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1. A feladat a XX. század elejének életmódjára vonatkozik. (K/3)
A leírás a modern életforma néhány jellegzetességéről szól. A szöveg alkotója tartalmi hibákat
vétett.  Keresse  meg  a  hibás  szövegelemeket!  Írja  a  táblázatba  a  tartalmilag  téves  szavakat
(állításokat) a javítással együtt! (Elemenként 0,5 pont)

„A  húszas  években  Párizsban  a  gazdasági  pangás  következtében  a  modern  életforma  számos
jellegzetessége megjelent. Az utcákon egyre nagyobb gépjármű forgalom bontakozott ki, így tömegessé
vált a lovas kocsi használata. A bárok, szalonok, áruházak és utcák roskadásig tele voltak emberekkel. A
városi polgárok ezrei hódoltak szabadidejükben a sportolásnak, kirándulásnak, és sétáltak a párizsi
parkokban. A párizsi  szórakozóhelyeken új zenei irányzatok terjedtek el,  a dzsessz és táncos revük
varázsolták el a közönséget. Az új életforma lehetetlenné tette az anarchista mozgalom működését.”

(Fiktív szöveg)

Sorszám Hiba Javítás

a)

b)

c)

2. A feladat a XX. századi német történelemmel kapcsolatos. (K/3)
Oldja meg a feladatokat a választási plakát elemzése segítségével!

A  nemzeti  szocialista  párt  (NSDAP)  választási
plakátja 1932-ből. A náci párt az 1. számú listán
indult. Az  „Arbeit und Brot”  jelentése:  „Munka és
kenyér”.

a) Nevezze meg azt a szimbólumot, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy ez a náci párt
plakátja! _________________________________________________________ (0,5 pont)

b) Húzza alá a helyes állítást! Mikor készült a plakát? (0,5 pont)
1. A plakát a náci párt hatalomra kerülése után készült.
2. A plakát a náci párt hatalomra kerülése előtt készült.
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c) Húzza alá a helyes megállapítást! Miként akart a náci párt hatalomra kerülni? (0,5 pont)
1. A plakát a népet a fennálló rendszer erőszakos, fegyveres felkelés útján történő 

megdöntésére buzdítja.
2. A plakát célja, hogy megnyerje a szavazókat, és így törvényes (parlamentáris) úton 

kerüljenek hatalomra.

d) Magyarázza meg, mit fejeznek ki a plakáton a kinyújtott kezek a szerszámokkal! (0,5 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________________

e) Eredményes volt-e ez a plakát 1932-ben, Németországban? Indokolja válaszát! (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________________

3. A feladat a II. világháborúval kapcsolatos. (K/3)
Határozza meg a felsorolt események időpontját! (Elemenként 0,5 pont.)

Az események Időpont

a) A második bécsi döntés (év)

b) Magyarország német megszállása (év, hó)

c) A második front megnyitása (év, hó)

d) Horthy sikertelen kiugrási kísérlete (év, hó)

e) Német támadás megindítása Lengyelország ellen (év)

f) Németország megtámadja a Szovjetuniót (év)

4. A feladat a holokauszthoz kapcsolódik. (K/3)
Írja a fogalom mellé annak a forrásrészletnek a sorszámát, amelyhez társítható!  (Nem minden
forrásrészlethez tartozik fogalom!) (Elemenként 1 pont.)

1.  „Kétszer vagy háromszor megállt a szerelvény a nyílt  pályán, s a foglyok kiszállhattak.  Tilos volt
azonban akár eltávolodniuk a sínektől,  akár félrehúzódniuk.  Egy ízben egy osztrák vasútállomáson
nyíltak ki  az ajtók,  s  az SS-őrség leplezetlen jókedvvel szemlélte,  hogy férfiak és nők egyaránt oda
kuporognak  le,  ahová  csak  tudnak,  egyesek  padokra,  mások  a  vágányok  közé.”  (Primo  Levi:  Akik
meghaltak és akik megmenekültek)

2. „Ha fel akarok szállni a villamosra, csak az első peront használhatom, azt is csak akkor, ha a gyárba
megyek, és ha a gyár hat kilométernél messzebb van a lakásomtól, és ha az első peron biztosan el van
választva a kocsi belsejétől.” (Viktor Klemperer: A Harmadik Birodalom nyelve)

3. „[…] Az emberek itt sem egyformák. Egyesek több holmit hoztak be magukkal, másokat a városban
lakó barátaik  segítenek,  de  vannak,  akiknek se  ebből,  se  abból  nem jutott.  […] Éppen úgy vannak
hivatalaink,  akár  egy valódi  államnak […] itt  a  Judenrat  a  maga osztályaival  és a rendőrség.  […] A
lakásosztály a szobák, jobban mondva szobasarkok elosztásával foglalkozik. […]” (Marija Rolnikaite: El
kell mondanom)

4.  „Köztudomású, hogy naponta egyszer-kétszer […] Appelt,  vagyis névsorolvasást rendeltek el.  […]
Buchenwaldban még a haldoklóknak és a halottaknak is meg kellett jelenniük az esti Appelen: a földre
fektették  őket  […],  hogy  könnyebb  legyen  a  számlálás.”  (Primo  Levi: Akik  meghaltak  és  akik
megmenekültek)
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Fogalom A forrásrészlet sorszáma

a) deportálás

b) gettó

c) koncentrációs táborok

5. A feladat modern kori fogalmakra vonatkozik. (K/5)
Írja  a  felsorolt  történelmi  jelenségek  számát  a  megfelelő  meghatározás  betűjele  mellé!
(Elemenként 1 pont.)

a) _____________________________: eredetileg egy óindiai nép neve; a hitleri Németországban a nem zsidók
elnevezésére, ill. a faji ideológiában a vezetésre hivatott „északi faj” megjelölésére használták.

b)  _____________________________:  az  OSZDMP  II.  kongresszusán  (1903)  a  forradalmi  irányzatot  valló
többség, az osztályharcos marxizmus híveinek Lenin által kidolgozott ideológiája, 1917 végétől pedig
hatalmi politikai gyakorlata.

c) _____________________________: tagadja az emberi faj egységét, s az emberiségen belül felállított minőségi
szempontok  szerint  több  fajt  különböztet  meg.  Egyes  típusokat,  etnikai,  nemzeti  felekezeti  stb.
csoportokat olykor politikai elfogultságból a többiek elé helyez.

d) _____________________________: az első világháború után kialakult szélsőjobboldali politikai mozgalom,
majd uralmi rendszer Olaszországban.

e)  _____________________________:  politikai  és  eszmei  irányzat,  amely  a  Rerum  novarum  (1891)  pápai
enciklika  szociális  tanításai  alapján  alakult  ki  Németországban,  Ausztriában,  Olaszországban  és
Magyarországon.

1. fasizmus; 2. bolsevizmus; 3. árja; 4. fajelmélet; 5. keresztényszocializmus

6. A feladat a II. világháború időszakára vonatkozik. (K/3)
Válasszon ki  a  felsoroltak közül  három olyan állítást  a  táblázat és ismeretei  alapján,  amely
összekapcsolja  a  náci  Németország  munkaerő-gazdálkodását  a  II.  világháború  folyamatával!
(Választását a betűjel bekarikázásával jelölje!) (Elemenként 1 pont.)
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a) A II. világháború nem vezetett munkaerő-hiányhoz.
b) Az utolsó békeévhez képest a női foglalkoztatottak száma sokszorosára növekedett.
c) A férfi munkaerő csökkenése a behívásokkal és a háborús emberveszteségekkel magyarázható.
d) Az idegen munkaerő jelentős része a koncentrációs táborokba deportált zsidóság köréből került ki.
e) Az idegen munkaerő száma a zsidóság tömeges deportálása után (1942) nőtt meg.

7. A feladat a világgazdasági válság történetéhez kapcsolódik. (K/3)
Húzza alá a megfelelő választ a forrás tanulmányozása után! (Elemenként 1 pont.)

„Ha a kincstár ócska palackokat megtöltene bankjegyekkel, megfelelő mélységben elásná s azután a
magánvállalkozókra  bízná,  hogy  újból  kiássák  a  bankjegyeket,  nem  lenne  munkanélküliség,  és  a
visszahatások révén a társadalom reális jövedelme és tőkevagyona is valószínűleg jelentősen nagyobb
lenne.” (John M. Keynes)

a) A felsoroltak közül melyik volt a válság lényegi összetevője 1929-ben?
1. olajárrobbanás
2. túltermelés
3. népességrobbanás

b) Keynes szerint mit tegyen az állam a válság leküzdésére?
1. segélyezzen
2. csökkentse a munkanélküliséget
3. csökkentse a költségvetési hiányt

c) Miért alkalmas ez módszer a válság leküzdésére?
1. mert növeli a vásárlóerőt
2. mert csökkenti az árakat
3. mert csökkenti a termelést

8. A feladat a náci Németország történetéhez kapcsolódik. (K/2)
A  képen  egy  a  náci  Németországgal  kapcsolatos  karikatúra látható.  Oldja  meg  a  következő
feladatokat!
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a) Adjon találó címet a rajznak! (0,5 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________________

b) Nevezzen meg kettőt a rajzon látható jelképek közül!
_____________________________ (0,5 pont) _____________________________(0,5 pont)

c) Értelmezze a karikatúrát! (0,5 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________________

9. A feladat a nők helyzetének XX. századi változásához kapcsolódik. (K/4) 
Döntse  el  a  források  segítségével,  hogy  az  állítások  igazak  vagy  hamisak-e!  Írjon  X  jelet  a
táblázat megfelelő helyére! (Elemenként 1 pont.)

Angol hadiüzem az első világháború idején
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Egy iroda személyzetével

Megállapítás Igaz Hamis

a) Az európai nagyhatalmak többsége egyszerre vezette be a férfi és női általános
választójogot.

b) Az I. világháborúban a nőket is bevonták a haditermelésbe, ami segítette a női
egyenjogúság elérését.

c) A  nők  iskoláztatásával  már  a  század  elején  teljesen  egyenlővé  váltak  az
elhelyezkedési feltételek.

d) A  második  ipari  forradalommal  fizikai  erőt  nem  igénylő  munkahelyek  is
létrejöttek, így a nők foglalkoztatottsága bővült.

10. A feladat az első világháborúra és az azt lezáró békeszerződésekre vonatkozik. (K/2)
A korabeli német karikatúra a versailles-i békéről mond véleményt. Válaszoljon a kérdésekre a 
forrás és ismeretei alapján! (Elemenként 0,5 pont.)
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a) A képen balról jobbra az antant vezetői: az USA elnöke, a francia miniszterelnök és az angol
miniszterelnök látható. Nevezze meg egyiküket (vezetéknév) megjelölve az országot is, amelyet
vezetett!

Név: ________________________________________  Ország: ________________________________________

b) Melyik országot jelképezi a hátrakötött kezű férfi?
___________________________________________________________________________________________________________________________

c) Mit jelképez a guillotine?
___________________________________________________________________________________________________________________________

11. A feladat a második világháború történetéhez kapcsolódik. (K/4)
A második világháború alatti náci népirtás mely jellegzetességeit hangsúlyozzák a táblázatban
szereplő idegen szavak? Párosítsa a leírásokat és az idegen szavakat a sorszámok beírásával! Az
eredeti (szó szerinti) jelentés segít az értelmezésben! (Elemenként 1 pont.)

Leírások:
1.  A  zsidókat  és  a  cigányokat  teljes  közösségükben  akarták  elpusztítani.  (A  kifejezés  más  népek
elpusztításával kapcsolatban is használatos.)
2. A katasztrófa főleg a zsidókat és a cigányokat sújtotta, elsősorban az ő tragédiájuk volt.
3. A tragédia nemzetközileg ismert neve az áldozatok krematóriumban való elégetését is értelmezni
próbálja.
4. A nácik célja a zsidók kiirtásával a „zsidókérdés” általuk elképzelt végleges rendezése volt.

Idegen szó Eredeti jelentés Sorszám

a) holokauszt (ógörög) „teljesen  elégetett”,  égőáldozat,  a
templomban  Istennek  felajánlott  és  az
oltáron elégetett áldozat (növény vagy állat)

b) soá (héber) és porrajmos (romani) pusztulás,  csapás,  illetve  elnyeletés,
elemésztés

c) Endlösung (német) végső megoldás

d) genocídium (latin) népirtás
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12. A feladat a két világháború történetéhez kapcsolódik. (K/3)
Mindegyik képpárban karikázza be annak a tagnak a sorszámát, amelyik az első világháborúval
kapcsolatos! (Elemenként 1 pont.)

a)
1. 2.

b) 
1. 2.
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c)
1. 2.

13. A feladat az 1929–33-as nagy gazdasági világválsághoz kapcsolódik. (K/5)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

a)  A  válság  mely  jelenségei  kapcsolhatóak  a  képekhez?  Válassza  ki  a  felsoroltak  közül  a
megfelelőt! Minden képhez csak egy elem kapcsolható, három jelenség kimarad.

Gazdasági és társadalmi jelenségek:
bankzárlat; a reklámpiac összeomlása; a bankok iránti bizalom erősödése;

az ipari termelés visszaesése; túltermelés, munkanélküliség

1.

Karikatúra a válság idejéből (milk = tej)
_________________________________________________________________________________
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2.

Korabeli fotó a Millbury Takarékbankról
____________________________________________________________________________________________

3.

Korabeli fotó (job = állás)
___________________________________________________________________________________________________
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b) Nevezze meg, kit ábrázol az alábbi karikatúra!
___________________________________________________________________________________________

A hivatalban lévő amerikai elnök a Vanity Fair magazin címlapján, 1934

c) Fogalmazza meg röviden a karikatúra mondanivalóját!
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

14. A feladat a gazdasági világválság jelenségeivel kapcsolatos. (K/4)
Jelölje  aláhúzással  a  források és  ismeretei  alapján,  hogy a  felsorolt  két-két  lehetőség közül
melyik kifejezés illik tartalmilag a szövegbe! (Elemenként 0,5 pont.) 

„Életbevágóan  fontos,  hogy  bizonyos  mértékig  központilag  ellenőrizzenek  olyan  folyamatokat,
amelyeket  ma  általában  az  egyéni  kezdeményezés  irányít.  […]  Az  államnak  irányító  befolyást  kell
gyakorolnia  a  fogyasztási  hajlandóságra  részben  az  adórendszer  révén,  részben  a  kamatláb
megállapításával,  és  talán  más  módokon  is.  […]  Ezen  túlmenően  azonban  semmi  sem  indokolja
egyértelműen az  olyan államszocialista  rendszert,  amely felölelné a  közösség gazdasági  életének a
zömét. Nem az a fontos, hogy az állam tulajdonba vegye a termelőeszközöket.” 

(John M. Keynes: A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete; 1936)

Az ipari termelés mutatója (Az 1913-as szint felel meg 100%-nak.)

USA Németország Nagy-Britannia Franciaország

1929 180,8 117,3 100,3 142,7

1932 93,7 70,1 82,5 105,4

Az első világháborút követően a) a háborús szállításokból hasznot húzó Egyesült Államok / a továbbra is
jelentős gyarmatokkal rendelkező Nagy-Britannia gazdasága fejlődött a leggyorsabb ütemben, az ország
a  világgazdaság  motorjává  vált.  Az  1929  végén  kezdődő  válság  azokat  az  országokat  érintette
súlyosabban,  amelyek  fejlettségük  folytán  jelentős  exportot  bonyolítottak,  s  nem  rendelkeztek
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gyarmatokkal,  melyekre  a  terhek  egy  részét  átháríthatták.  A  visszaesés  mértéke  b)  Nagy-
Britanniában / Németországban  volt  a  legkisebb,  az ipari  termelés pedig  c)  Franciaországban / az
Egyesült  Államokban  nem  esett  a  háború  előtti  szint  alá.  A  kormányok  és  a  vállalatok  hasonlóan
kezelték  a  problémát:  d)  visszafogták  /  bővítették  a  termelést,  e)  elbocsátották  a  munkásokat  és
hivatalnokokat  /  magasabb  fizetésekkel  ösztönözték  a  fogyasztást .  Ez  a  módszer  azonban  tovább
rontotta a helyzetet, hiszen a vásárlóerő csökkenéséhez vezetett. John Maynard Keynes brit közgazdász
szakított f) a szabad verseny elvének abszolutizálásával / a tervutasításos rendszerrel; felfogása szerint
az  államnak  g)  be  kell  avatkoznia  /  nem  kell  beavatkoznia  a  piacgazdaság  működésébe,  és  h)
államosításokkal  irányító befolyást szerezve / a kereslet fokozásával  kell gyorsítania a gazdaság talpra
állását.

15. A feladat a nők XX. századi helyzetével kapcsolatos. (K/3)
Oldja meg a feladatokat a képek és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

A) B)

Nagy-Britannia, 1917 Nagy-Britannia, 1918

a)  Az  A)  betűjelű  kép  a  nők  helyzetében  az  első  világháború  alatt  bekövetkezett  jellemző
változásra utal. Fogalmazza meg, mi volt ez a változás!
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

b) Magyarázza meg röviden mi volt ennek a változásnak az oka!
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezze meg – a B) jelű kép alapján – azt az alapvető politikai jogot, amelyet a brit nők egy 
része az első világháború befejezésének évében részlegesen elnyert!
___________________________________________________________________________________________________________________________
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16. A feladat a bolsevik diktatúrához kapcsolódik. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a képek és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

Ugyanannak a képnek az eredeti, és
egy későbbi, meghamisított változata

A) Válassza ki a felsoroltak közül azt a személyt, akire az adott állítás vonatkozik!
Lenin II. Miklós Sztálin Trockij

a) A képen látható emelvényen áll és szónokol: _____________________________

b) A meghamisított képről eltüntették az alakját: _____________________________

c) A kép meghamisításának megrendelője: _____________________________

B) Fogalmazza meg, mi lehetett a célja a kép meghamisításának!
d) _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________



A jelenkor története I. – Érettségi feladatok gyűjteménye – 14

17. A feladat a náci Németország történetéhez kapcsolódik. (K/3)
Támassza alá érvekkel az igaz állításokat a képek, a meghatározások és ismeretei segítségével!
(Elemenként 1 pont.)

A plakát felirata: Egykor, mint ma.
Bajtársak maradunk. Német Munkafront.

Munkaszolgálatosok felvonulása

Meghatározások:
Birodalmi Munkaszolgálat: A sorkatonai szolgálat előtt teljesítendő kötelező féléves munkaszolgálat.
Német Munkafront: A munkavállalók és a munkaadók egységszervezete.

a) Állítás: A munkaszolgálat a világgazdasági válság leküzdésének egyik eszköze volt.
Érv: _______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

b) Állítás: A Munkafront megalakítása megszüntette a dolgozói érdekvédelmet.
Érv: _______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

c) Állítás: A Munkafront és a munkaszolgálat a társadalom militarizálását szolgálta.
Érv: _______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
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18. A feladat az első világháború történetéhez kapcsolódik. (K/4)
Állapítsa meg a térkép és ismeretei segítségével, hogy az egyes állítások a világháború melyik
frontjára vonatkoznak! Írja a térképen ábrázolt, megfelelő front nevét a kipontozott vonalra! Egy front
nevét több helyre is beírhatja. Nem minden front nevét szükséges beírnia. Egy helyre csak egy front nevét
írja! (Elemenként 1 pont.)

Az első világháború frontjai

a) Ennek a frontnak a léte a háború közvetlen kirobbantó eseményéhez kapcsolódott:
_____________________________

b) Ezen a fronton akart a háború kezdetén döntést kicsikarni a német vezérkar:
_____________________________

c) Ezen a fronton a háború kezdetétől fogva a központi hatalmak mindkét nagyhatalmának csapatai 
harcoltak:

_____________________________

d) Hosszúsága miatt erre a frontra volt a legkevésbé jellemző az állóháború:
_____________________________
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19. A feladat a két világháború közötti korszak gazdaságtörténetével kapcsolatos. (K/3)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„Az esemény, amely felháborodásomat addig soha nem látott csúcsig fokozta, az az amerikai politika
volt, amikor a válság évei alatt az élelmiszerkészleteket megsemmisítették, nehogy essenek az árak – s
tették ezt akkor, amikor munkanélküliek milliói tengődtek nyomorban, az éhhalál peremén. [Ennek a
gazdaságpolitikának] durva, ijesztő, valóban sokkszerű hatása volt az európaiakra, és a fennálló rendbe
vetett maradék hitüket is lerombolta. […] Nem mondta-e meg Marx előre, hogy a(z) [c)] önnön belső
ellentmondásai következtében fog megsemmisülni? 

Az elszegényedett polgárság aktivista [tevékeny] elemeiből jobb- vagy baloldali lázadók lettek.
[…] A Rajnától keletre […] nem lehetett megúszni a választást a fasizmus és a kommunizmus között.” 

(Arthur Koestler, író, újságíró, filozófus)

a) Melyik évben vette kezdetét a forrásban említett válság? __________________________________

b)  A  válság  mely  általános  oka  állt  az  amerikai  kormányzatnak  a  forrásban  említett
gazdaságpolitikai intézkedése mögött? Nevezze meg egyetlen szóval!
____________________________________________________________________

c) Melyik gazdasági rendszer megnevezése hiányzik a szöveg c) betűvel jelzett részéről?
____________________________________________________________________

d)  Karikázza  be  annak  az  állításnak  a  betűjelét,  amelyik  igaz  a  forrásra!  Egyetlen  betűjelet
karikázzon be!

A) A szerző szerint a szélsőséges eszmék terjedése hozzájárult a gazdasági válság 
kirobbanásához.

B) A szerző a szélsőséges eszmék terjedését a gazdasági válság következményeként írja le.
C) A szerző állítása szerint a szélsőséges mozgalmak hozzájárultak a gazdasági válság 

megoldásához.
D) A szerző az idézett forrásban elítéli azokat, akik szélsőséges mozgalmakhoz csatlakoztak.
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1. Az alábbi feladat a II. világháború kezdetével kapcsolatos. (E/2)
Válaszoljon a kérdésekre a karikatúrák tanulmányozása után! (Elemenként 0,5 pont)

A két elhangzó mondat magyarul:
– A föld söpredékéhez van szerencsém?
–  A  munkások  véreskezű  tömeggyilkosát
üdvözölhetem?

a) Mit szimbolizál az első karikatúrán szereplő személyek házassági ceremóniája?
___________________________________________________________________________________________________________________________

b) Miért volt meglepő a közvélemény számára ez az esemény?
___________________________________________________________________________________________________________________________

c) Mit (kit) jelképez a második képen szereplő fekvő alak?
___________________________________________________________________________________________________________________________

d) Nevezze meg azt az időpontot (év, hó, nap), amikor az egyik fél megtámadta a másikat!
___________________________________________________________________________________________________________________________
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2. A feladat Németország történetével kapcsolatos. (E/3)
Döntse el a források és ismeretei alapján, hogy a megállapítások igazak-e vagy hamisak! Írjon X
jelet a táblázat megfelelő helyére! (Elemenként 0,5 pont.)

A munkanélküliség alakulása

Megállapítás Igaz Hamis

a) Az 1920-as évek közepétől Németország nehézipari termelése folyamatosan
csökkent.

b) A  nagy  gazdasági  világválság  már  az  1920-as  évek  második  felében  már
súlyosan éreztette hatását.

c) A  munkanélküliség  növekedése  hozzájárult  a  középpártok  (Centrum  és
Szociáldemokrata) gyengüléséhez.

d) A náci párt a munkásság érdekei védelmezőjének is hirdette magát.

e) A gazdasági válság során a munkanélküliség csak a nehéziparban dolgozókat
érintette.

f) Az  1930-as  évek  folyamán  előbb  a  munkanélküliség  csökkent,  majd  a
nehézipari termelés növekedésnek indult.
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3. A feladat a bolsevik propagandával kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a képek és ismeretei alapján!

A zászlók feliratai:

Éljen a munkás-paraszt szovjet 
hatalom!

Minden hatalmat a
kapitalistáknak!
Halál a munkásokra és a 
parasztokra!

Taposd el a kapitalizmust, vagy az fog eltaposni téged!

a) Értelmezze röviden a plakát mondanivalóját! (0,5 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

b) Írja le, mely történelmi jelszót juttatja eszébe a második zászló felirata, és nevezze meg, ki,
mikor fogalmazta meg az eredeti jelszót! (Elemenként 0,5 pont.)

_______________________________________________________________________________________ (jelszó)
_______________________________________________________________________________________ (név)
_______________________________________________________________________________________ (év)

Szovjet propagandaplakát Angliáról és a Szovjetunióról, 1930

c) Fogalmazza meg, hogy a plakát mondanivalója miben torzít! (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________



A jelenkor története I. – Érettségi feladatok gyűjteménye – 20

4. A feladat az első világháborút lezáró Párizs környéki békerendszerre vonatkozik. (E/5)
Egészítse ki a térkép és ismeretei alapján a következő mondatokat! (Elemenként 1 pont.)

Európa az I. világháború után

Az  első  világháború  a(z)  __________________________________-k  (a)  vereségével  végződött.  Nagymúltú
birodalmak  tűntek  el  Európa  térképéről:  Törökország  és  a  hazánkat  is  magába  foglaló
_____________________________ (b),  melynek  területén több ország is  osztozott.  1921-ben Csehszlovákia,
Románia  és  a  későbbi  Jugoszlávia  létrehozták  a  _____________________________-ot  (c)  a  magyar  revíziós
törekvések  megakadályozására.  A  békerendszernek  köszönhetően  a  nagy  középkori  múltra
visszatekintő  ____________________________ (d)  újra  visszanyerte  függetlenségét.  Azonban  a
________________________________________ (e)  nem vette figyelembe az egyes népek etnikai határait, s ezzel
újabb feszültségek forrása lett.
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5. A feladat az Amerikai Egyesült Államok történetéhez kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

a) Melyik évben láthatóak a New Deal okozta változások? Válaszát indokolja meg a statisztika
alapján!
Év: ______________________________________________
Indoklás: 
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

b) Mi az ára az új gazdasági fellendülésnek? Miért?
___________________________________________________________________________________________________________________________
Indoklás: ____________________________________________________________________________________________

c) Nevezzen meg kettőt a New Deal konkrét intézkedései közül!
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

d) Mikorra sikerült a munkanélküliséget is a válság előtti szint közelébe visszaszorítani? Miért 
ekkor?
Év: ______________________________________________
Indoklás: 
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

6. A feladat a második világháborúval kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján! (Az egyes kérdések a szöveg aláhúzott és
betűkkel jelölt részeire vonatkoznak.) (Elemenként 0,5 pont.)

„Sztálin  üdvözölte  az  Egyesült  Államok  csendes-óceáni  sikereit,  közölte  azonban,  hogy a  szovjetek
egyelőre  nem  kapcsolódhatnak  be  a  Japán  elleni  küzdelembe,  mert  úgyszólván  teljes  haderejükre
Németország  ellen  van  szükség.  […]  Őszintén  elismerte,  hogy  az  oroszokat  váratlanul  érték  a  […]
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sikerek(a).  A  németek  a  vártnál  gyöngébbnek  bizonyultak.  […]  A szovjet  kormány  mindig  is  nagy
jelentőséget  tulajdonított  az  olaszországi  hadjáratnak,  mert  megnyitotta  a  szövetségesek  előtt  a
Földközi-tengert. De Németország megtámadásához Olaszország nem jó kiindulópont. […]”

(Churchill az 1943 novemberében rendezett teheráni konferenciáról)

„[A sztálini stratégia] lényege az volt, hogy támadja [tárgyalópartnereit] a második front(b) késlekedő
megnyitása miatt. Sztálin szerette tárgyalópartnereit védekező állásba szorítani. […] Kierőszakolt egy
formális  ígéretet  a  második  front  […]  megnyitására.  […]  A  három  szövetséges  megegyezett
Németország teljes lefegyverzésében(c), valamint az azt követő megszállási zónák(d) létrehozásában.”

(Kissinger az 1943 novemberében rendezett teheráni konferenciáról(e))

a) Nevezze meg, hol (város) történt a keleti fronton jelentős fordulat 1943 elején?
Város neve: ______________________________________________

b) Hol (tájegység) és mikor (év, hó) nyílt meg a „második front”?
Helyszín: ______________________________________________
Időpont: ______________________________________________

c) Mikor következett be (év, hó) a német kapituláció?
Időpont: ______________________________________________

d)  Sorolja  fel,  hogy  a  világháború  után  mely  hatalmak  hoztak  létre  megszállási  zónákat
Németország területén?
____________________________________________________________________________________________________________________________

e) Nevezze meg ki volt a teheráni konferencia harmadik vezető politikusa!
___________________________________________________________________________________________________________________________

7. A feladat a második világháború fordulópontjaival kapcsolatos. (E/3) 
Nevezze  meg  az  alábbi  forrásrészletekhez  köthető  települést,  helyszínt!  Írja  le,  mikor  (év,
hónap) történtek a 3. és 4. forrásban leírt események! (Elemenként 0,5 pont.)

1) „Montgomery […] tervének alapgondolata az volt, hogy meggyőzze a németeket, hogy egy bizonyos
ponton akar támadni, és azután ott támadjon, ahol nem várták. A terv tökéletesen bevált. […] Rommel
[…] mindent megtett, hogy időt nyerjen készleteinek kiürítésére, mikor látta, hogy vonalainak áttörése
már  teljes,  és  az  ellenség  támadását  nem  tudja  feltartóztatni.  […]  A  németek  visszavonulása
rendezetlen, vad futássá fajult.” (Commager történész)

Település: ______________________________________________

2) „Paulus tábornok 6. hadserege […] minden erőt kiadott magából, teljesen kimerült, és szárnyainak
védelmét gyenge és kétes harci értékű szövetséges csapatok látták el.  A tél már nem volt messze, s
nyilvánvaló volt, hogy ha beáll, az oroszok megindítják az ellencsapást. […] Paulus és hadserege ezután
még hét szörnyű héten át kitartott ugyan, sorsa azonban már megpecsételődött.” (Winston S. Churchill)

Település: ______________________________________________

3) „Hirtelen a naphoz hasonló fény volt látható, majd teljes sötétség borult a városra. […] A város lakói
az első villanástól szinte megvakultak. […] A város 340 000 lakójából 78 000 halt meg, […] 14 000
eltűnt, 19 000 pedig megsebesült. A sebesültek nagy része a későbbiek folyamán szintén elpusztult.
[…] Három nappal később […] ledobták a második bombát is.” (Ránki György történész)

Település: ______________________________________________
Év, hónap: _____________________________________________

4) „Eisenhower tábornok, a szövetséges erők főparancsnoka kiadhatta az indulási parancsot. E napon
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több mint ezer bombázógép pusztította a parti védelmi vonalakat. […] A németeket váratlanul érte a
rajtaütés.[…] A szövetségesek […] 156 ezer katonája vagy ötven kilométer hosszan foglalt el hídfőállást
a […] tengerparton.” (Martin Roberts történész)

Helyszín: ______________________________________________
Év, hónap: ______________________________________________

8. A feladat a sztálini gazdaságpolitikával kapcsolatos. (E/3)
A mellékelt képek a mezőgazdaság szovjet típusú átalakításának három jelenségére utalnak.
Válasszon ki két képet! A megadott öt fogalom közül válassza ki, és röviden magyarázza is meg a
képekhez tartozó fogalmakat!

Paraszt, menj a kolhozba! Ki a kulákkal a szövetkezetből! Traktorok felsorakozása a
Lenin-kolhozban, 1933

1. 2. 3.

Fogalmak: kollektivizálás; személyi kultusz; államosítás; kuláktalanítás; a mezőgazdaság iparosítása;

a) A kép sorszáma: __________ Fogalom: _______________________ (0,5 pont)
Fogalom-magyarázat: ___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ (1 pont)

b) A kép sorszáma: __________ Fogalom: _______________________ (0,5 pont)
Fogalom-magyarázat: ___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ (1 pont)

9. A feladat a két világháború közötti kor történetére vonatkozik. (E/2)
Írja a fogalmakat a pontozott vonalra a meghatározások alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

a) ______________________________________________: a szovjet kényszermunkatáborok rendszere (orosz 
rövidítés)

b) ______________________________________________: az egyéni parasztgazdaságok felszámolása, kolhozok 
erőszakos létrehozása a Szovjetunióban

c) ______________________________________________: tőkés gazdaságban ciklikusan ismétlődő visszaesés

d) ______________________________________________: értékpapírok és áruk adásvételére létrehozott intézmény
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10. A feladat az I. világháború utáni gazdasági változásokhoz kapcsolódik. (E/4)
a) Írja be a Dawes-terv folyamatábrájának betűjeleit a megfelelő kifejezésekhez!  Két kifejezés
felesleges. (Elemenként 0,5 pont.)

Kifejezés Betűjel

Export

Törlesztés

Segély

Hitel és befektetés

Jóvátétel

 
b) Döntse el a grafikon és ismeretei segítségével az állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Írjon
X jelet a táblázat megfelelő mezőibe!

Megállapítás Igaz Hamis

a) A grafikonról leolvasható, hogy a világ ipari termelése növekedett az 1920-
as években.

b) A Szovjetunióban nagyfokú iparosítás kezdődött, aminek következtében az
1920-as években már növelte világgazdasági súlyát.

c) Az első világháborúban és az azt követő évtizedben az Egyesült Államok a
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vetélytársainál  nagyobb  mértékben  növelte  részesedését  a  világ  ipari
termeléséből.

d) Mivel az európai hatalmak az első világháború idején haditermelésre álltak
át, a tengerentúli országok nyersanyag termelése visszaesett.

e) A  Szovjetunió  ipari  termelékenységének  növekedése  elősegítette  a
világgazdasági válságot.

11. A feladat a sztálini gazdaságpolitikával kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével!

„1937-re Oroszország évente 40.000 komplikált fémesztergapad, 167 ezer 15 lóerős traktor (1933-ban
73 ezret produkált), 38 billió kilowatt villamosáram, 152 millió tonna szén (1933-ban 76, 1928-ban 36
millió  tonnát  termelt),  155  ezer  tonna  réz  termelését  irányozza  elő.  A  mezőgazdaság  hozama
megduplázódik. A technikai kultúra (gyapot stb.) és a tejtermékek értéke több mint a kétszeresére kell,
hogy emelkedjen.”  (Louis Fischer amerikai  munkáspárti  politikusnak a  Nation c.  újságban megjelent
cikkéből, 1934)

a) A sztálini gazdaságpolitika melyik jellemzőjére utal a fenti forrás? Válassza ki aláhúzással az
alábbiak közül! (0,5 pont)

új gazdasági mechanizmus, kollektivizálás, tervgazdálkodás,
túltermelési válság, technológiai fejlesztés

b) Mely leírások, illetve fogalmak nem jellemzők a szovjet-típusú tervgazdálkodásra? Válasszon
ki aláhúzással két elemet az alábbiak közül! (Elemenként 0,5 pont.)

a piac szerepének kiiktatása, ötéves terv, árverseny,
a termelés elbürokratizálódása, szabad kereskedelem, munkaverseny

c) A sztálini gazdaságpolitika mely intézkedése volt a fő oka a mezőgazdasági teljesítmény –
alábbi forrásból is kiolvasható – változásának? (0,5 pont)

A fő ok: ________________________________________________________________

d)  Fogalmazza  meg  egy  mondatban,  mi  az  összefüggés  az  iparfejlesztés  és  a  mezőgazdaság
eredményeinek alakulása között! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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12. A feladat a két világháború közötti európai diktatúrákhoz kapcsolódik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a képek és ismeretei alapján! (Az egyik képhez segítségül megadtuk, kit
ábrázol.) (Elemenként 0,5 pont.)

1. 2. 3.

I. Sándor, Jugoszlávia első
királya*

* I. Sándor esetében a hatalomra jutás időpontjának a királyi diktatúra bevezetését, jugoszláv királlyá
válását tekintse!

a) Tegye – a képek számait használva – időrendbe a képeken látható személyeket  hatalomra
jutásuk sorrendjében!

_______ – _______ – _______

b) Tegyen „X” jelet abba az oszlopba, amelyhez a meghatározás társítható!

Megállapítás 1. kép 2. kép 3. kép

A) Rendeleti  úton  kormányzott,  bár  hivatalosan  a  parlament
szerepét a Fasiszta Nagytanács vette át.

B) A  széthúzó  nemzeti  megnyilvánulásokat  igyekezett
megakadályozni; 1934-ben merénylet áldozata lett.

C) A „hosszú kések éjszakáján” emberei lecsaptak a párt félkatonai
szervezetének vezetésére, és több százat lemészároltak közülük.

D) Fenyegetésekkel,  erőszakkal  és  gyilkosságokkal  törte  le  a
parasztok földfoglaló, a munkások gyárfoglaló mozgalmait.

c) Kössön szakkifejezést az alábbi meghatározáshoz!
Állami  kényszerrel  létrehozott  intézmények  rendszere,  amelyekben  az  egyes  iparágak  dolgozói
(érdekképviseletei), vezetői és tulajdonosai kötelesek együttműködni egymással és az állammal.

Szakkifejezés: _____________________________________________________________
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13. A feladat a nagy világgazdasági válsághoz kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a karikatúra és ismeretei segítségével a kérdésekre!

Karikatúra, 1934
(A felirat a szekéren: kimeríteni a világ legfizetőképesebb kormányának forrásait)

a) A New Deal melyik jellegzetességét figurázza ki a karikatúra? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Említsen  meg  két  konkrét  New  Deal-intézkedést,  amely  kapcsolható  a  karikatúrához!
(Elemenként 0,5 pont.)
1. __________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________

c)  Milyen  pozitív  következményt  vártak  a  döntéshozók  a  karikatúrához  kapcsolható
intézkedésektől? Nevezzen meg egyet! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

d)  Milyen  negatív  következménye  lehetett  a  karikatúrához  kapcsolható  intézkedéseknek?
Nevezzen meg egyet! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

14. A feladat a bolsevik ideológiához kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!

„A mai oroszországi helyzet sajátszerűsége az, hogy átmenet a forradalom első szakaszából, amely a
proletariátus  kellő  tudatosságának  és  szervezettségének  hiányában  a  burzsoázia  kezébe  adta  a
hatalmat,  annak  a  második  szakaszába,  amely  a  proletariátusnak  a  […]  kezébe  kell  hogy  adja  a
hatalmat.  Ezt  az  átmenetet  egyrészt  a  legteljesebb  legalitás  jellemzi  (Oroszország  most  a  világ
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valamennyi hadviselő országa közül a legszabadabb ország), másrészt az jellemzi, hogy a tömegekkel
szemben nem alkalmaznak erőszakot és végül,  hogy ezek a tömegek a kapitalistáknak, a béke és a
szocializmus  legádázabb  ellenségeinek  kormányával  szemben  hiszékeny  és  nem  öntudatos
magatartást tanúsítanak […].” 

(Részlet Lenin áprilisi téziseiből)

a) Melyik évben írta Lenin a fenti sorokat? (1 pont) __________________________________

b) Melyik két társadalmi réteg állt  szemben egymással a  korszakban Lenin nézetei  szerint?
(Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezze meg azt az eseményt, amit Lenin a „forradalom második szakasza” kifejezés alatt
értett! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Nevezze meg azt a személyt, akire az alábbi állítás vonatkozik! (1 pont) 
Filozófus, akinek nevét egy 1848-ban megjelent kiáltvány tette ismertté. A részben általa kidolgozott és
róla elnevezett eszmerendszer szolgált a fenti forrás alapjául.
_____________________________________________________________________________________________________________________

15. A feladat a második világháborúhoz kapcsolódik. (E/4)
Döntse  el,  hogy  a  térképen  számmal  jelölt  országok  közül  melyikre  igaz  az  állítás!  Írja  az
országok sorszámát a megfelelő állítás után! Egy sorszám kimarad. (Elemenként 0,5 pont) 
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a)  Az első  világháború  veszteseként  kezdettől  fogva  a  békeszerződés  revíziójára  törekedett,  mivel
ebben csak Olaszország és Németország segítségére számíthatott, a tengelyhatalmak oldalán vett részt
a háborúban. _______________
b)  1939–40  fordulóján  vesztes  háborút  vívott  a  Szovjetunióval,  ezért  csatlakozott  később  a
tengelyhatalmakhoz. ……
c)  Többek  között  a  svéd  vasérc-ellátás  biztosítása  céljából  szállta  meg  a  német  hadsereg  ezt  az
országot. _______________
d) A legnagyobb náci haláltábor ennek a megszállt országnak a területén épült. _______________
e)  Eredetileg  Franciaország  szövetségesének  számított,  de  annak  gyengülése,  valamint  a
Szovjetunióval meglévő területi viszály miatt végül Németország oldalára állt. _______________
f)  Miután Németország legyőzte,  csak az  északi  részét  szállta  meg,  a  déli  területeken bábkormány
működött, amely a gyarmatokat is irányította. _______________
g)  A német hadsereg a  francia  védelmi  vonalak megkerülésére  alapozta  nyugati  hadjáratát,  ennek
során rohanta le ezt az országot is. _______________
h) Olaszország sikertelenül próbálta lerohanni ezt az országot, végül csak német segítséggel  sikerült
legyőzni. _______________

16. A feladat a második világháborúval kapcsolatos. (E/4)
Az  idézetek  a  később  szövetségeseknek  nevezett  három  nagyhatalom  legmagasabb  rangú
politikai  vezetőitől  származnak.  Nevezze  meg  az  idézetek  szerzőit!  Egy  személy  többször  is
szerepelhet. (Elemenként 1 pont.)

a) „Egyszer, amikor [egy vidéki városunkban] jártam, belekerültem egy légitámadásba. Bevezettek egy
nagy  alagútba,  a  lakosság  jelentős  része  állandóan  ott  tartózkodott.  Amikor  egy  negyedóra  múlva
kijöttünk, füstölgő romokat láttunk.” (Visszaemlékezés az 1940. év eseményeire)

____________________________________________________

b) „A legfontosabb, sürgető feladatunk az, hogy fegyverarzenálként szolgáljunk a védekező országok és
saját  magunk  számára.  […]  Ennek  a  célnak  a  megvalósításában  nem  fog  minket  megfélemlíteni  a
diktátorok  azon  fenyegetése,  hogy  a  nemzetközi  jog  megsértéseként  és  háborús  cselekményként
kezelik  azon  demokráciák  megsegítését,  amelyek  ellenállni  merészelnek  támadásuknak.  Az  ilyen
segítségnyújtás nem háborús cselekmény […].” (Beszéd, 1941)

____________________________________________________

c)  „Mit  nyert  és  mit  veszített  a  fasiszta  Németország  azzal,  hogy  hitszegő  módon  széttépte  az
egyezményt? Másfél éven át biztosítottuk országunknak a békét és azt a lehetőséget, hogy erőinket
előkészítsük az ellenállásra,  ha a fasiszta Németország az egyezmény ellenére meg merné támadni
országunkat.” (Beszéd, 1941)

____________________________________________________

d)  „Az  utóbbi  25  évben  senki  sem  volt  a  kommunizmus  következetesebb  ellenfele  nálam.  A
kommunizmus elleni  nyilatkozataimból  egy szót  sem vonok vissza.  De a most kibontakozó látvány
előtt  minden elhalványul.  […]  Nekünk csak egy megmásíthatatlan célunk van:  eltökélt  szándékunk
Hitler és a náci rezsim minden nyomának megsemmisítése. […] Harcolni fogunk ellenük a szárazföldön,
a vízen és a levegőben […].” (Beszéd, 1941)

____________________________________________________
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17. A feladat a két világháború közti gazdaságtörténethez kapcsolódik. (E/3)
Melyik grafikon segítségével lehet válaszolni a következő kérdésekre?  Tegyen X jelet a táblázat
megfelelő mezőjébe! (Elemenként 0,5 pont.)

1. 2.

Kérdések 1. grafikon 2. grafikon Mindkettő Egyik sem

a) Nőtt  vagy  csökkent  az  USA  ipari
termelése?

b) Németországhoz  képest  nagyobb  vagy
kisebb az USA ipari termelése?

c) Nőtt  vagy  csökkent  a  világ  összes  ipari
termelése?

d) Mekkora  értékű  volt  a  világ  összes  ipari
termelése?

e) Nőtt  vagy  csökkent  Németország  ipari
termelése?

f) Nőtt vagy csökkent a négy legjelentősebb
európai  nagyhatalom részesedése a  világ
ipari termeléséből?
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18.  A  feladat  a  XX.  század  elejének  a  Közel-Keletet  érintő  gyarmatosító  és  függetlenségi
törekvéseihez kapcsolódik. (E/4)
Oldja  meg  a  feladatokat  a  források  és  ismeretei  segítségével!  Döntse  el  az  állításokról  a
források és ismeretei segítségével, hogy igazak vagy hamisak!  Írjon X jelet a táblázat megfelelő
mezőjébe! (Elemenként 0,5 pont.)

A)  „Szíriának  a  damaszkuszi,  homszi,  hamai  és  aleppói  körzetektől  nyugatra  fekvő  része  nem
mondható tisztán arabnak, és ezért ki kell emelni ezeket a megígért határok közül. A fenti módosítással
[…]  elfogadjuk  ezeket  a  határokat  azon  területekre  vonatkozóan,  melyek  esetén  Nagy-Britannia
szabadon dönthet szövetségesének, Franciaországnak az érdeksérelme nélkül […] Nagy-Britannia kész
elismerni és támogatni az arabok függetlenségét a mekkai serif [az iszlám szent helyeit őrző vallási
vezető] által javasolt határokon belül.” (McMahon egyiptomi brit kormányzó levele, 1915)

B)

Az ún. Sykes–Picot-egyezmény (brit–francia egyezmény) térképe, 1916

C) „Őfelsége kormánya jóindulatúlag tekint a zsidó nemzeti otthon megteremtésére Palesztinában, és
minden tőle telhetőt megtesz e cél elérésének elősegítésére,  miközben világosan kell  látnunk, hogy
semmi sem csorbíthatja a Palesztinában fennálló nem zsidó közösségek polgári és vallási jogait, illetve
a bármely más országban élő zsidók jogait és politikai státusát.”

(Balfour brit külügyminiszter nyilatkozata, 1917)

D) „A [McMahon-]levelet úgy idézik [az arabok], mint ami megígéri a mekkai serifnek egy olyan arab
állam  elismerését,  melynek  határait  ő  maga  jelöli  ki.  De  ezt  az  ígéretet  abban  a  levélben  azzal  a
fenntartással  tették,  hogy  a  leendő  állam  területe  nem  tartalmazhatja  többek  között  Szíriának  a
damaszkuszi körzettől nyugatra fekvő részét. Őfelsége kormánya mindig úgy vélte, hogy ebbe bele kell
érteni a bejrúti vilajet és a jeruzsálemi szandzsák területét. Így a Jordántól nyugatra fekvő Palesztina
egészét nem érinti Sir Henry McMahon ígérete.”

(Churchill brit gyarmatügyi miniszter ún. fehér levele, 1922)
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Megállapítás Igaz Hamis

a) Nagy-Britannia  a  saját  befolyási  övezetében  ígért  nemzeti  otthont  a
zsidóságnak.

b) A nekik ígért területek határairól vita támadt a zsidók és az arabok között.

c) Nagy-Britannia Franciaország rovására ígért területeket a független arab állam
számára.

d) Az antant a nemzeti önrendelkezés elvére is hivatkozva osztotta fel a térséget.

Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)
e)  Melyik  állam  területéhez  tartozott  a  kérdéses  térség  az  A),  B)  és  C)  jelű  források
keletkezésének idején?
_____________________________________________________________________________________________________________________

f) A térség felosztásában eredetileg Oroszország is érdekelt volt. Miért nem vett ebben  végül
részt?
_____________________________________________________________________________________________________________________

19. A feladat az olasz fasizmushoz történetéhez kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei alapján!
Rendelje  a  táblázatban  felsorolt  eseményekhez  a  szöveges  források  és  képek  közül  a
megfelelőt! Írja táblázatba a megfelelő betűjeleket! Egy kép és egy szöveg kimarad. (Elemenként 0,5
pont)

A) „[Ez az egyház] 400 millió, a világ minden táján szétszórt embert képvisel […] Én jelenleg teljesen
kívül állok minden valláson […] Olaszországban, ha nem akar vallásháborút kirobbantani, senki sem
emelhet kezet erre a legfőbb lelki hatalomra.” 

(Mussolini beszéde)

B)  „Negyedszer:  földrajzi,  történelmi,  politikai,  katonai  szempontból  a  Földközi-tenger  Olaszország
élettere.  S amidőn azt mondom, hogy Földközi-tenger,  ezalatt  azt  az öblöt  is  értem, melyet Adriai-
tengernek neveznek s amelyben Olaszország érdekei uralkodnak, ha nem is kizárólagossággal, a szláv
népekkel szemben.” 

(Mussolini beszéde)

C) „Azt állítom, hogy a forradalomnak jogai vannak. Hozzáteszem, mint mindenki tudja, azért vagyok
itt, hogy a lehető legmesszebbmenőre fokozzam a feketeingesek forradalmát, azt erősítsem, és szoros
kapcsolatba helyezzem a nemzet történetével, mint a haladás és az egyensúly egyik eszközét.”

(Mussolini beszéde)

D) „Ma pedig a gazdasági liberalizmust temetjük el. A korporáció ugyanazt végzi gazdasági téren, amit
a Milícia és a Nagytanács politikai téren végzett.”

(Mussolini beszéde)
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E) F)

Korabeli fénykép Korabeli fénykép

E) F)

Korabeli festmény Korabeli karikatúra

Esemény Szöveges forrás Kép

a) Vatikán állam létrehozása

b) Mussolini átveszi a hatalmat

c) Törekvés a Római Birodalom feltámasztására

d) Mit jelent a D) forrásban aláhúzott fogalom? Karikázza be a helyes meghatározás sorszámát!
(1 p.)
1. Olyan szervezet,  amelybe az azonos iparágba tartozó munkaadók és munkavállalók tömörültek a
feloszlatott szakszervezetek helyett.
2. Olyan szervezet, amely a munkavállalók érdekvédelmét látja el a munkaadókkal szemben.
3. Olyan szervezet, amely bizonyos értelmiségi szakmák zárt érdekképviseletét látja el.
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20. A feladat a sztálini gazdaságpolitikával kapcsolatos. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

Az egyes társadalmi rétegek aránya a Szovjetunióban (%)

Társadalmi réteg 1928 1939

munkás 12,4 33,5

értelmiségi, alkalmazott 5,2 16,7

paraszt
egyéni gazdálkodó 74,9 2,6

szövetkezeti tag 2,9 47,2

kulák (gazdag paraszt) 4,6 –

a) A sztálini gazdaságpolitika mely alapvető intézkedésével magyarázható leginkább a teljes
parasztság társadalmon belüli arányának változása? Nevezze meg egyetlen kifejezéssel!
_____________________________________________________________________________________________________________________

b)  A  sztálini  gazdaságpolitika  mely  alapvető  intézkedésével  magyarázható  leginkább  a
parasztság belső rétegződésének átalakulása? Nevezze meg egyetlen szakkifejezéssel!
_____________________________________________________________________________________________________________________

„A Pravda 1936. november 12-i száma szerint a második negyedévben a jaroszlavi üzemben gyártott
gépkocsi-alkatrészek közül 4 ezer volt selejt, a harmadik negyedévben pedig 27 270. […] 150 székből,
amit  egy  bútorszövetkezet  állított  elő,  46  eltörik,  amint  ráül  a  vásárló.  2345  székből  1300
használhatatlan. […] Ezeknek az adatoknak óvatosságra kellene inteniük a lelkesedőket.” 

(Gide, francia író: Visszatérés a Szovjetunióból, 1937)

c) Magyarázza meg a korabeli szovjet gazdaságirányítási rendszer és a forrásban leírt jelenség
közötti összefüggést!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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21. A feladat a két világháború közötti diktatórikus rendszerekre vonatkozik. (E/4)
Hasonlítsa össze a források és ismeretei alapján a nemzeti szocializmust és a sztálinizmust!
Töltse ki a táblázatot a jellemző kulcsszavakkal!

I. „A náci pártban nem divat arról dönteni, hogy vajon a Führer hű-e az úgynevezett eszméhez vagy
nem […] Nálunk a Führer és az eszme egy, és minden párttagnak azt kell tennie, amit ő megparancsol,
ő, aki megtestesíti az eszmét és egyedül ismeri annak végső célját. […]”

II. „Az első kultúrák ott keletkeztek, ahol az árják találkoztak az alacsonyabb rendű népekkel, leigázták
őket,  rájuk  kényszerítették  akaratukat.  […]  Az  emberi  kultúra  egészét,  a  művészet,  a  tudomány,  a
technika minden eredményét,  amit szemünk előtt  látunk,  árják hozták létre.  […] Minden,  ami nem
teljes értékű faj ezen a földön – gyom”.

III.  „Hirtelen mindenki  fölállt,  tomboló  taps  tört  ki:  az  egyik  oldalajtón,  amelyet  a  helyemről  nem
láthattam, a főtitkár lépett be. […] A terem tapsolt, kiáltások hangzottak. Az ováció sokáig tartott, talán
tíz-tizenöt percig is. A főtitkár is tapsolt. Amikor a taps csendesedni kezdett, valaki elkiáltotta magát:
Hurrá, éljen nagy vezérünk! – és kezdődött minden elölről.”

IV. „A termelési eszközök az egész társadalom birtokában vannak. A társadalom minden tagja elvégzi a
társadalmilag  szükséges  munka  bizonyos  hányadát  és  igazolványt  kap  a  társadalomtól  bizonyos
mennyiségű munka elvégzéséről.”

a) (Elemenként 0,5 pont.)
 

Nemzetiszocializmus Sztálinizmus

Kulcsszó

1. Ideológiai, eszmei háttér

2. A  hatalmi  hierarchia  felépítésének
alapelve

b) Határozza meg, hogy a két diktatúra Magyarországon mikor került hatalomra!
nemzetiszocializmus: _______________________________ (év, hó) (1 pont)
sztálinizmus: _______________________________ (év) (1 pont)


