
Vizsgaleírás: Magyarország tájai és élővilága (földrajz és biológia összevont) 

 

1. A vizsga évfolyama: 6. 

2. A vizsga konkrét leírása:  

a. vizsga formája: szóbeli vizsga 

b. időkeret: kb. 15 perc kidolgozási idő, kb. 10 perc felelet_____ 

c. eszközök: nagyméretű habszivacs Magyarország térkép, dobókocka, egyes tételeknél 

ábra (pl. éghajlati grafikon, karsztosodás formái, vetődés) térkép  

d. milyen előkészületet vár a diákok részéről a vizsgát megelőzően: tanórai anyag 

rendszerezése 

e. milyen diáktevékenységet vár el a vizsga során: szaktantárgyi ismeretek integrálása 

(biológia és földrajz) 

f. milyen szükséges eszközöket vár, amiket a diák magával hoz vagy iskola biztosítja 

számára: földrajzi atlasz, habszivacs Magyarország térkép, dobókocka 

g. milyen tanártevékenységet vár el: felkészítés, szóbeli értékelés 

h. a felkészítés módja: a témazárók előtti összefoglaló órán a vizsgafeladatban szereplő 

tájak, és a megadott élőlényekről tanult ismeretek összefoglalása a vizsga kérdései 

alapján 

i. mi a vizsga célja, miért fontos a tanulóknak, mire jó nekik, hogyan fejleszti őket a 

vizsga? a tantárgyakra bontott, de azonos területre vonatkozó tudásanyag 

integrálása, és kompetencia alapú alkalmazása (térképismeret, földrajzi és biológiai 

anyag összekapcsolása, önálló szóbeli bemutatása) 

 

3. A vizsga témakörei: Magyarország 6 nagy tája, hozzá kapcsolódó 15 élőlény (növények és 

állatok vegyesen) 

 

4. Az adott vizsgát kidolgozó munkaközösségi tagok: Deákné Csete Zsuzsa, Hortoványi Judit 

 

 

5. A vizsga menete: 

 A tanuló kirakja Magyarország térképét a nagyméretű habszivacs darabokból (puzzle) 

 Dob a dobókockával egy számot, a listáról a tanár megmondja neki a számhoz tartozó 

nagy tájat (1. Alföld, 2. Kisalföld, 3. Dunántúli-dombság, 4. Alpokalja, 5. Északi-

középhegység, 6. Dunántúli-középhegység) 

 Megkapja a tájhoz tartozó feladatleírást, mely tartalmaz egy várost (földrajzi 

helymeghatározás), egy tájhoz kapcsolódó földrajzi kérdést, és a tájra jellemző 2 vagy 3 

élőlényt 

 A tanuló megmutatja a térképen az adott tájat 

 A tájhoz megadott város földrajzi helymeghatározását leolvassa a térképről  

 A tanuló válaszol a tájhoz kapcsolódó földrajzi vonatkozású kérdésre 

 Választ egy élőlényt a megadottak közül, és jellemzi azt 

 Élőhelyhez való alkalmazkodás bemutatása 

 


