoldgomb.hu/index.php/klub-mainmenu-168/fajzverseny-mainmenu-180/527-iii-foldgomb-nemzetkozi-kozepiskolai-foldrajzverseny-2011-felhivas
http://www.afoldgomb.hu/index.php/klub-mainmenu-168/fajzverseny-mainmenu-180/527-iii-foldgomb-nemzetkozi-kozepiskolai-foldrajzverseny-2011-felhivas
http://foldrajz.ttk.pte.hu/egyeb/angol/
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képességeinek megerősítését. A versenyre azokat a középiskolás diákokat várják, akik komplex ismeretekkel 

rendelkeznek a biológia, a fizika, a kémia, a földrajz, a környezetvédelem és az informatika témaköreiben. A 

versenyen a középiskolák 9-12. osztályos tanulóiból álló 3 fős csapatok vehetnek részt. Iskolánként max. 5 

csapat nevezhet. Minden évben egy megadott téma köré szerveződik a verseny, 2011-ben a téma: 

Atomkorszakban élünk. A megmérettetés kétfordulós. Az első fordulóban 3 órás írásbeli feladatlapot oldanak 

meg a csapatok. A második fordulóba (döntőbe) jutó csapatoknak egy maximum 8 oldalas, önálló tudományos 

kutatási tevékenységüket bemutató beszámolót vagy egy tudománytörténeti tanulmányt kell készíteniük. A 

dolgozatok témájának kapcsolódnia kell a vetélkedő központi témájához. A dolgozatot a zsűri értékeli. Ezen 

kívül a döntőben írásbeli, szóbeli fordulót szerveznek, illetve terepgyakorlat, laboratóriumi és számítástechnikai 

gyakorlatok keretében kell számot adniuk a csapatoknak tudásukról. Információ: 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tanvers_2010_2011/k08_bugat_pal_termeszetismereti_vetelkedo_10092

3.doc 

A Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Versenyt minden évben a 11-12 éves kisdiákok 

számára írják ki. A verseny lehetőséget teremt a környezet önálló megfigyelésére, a terepmunka gyakorlására, a 

kutatómódszerek önálló alkalmazására, illetve a témához kapcsolódó kiselőadás keretében ismereteik, 

tapasztalataik kifejtésére. A verseny tartalmának alapját a 4-5-6. évfolyamon feldolgozott tananyag jelenti, 

amelyben a természetismereti, környezetismereti, biológiai, földrajzi alapismeretek, vizsgálatok, kibővülnek a 

lakóhely környezeti jellemzőinek, élővilágának bemutatásával, az ott végzett megfigyelésekkel, a verseny 

keretében szervezett terepgyakorlat tapasztalataival. Elvárás a Kiskunsági Nemzeti Park és a Duna- Ipoly 

Nemzeti Park alapvető ismerete. A felkészüléshez szükséges egyéb irodalmat a versenykiírás tartalmazza. 

A verseny háromfordulós: iskolai-házi verseny, megyei döntő és az országos döntő. A megyei döntők 

korcsoportonkénti legjobb tanulói (megyénként egy - egy fő, Budapestről 3-3 fő) jutnak a döntőbe. A döntő 

írásbeli, szóbeli fordulóból, terepgyakorlatból és laboratóriumi vizsgálatokból áll. A szóbeli fordulón a 

versenyzők 5 perces kiselőadást tartanak, amelyben beszámolnak a lakókörnyezetükben vagy tágabb 

környezetükben (megye, régió) lezajlott változásokról (például: tájkép, élővilág, őshonos növények és állatok, 

életmód, foglalkozás, gazdálkodás átalakulása), illetve a környezetvédelemhez kapcsolódó hagyományokról, 

akciókról, megfigyelésekről vagy kutatásokról. A verseny során a kiselőadásokat és a hozott posztereket külön 

is értékelik. Bővebb információ a www.termeszetbuvar.hu, www.kaankaroly.hu címen olvasható. 

Egyedi és sajátos színfoltja a tanulmányi versenyeknek a Miskolci Egyetem által szervezett Országos 

Középiskolai Földtudományi Konferencia, ahol 15 perces előadások keretében mérik össze a tudásukat a 

diákok. Az előadásoknak és az azokról készült írásos kivonatoknak az adott téma szakirodalmának feldolgozása 

mellett tartalmazniuk kell a diákok önálló munkájának eredményeit. Önálló munkának minősül a szakirodalmi 

adatok saját szempontú szintézise és értékelése is. A pontozásnál azonban előnyt jelent, ha a diákok saját mérési, 

kutatási eredményekkel is rendelkeznek. A konferencián részt vehet bármely hazai középiskola illetve a 

környező országok magyar nyelvű középiskoláinak tanulója. 

109. 7. Miért versenyeztessünk? 

A versenyeztetés több szempontból is fontos a földrajztanár számára: 

1. Lehetőséget teremt a tehetséges tanulók felfedezésére, segíti a tehetségfejlesztést és –gondozást. 

2. A versenyeken való részvétel motiváló hatású lehet a tanulók és a felkészítő tanár számára egyaránt. 

Hozzájárulhat a szaktárgyi ismeretek további elmélyítéséhez. 

3. Segíti új tanulási és ismeretszerzési módszerek elsajátítását. 

4. Hozzájárul az önértékelés képességének fejlődéséhez, a személyiség fejlődéséhez. 

5. Fejlesztő hatása több terültre is kiterjed: pl. kommunikációs képességek, esztétikai érzék, pontos 

feladatmegoldás. 

6. A versenyeken elért sikerek hozzájárulhatnak a tantárgy jobb elismeréséhez, a földrajztanár 

érdekérvényesítő-képességének megerősödéséhez a saját nevelőtestületén belül. 

7. Segíti a tanulók pályaválasztását, a földrajzi-földtudományi pályák választását. 

8. A verseny-, illetve vizsgarutin kialakulása hozzájárulhat az érettségire történő sikeres felkészüléshez. 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tanvers_2010_2011/k08_bugat_pal_termeszetismereti_vetelkedo_100923.doc
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tanvers_2010_2011/k08_bugat_pal_termeszetismereti_vetelkedo_100923.doc
http://www.kaankaroly.hu/
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9. A versenyeken való tanári részvétel elősegíti, hogy a szaktanár könnyebben kapcsolódjon be a szakmai 

közéletbe. Lehetővé teszi a szaktanárok közötti kommunikációt és információáramlást. 

110. Összefoglalás 

A tanulmányi versenyen való részvétel célja, hogy tudásuk (ismereteik, képességeik) alapján rangsorolja a 

résztvevőket, azaz mérje és értékelje a felkészültségüket. A verseny a diák és a felkészítő tanár számára 

egyaránt fontos külső megmérettetés, amely hozzájárul ahhoz, hogy reális kép alakuljon ki a tanulók földrajzi 

tudásáról, illetve a földrajztanár munkájának eredményességéről. A versenyeztetés fontos szerepet tölt be a 

tehetséggondozásban. 

111. Ellenőrző kérdések 

1. Miért kapcsolhatók a tanulmányi versenyek a tanulói tudás méréséhez-értékeléséhez? 

2. Milyen szerepe lehet a földrajzoktatásban a versenyeztetésnek? 

3. Mutasson be egy ön által kiválasztott földrajzversenyt! 

4. Nevezzen meg nemzetközi földrajzi versenyeket! 

112. Tesztfeladatok 

Az egyik oszlopban versenyek nevét, a másikban pedig a jellemzőiket olvashatja. Kapcsolja össze a versenyeket 

a jellemzőikkel, és írja a jellemző sorszámát a megfelelő verseny neve után. Egy-egy jellemző több versenyhez 

is kapcsolódhat. 
 

OKTV 1. Komplex természetismereti vetélkedő 

Lóczy Lajos verseny 2. Általános iskolások számára rendezik 

Teleki Pál verseny 3. Plusz pontot is jelenthet a továbbtanuláskor 

Bugát Pál verseny 4. Középiskolások számára kiírt verseny 

Kaán Károly verseny 5. Csak 11-13. évfolyamos diákok vehetnek részt rajta 

Megoldás: 
 

OKTV 3., 4., 5. 

Lóczy Lajos verseny 4. 

Teleki Pál verseny 2. 

Bugát Pál verseny 1., 4. 

Kaán Károly verseny 1., 2. 

http://www.oh.gov.hu/3_2_2_aktualis_verseny/oktv/orszagos-kozepiskolai 

http://www.termeszetbuvar.hu/fooldal/verseny/teleki.html 

http://loczyverseny.sulinet.hu/kiiras/kiiras.html 

http://www.oh.gov.hu/3_2_2_aktualis_verseny/oktv/orszagos-kozepiskolai
http://loczyverseny.sulinet.hu/kiiras/kiiras.html
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http://foldrajztanitas.lap.hu/foldrajzversenyek/25598862 

http://foldrajz.ttk.pte.hu/egyeb/angol/ 

http://www.afoldgomb.hu/index.php/klub-mainmenu-168/fajzverseny-mainmenu-180/527-iii-foldgomb-

nemzetkozi-kozepiskolai-foldrajzverseny-2011-felhivas 

http://www.avasi.hu/index.php/component/content/article/16.html 

http://www.fte.hu/karpm_kiras.pdf 

http://www.tit.hu/studio/bugat_2011_palyazat.html 

http://www.termeszetbuvar.hu/fooldal/verseny/kaanalt.html 
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