
Hol is fekszik Ázsia? 
Mi kell a tananyaghoz? 

A) Atlasz – 47. old 
B) Learningapps.org – a már használatos learningapps alkalmazás tartalmazza a gyakorló 

vaktérképet 
 
1. Ázsia a keleti félgömbön fekszik, döntő hányada az északi félgömbön terül el 

(csupán a DK-ázsiai szigetvilág egy része nyúlik át a déli félgömbre) 
2. déli részét átszeli a Ráktérítő   
3. északon keresztül halad az Északi-sarkkör 
4. Európa és Ázsia között a határ: Urál (hegység) – Urál (folyó) – Kaszpi-tenger – 

Kaukázus – Fekete-tenger – Boszporusz – Dardanellák (kövesd végig Ázsia 
domborzati térképén) 

5. Afrikától a Vörös-tenger és a Szuezi-csatorna választja el 
6. Amerikától a Bering-szoros választja el 

 
- a Föld legnagyobb földrésze: 44,4 mil. km2 (4x nagyobb mint Európa) 
- partvidéke nagyon tagolt (főleg a keleti), mivel sok a félszigete, öble, szigete 

 
Határolják (ezt kérem az atlaszban és vaktérképen begyakorolni) 
 

1. Tengerek, óceánok 
É: Jeges – tenger  
D: Indiai-ó., Arab-t.  
K: Bering-t., Ohotszki-t., Japán-t., Sárga-t., Dél-kínai-t. 
Ny: Vörös-t., Földközi-t. 

 
2. öblök 

D: Perzsa-ö., Bengál-ö.  
K: Vietnami-ö. 

 
3. félszigetek 

É: Tajmír-fsz.  
D: Arab-fsz., Hindusztáni-fsz., Indokínai-fsz., Maláj – fsz. 
K: Kamcsatka-fsz., Koreai-fsz. 
Ny: Kis-Ázsia 

 
4. szigetek 

D: Kalimantan/Borneó, Szumátra, Jáva, Srí Lanka  
K: Japán-szigetek, Tajvan, Fülöp-szk., Szahalin 

 
 

Ázsia felszíne 
 

- nagy kiterjedésű magashegységek, alföldek és fennsíkok földrésze 
 

1. Legősibb területei - ősföldjei (akár 2,5-3 mld. éves területek), szétszórva 
helyezkednek el (Atlasz – 81. old.):  

- Angara-ősföld 
- Kína-ősföld  
- Dekkán-fennsík 
- Arab-ősföld 

 



2. Hegységei 
 

A) Az ősföldek köré több százmillió (300-400 millió) éves hegységek gyűrődtek fel 
(röghegységek): 

- Nyugaton -  Urál  
- Közép-Ázsiában –Altáj, Tien-san, Kunlun 

 
B) Ezek köré gyűrődtek fel a legfiatalabb hegységek, amelyek az utolsó 60 millió évben 

alakultak ki: 
- Himalája – itt van a világ legmagasabb pontja, a Mount Everest – 8 848 m, 
- Pamír, Hindukus, Kaukázus 

 
3. Fennsíkok 
- a hatalmas hegységek vonulatai között a világ legnagyobb fennsíkjai húzódnak: 

1. Tibeti-fennsík (Állapítsd meg, hogy mely két hegység fogja közre!)  
2. Dekkán – fennsík (Állapítsd meg, hogy mely két hegység fogja közre!) 

 
4. Alföldek 

- legfiatalabb vidékek, mivel felszínük csupán az utóbbi 2 millió évben alakult ki  
A)  Nyugat-szibériai-alföld - az Ob és Jenyiszej folyók által feltöltött, erdős – 
mocsaras  
B) Turáni-alföld - Közép – Ázsia száraz, félsivatagos terület,  
C)  Mezopotámia – az ókor jelentő birodalma is itt jött létre, a Tigris és az Eufrátesz 
köze 
D) Hindusztáni-alföld – Ázsia egyik legsűrűbben lakott alföldje 
E) Kínai-alföld - Ázsia egyik legsűrűbben lakott alföldje 

 
 
Az eddig felsorolt földrajzi fogalmakat kérem megkeresni Ázsia 
domborzati térképén.  
 


