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„A” tételsor a földrajz alapképzés (BSc) záróvizsgájához
1. A légköri folyamatok jellemzése. A légkör hőmérsékleti rétegződése. Légköri gázok
és aeroszolok.
2. Az éghajlati elemek napi és éves járása Földünk különböző éghajlati területein.
3. A tömegmozgásos folyamatok geomorfológiai típusai és jellemzésük.
4. A folyóvíz felszínalakító
hordalékkúpok, delták.

munkája.

Folyószakaszjelleg,

völgytípusok,

5. Az eolikus formák rendszere és típuscsoportjai. A sivatagi és a féligkötött futóhomok
területek formáinak jellemzése.
6. Az antropogén geomorfológia rendszere. A természeti és antropogén veszélyek és
értékek.
7. Kőzetgeomorfológia: a karbonátos kőzetek, a gránit, a homokkő, a bazalt és a lösz
formakincse.
8. Mutassa be a Föld népességének növekedésében mutatkozó területi különbségeket!
9. Magyarázza meg a Föld népességének növekedésében mutatkozó különbségek
hátterében húzódó okokat! Ismertesse a probléma megoldásának lehetőségeit!
10. Mutassa be az urbanizációnak a környezetre és az emberre gyakorolt hatásait!
11. Ismertesse a mezőgazdaság környezeti hatásait! Értékelje a különböző
mezőgazdasági termelési rendszereket környezetvédelmi szempontból!
12. Ismertesse a környezetszennyezés fogalmát, fejtse ki, hogyan csoportosíthatók a
szennyező anyagok! Ismertesse a légszennyezők terjedésének folyamatát, mutassa
be, a szennyezések terjedését befolyásolló tényezőket!
13. Ismertesse a globális klímaváltozás okait! Részletesen fejtse ki milyen
következményei vannak a globális klímaváltozásnak! A természeti környezetben
bekövetkező változások mellett térjen ki a társadalmi-gazdasági változásokra is!
14. Az emberi társadalom és a földrajzi környezet kapcsolata.
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15. Demográfiai folyamatok és jelenségek.
16. Emberfajták, nyelvek, vallások.
17. Települések funkcionális és nagyságrendi típusai.
18. A nagyvárosok szerkezete, a városfejlődés szakaszai.
19. Magyarország ősföldrajzi fejlődéstörténete.
20. Magyarország hegyvidékeinek összehasonlító földrajzi bemutatása.
21. Magyarország dombvidékeinek összehasonlító földrajzi bemutatása.
22. Magyarország alföldjeinek összehasonlító földrajzi bemutatása.
23. Magyarország népességfejlődésének sajátosságai.
24. Magyarország településhálózatának jellemzése.
25. Magyarország társadalmi-gazdasági régióinak összehasonlító elemzése.
26. Területi folyamatok Magyarországon a rendszerváltozás óta.
27. Európa általános természetföldrajzi adottságai.
28. Európa tájföldrajzi bemutatása.
29. Európa népességföldrajzi jellemzése.
30. Európa térszerkezetének jellemző vonásai.

