17.

A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK

Évfolyam

10. évfolyam

Gimnázium
3.2.10_foldrajz_9-10_g_u
Kerettantervi
kapcsolódás

4.2.11_foldrajz_7-10_u
5.2.15_foldrajz_7-10_u
Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében
és Európában

Ajánlott időráfordítás

20 perc
Szöveges feladatok tartalmának értelmezése,
elemzése

Szövegművelet problématerület

Szöveg információinak elemzése és
csoportosítása
Kódváltás

Cím

Fejlettségi különbségek Magyarországon
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Módszertani javaslat a tanároknak

A feladat fejleszti a topográfiai ismereteket. Érdemes a feladat megoldása után
beszélgetést

kezdeményezni

a

tanulókkal,

arról,

hogy

az

elmaradott

térségeknek milyen fejlődési irányai lehetnek a közeljövőben, illetve hosszú
távon.

Megoldások

Fejlettségi különbségek Magyarországon
A gazdasági fejlettség, a társadalmi jólét, az életszínvonal Magyarországon
markáns területi különbségeket mutat. A dinamikusan fejlődő kisebb térségek
mellett a leszakadó, elszegényedő országrészek mind területileg, mind a
lakosság számát illetően kirajzolódnak.

A legfejlettebb országrészek
A legfejlettebb részek elsősorban a főváros és környéke, valamint a Dunántúl
egyes

területei.

A

jó

közlekedés-földrajzi

helyzetben

lévő

dunántúli

nagyvárosok, ahol megjelenik a működőtőke valamilyen külföldi beruházás
formájában az egyik típusa a fejlett dunántúli régióknak. Tipikus példája Győr
(M1-es autópálya, Audi gyár). A másik típus az Ausztriával szomszédos
területek, ahol igyekeznek maximálisan kihasználni a kedvező határon túli
kapcsolatokat, mind a tőke és a szolgáltatások, mind a munkaerő áramlása
szempontjából. A fentiekből is látszik, hogy a legfejlettebb, leggazdagabb
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területek az Észak-Dunántúlon találhatók.

A legkevésbé fejlett területek
A leszakadó területek egyik típusa a korábbi szocialista ipari területek vidéke,
ahol a nehézipar először válságba került, végül megszűnt, hatalmas méretű
munkanélküliséget,

majd

elvándorlást

okozva.

Tipikus

példája

Ózd,

de

Miskolcot is ide sorolhatjuk tulajdonképpen: míg az 1980-as évek közepéig
Magyarország 2. legnagyobb városa volt, ma már csak a 4. helyen áll. A másik
típusa az elmaradott térségeknek az elszegényedő, magára maradó aprófalvas
területek,
Borsodban

amelyek
és

munkanélküliség,

elsősorban

Délnyugat-Dunántúlon,

Szabolcs-Szatmárban
a

kilátástalanság,

találhatók.
az

elöregedő

illetve

Északkelet-

Jellemző

itt

is

lakosság.

Ezeken

területeken egyre nagyobb arányban élnek a családok mélyszegénységben.

Párosító feladat megoldása:
 Legfejlettebb térségek

zöld, kék

 Legelmaradottabb térségek

fehér

 Átlagos fejlettségű területek

sárga
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