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Jólét és jóllét
Avagy: alkoss államot  
saját elképzeléseid szerint
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32/1a

ARCoK A viláGBól 

Egyéni fEladatlap

Sorsz. Hol él? Jólétben él-e vagy sem? Elégedett-e az életével?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

   



328 SZoCiáliS, életviteli éS KöRnyeZeti KompetenCiáK diáKmelléKlet

32/1b

ARCoK A viláGBól 

KiS fEladatlapoK

A kép sorszáma: …………

a képen látható személy Válasz indoklás
… a világ melyik részén él?

… jólétben él-e vagy sem?

….elégedett-e az életével vagy 
sem?

A kép sorszáma: …………

a képen látható személy Válasz indoklás
… a világ melyik részén él?

… jólétben él-e vagy sem?

….elégedett-e az életével vagy 
sem?
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32/2

mAGyARoRSZáG 

néHány StatiSztiKai adat tüKrébEn (2000.)

Az ország neve Magyarország
Államforma köztársaság 
Földrész Európa 
Területe 93 036 km2

Lakosság 10,214 millió
Népsûrûség 111,1 fô/km2

Városi lakosság 62,6%
Pénznem forint
Munkanélküliség 12,3%
Születéskor várható élettartam férfi: 65,3 év, nô: 74,5 év
Születés 11,7/1000 fô
Halálozás 14,2/1000 fô
Népességnövekedés -3,2/1000 fô
Csecsemôhalandóság 10,7/1000 fô
1 orvosra jutó lakos 292 fô
Kórházi ágyra jutó lakos 99 fô
Személygépkocsi száma 2 052 891 db
TV – egy készülékre jutó lakos 3,4 fô

Már elég hosszú idő eltelt azóta, hogy a fenti táblázat elkészült. Ha tudtok, keressetek en-
nél frissebb adatokat az internet segítségével!
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32/3a

A Jólét mUtAtói
Vajon melyik országról Van szó? (1)

fEladatlap

Ország neve
Államforma szövetségi köztársaság 
Földrész Dél-Amerika
Területe 8 511 965 km2

Lakosság 155,822 millió
Népsûrûség 18 fô/km2

Városi lakosság 75%
Pénznem cruzerio
Munkanélküliség 15,8%
Születéskor várható élettartam férfi: 62 év nô: 68 év
Születés 26/1000 fô
Halálozás 7/1000 fô
Népességnövekedés 7,9/1000 fô
Csecsemôhalandóság 67/1000 fô
1 orvosra jutó lakos 684 fô
Kórházi ágyra jutó lakos 285 fô
Írni-olvasni tud (15 évesnél idôsebb) 81%
Személygépkocsi száma 14 000 000 db
TV – egy készülékre jutó lakos 4 fô

Hasonlítsátok össze ezt az országot Magyarországgal, majd tegyetek „X” jelet a megfelelô 
oszlopba!

Magyar-
országon 

Ebben az 
országban

Hol élnek többen? 
Hol nagyobb a népsûrûség?
Hol nagyobb a munkanélküliség? 
Hol hosszabb a várható élettartam?
Melyik országban növekszik jobban a népesség?
Hol kisebb a csecsemôhalandóság?
Hol jut több orvos egy lakosra? 
Hol magasabb az írástudók aránya (15 éves kor fölött)?
Hol jut több személygépkocsi egy lakosra?
Hol jut több tévékészülék egy lakosra? 

Az adatok szerint melyik országban nagyobb a jólét, nálunk vagy a másik országban?
Vajon melyik országról van szó?
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32/3b

A Jólét mUtAtói
Vajon melyik országról Van szó? (2)

fEladatlap

Ország neve
Államforma köztársaság 
Földrész Közép-Amerika
Területe 110 861 km2

Lakosság 10,901 millió
Népsûrûség 96 fô/km2

Városi lakosság 75%
Pénznem peso
Munkanélküliség - (nincs adat)
Születéskor várható élettartam férfi: 73 év, nô: 78 év
Születés 18/1000 fô
Halálozás 7/1000 fô
Népességnövekedés 1,1/1000 fô
Csecsemôhalandóság 12/1000 fô
1 orvosra jutó lakos 303 fô
Kórházi ágyra jutó lakos 174 fô
Írni-olvasni tud (15 évesnél idôsebb) 98%
Személygépkocsi száma 200 000 db
TV – egy készülékre jutó lakos 5 fô

Hasonlítsátok össze ezt az országot Magyarországgal, majd tegyetek „X” jelet a megfelelô 
oszlopba!

Magyar-
országon 

Ebben az 
országban

Hol élnek többen? 
Hol nagyobb a népsûrûség?
Hol nagyobb a munkanélküliség? 
Hol hosszabb a várható élettartam?
Melyik országban növekszik jobban a népesség?
Hol kisebb a csecsemôhalandóság?
Hol jut több orvos egy lakosra? 
Hol magasabb az írástudók aránya (15 éves kor fölött)?
Hol jut több személygépkocsi egy lakosra?
Hol jut több tévékészülék egy lakosra? 

Az adatok szerint melyik országban nagyobb a jólét, nálunk vagy a másik országban?
Vajon melyik országról van szó?
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32/3C

A Jólét mUtAtói
Vajon melyik országról Van szó? (3)

fEladatlap

Ország neve
Államforma szövetségi köztársaság 
Földrész Közép-Amerika
Területe 1 958 201 km2

Lakosság 93 millió
Népsûrûség 43 fô/km2

Városi lakosság 73%
Pénznem peso
Munkanélküliség 2 %
Születéskor várható élettartam férfi: 68 év, nô: 76 év
Születés 29/1000 fô
Halálozás 5/1000 fô
Népességnövekedés 2,4/1000 fô
Csecsemôhalandóság 29/1000 fô
1 orvosra jutó lakos 600 fô
Kórházi ágyra jutó lakos 1 298 fô
Írni-olvasni tud (15 évesnél idôsebb) 88%
Személygépkocsi száma 3 242 000 db
TV – egy készülékre jutó lakos 6,6 fô

Hasonlítsátok össze ezt az országot Magyarországgal, majd tegyetek „X” jelet a megfelelô 
oszlopba!

Magyar-
országon 

Ebben az 
országban

Hol élnek többen? 
Hol nagyobb a népsûrûség?
Hol nagyobb a munkanélküliség? 
Hol hosszabb a várható élettartam?
Melyik országban növekszik jobban a népesség?
Hol kisebb a csecsemôhalandóság?
Hol jut több orvos egy lakosra? 
Hol magasabb az írástudók aránya (15 éves kor fölött)?
Hol jut több személygépkocsi egy lakosra?
Hol jut több tévékészülék egy lakosra? 

Az adatok szerint melyik országban nagyobb a jólét, nálunk vagy a másik országban?
Vajon melyik országról van szó?
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32/3d

A Jólét mUtAtói
Vajon melyik országról Van szó? (4)

fEladatlap

Ország neve
Államforma alkotmányos monarchia
Földrész Európa 
Területe 449 964 km2

Lakosság 8,8 millió
Népsûrûség 19 fô/km2

Városi lakosság 84%
Pénznem korona
Munkanélküliség 8.2%
Születéskor várható élettartam férfi: 75 év, nô: 81 év
Születés 12/1000 fô
Halálozás 12/1000 fô
Népességnövekedés 0/1000 fô
Csecsemôhalandóság 6/1000 fô
1 orvosra jutó lakos 320 fô
Kórházi ágyra jutó lakos 148 fô
Írni-olvasni tud (15 évesnél idôsebb) 99%
Személygépkocsi száma 3 600 000 db
TV – egy készülékre jutó lakos 2,4 fô

Hasonlítsátok össze ezt az országot Magyarországgal, majd tegyetek „X” jelet a megfelelô 
oszlopba!

Magyar-
országon 

Ebben az 
országban

Hol élnek többen? 
Hol nagyobb a népsûrûség?
Hol nagyobb a munkanélküliség? 
Hol hosszabb a várható élettartam?
Melyik országban növekszik jobban a népesség?
Hol kisebb a csecsemôhalandóság?
Hol jut több orvos egy lakosra? 
Hol magasabb az írástudók aránya (15 éves kor fölött)?
Hol jut több személygépkocsi egy lakosra?
Hol jut több tévékészülék egy lakosra? 

Az adatok szerint melyik országban nagyobb a jólét, nálunk vagy a másik országban?
Vajon melyik országról van szó?
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32/3E

A Jólét mUtAtói
Vajon melyik országról Van szó? (5)

fEladatlap

Ország neve
Államforma szövetségi köztársaság 
Földrész Észak-Amerika
Területe 9 809 155 km2

Lakosság 263 millió
Népsûrûség 28 fô/km2

Városi lakosság 76%
Pénznem dollár
Munkanélküliség 5,4%
Születéskor várható élettartam férfi: 72 év, nô: 79 év
Születés 15/1000 fô
Halálozás 9/1000 fô
Népességnövekedés 0,65/1000 fô
Csecsemôhalandóság 8,9/1000 fô
1 orvosra jutó lakos 404 fô
Kórházi ágyra jutó lakos 198 fô
Írni-olvasni tud (15 évesnél idôsebb) 97%
Személygépkocsi száma 143 159 627 db
TV – egy készülékre jutó lakos 1,3 fô

Hasonlítsátok össze ezt az országot Magyarországgal, majd tegyetek „X” jelet a megfelelô 
oszlopba!

Magyar-
országon 

Ebben az 
országban

Hol élnek többen? 
Hol nagyobb a népsûrûség?
Hol nagyobb a munkanélküliség? 
Hol hosszabb a várható élettartam?
Melyik országban növekszik jobban a népesség?
Hol kisebb a csecsemôhalandóság?
Hol jut több orvos egy lakosra? 
Hol magasabb az írástudók aránya (15 éves kor fölött)?
Hol jut több személygépkocsi egy lakosra?
Hol jut több tévékészülék egy lakosra? 

Az adatok szerint melyik országban nagyobb a jólét, nálunk vagy a másik országban?
Vajon melyik országról van szó?
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32/3f

A Jólét mUtAtói
Vajon melyik országról Van szó? (6)

fEladatlap

Ország neve
Államforma népköztársaság 
Földrész Kelet-Ázsia
Területe 9 571 300 km2

Lakosság 1 211 millió
Népsûrûség 120 fô/km2

Városi lakosság 26%
Pénznem jüan
Munkanélküliség nincs adat
Születéskor várható élettartam férfi: 68 év, nô: 72 év
Születés 22/1000 fô
Halálozás 7/1000 fô
Népességnövekedés 1,5/1000 fô
Csecsemôhalandóság 33/1000 fô
1 orvosra jutó lakos 643 fô
Kórházi ágyra jutó lakos 432 fô
Írni-olvasni tud (15 évesnél idôsebb) 70%
Személygépkocsi száma 1 000 000 db
TV – egy készülékre jutó lakos 8 fô

Hasonlítsátok össze ezt az országot Magyarországgal, majd tegyetek „X” jelet a megfelelô 
oszlopba!

Magyar-
országon 

Ebben az 
országban

Hol élnek többen? 
Hol nagyobb a népsûrûség?
Hol nagyobb a munkanélküliség? 
Hol hosszabb a várható élettartam?
Melyik országban növekszik jobban a népesség?
Hol kisebb a csecsemôhalandóság?
Hol jut több orvos egy lakosra? 
Hol magasabb az írástudók aránya (15 éves kor fölött)?
Hol jut több személygépkocsi egy lakosra?
Hol jut több tévékészülék egy lakosra? 

Az adatok szerint melyik országban nagyobb a jólét, nálunk vagy a másik országban?
Vajon melyik országról van szó?
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32/3g

A Jólét mUtAtói
Vajon melyik országról Van szó? (7)

fEladatlap

Ország neve
Államforma szövetségi köztársaság
Földrész Dél-Ázsia
Területe 3 287 263 km2

Lakosság 920 millió
Népsûrûség 257 fô/km2

Városi lakosság 27%
Pénznem rupia
Munkanélküliség nincs adat
Születéskor várható élettartam férfi: 57 év, nô: 58 év
Születés 29/1000 fô
Halálozás 10/1000 fô
Népességnövekedés 1,9/1000 fô
Csecsemôhalandóság 87/1000 fô
1 orvosra jutó lakos 2,471 fô
Kórházi ágyra jutó lakos 1,130 fô
Írni-olvasni tud (15évesnél idôsebb) 48%
Személygépkocsi száma 2 391 000 db
TV – egy készülékre jutó lakos 42 fô

Hasonlítsátok össze ezt az országot Magyarországgal, majd tegyetek „X” jelet a megfelelô 
oszlopba!

Magyar-
országon 

Ebben az 
országban

Hol élnek többen? 
Hol nagyobb a népsûrûség?
Hol nagyobb a munkanélküliség? 
Hol hosszabb a várható élettartam?
Melyik országban növekszik jobban a népesség?
Hol kisebb a csecsemôhalandóság?
Hol jut több orvos egy lakosra? 
Hol magasabb az írástudók aránya (15 éves kor fölött)?
Hol jut több személygépkocsi egy lakosra?
Hol jut több tévékészülék egy lakosra? 

Az adatok szerint melyik országban nagyobb a jólét, nálunk vagy a másik országban?
Vajon melyik országról van szó?
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32/4

Hol élnéK SZÍveSen?

fEladatlap

Szívesen élnék ott, mert nem élnék ott szívesen, mert
1. Brazília

2. Kuba

3. Mexikó

4. Svédország

5. USA

6. Kína

7. India
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32/5

SZAKminiSZtéRiUmoK

SzErEpKártyáK

1. gazdasági ügyek 2. Egészségügy

3. oktatásügy 4. ifjúsági és szociális ügyek

1. gazdasági ügyek 2. Egészségügy

3. oktatásügy 4. ifjúsági és szociális ügyek

1. gazdasági ügyek 2. Egészségügy

3. oktatásügy 4. ifjúsági és szociális ügyek

1. gazdasági ügyek 2. Egészségügy

3. oktatásügy 4. ifjúsági és szociális ügyek


