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1. A kommunista rendszer bukása a XX. századi Európa történetének jelentős eseménye. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a karikatúra segítségével!

a) Gyűjtsön négy eseményt a kép alapján,  melyeknek szerepük volt a kommunista rendszer
bukásában! (2 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Fogalmazza meg röviden a karikatúra mondanivalóját! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Adjon találó címet a karikatúrának, amely leginkább kifejezi a kép mondanivalóját!(0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

2. A feladat a „harmadik világ” kialakulásához kapcsolódik. (K/3)
Egészítse ki a forrás és az atlasz segítségével a szöveg hiányzó részeit! (Elemenként 0,5 pont.)

„A tíz elv
A nemzetek bizalmatlanság és félelem nélkül, egymás iránti bizalommal és jóakarattal, türelemmel és
békében éljenek egymás mellett, mint jó szomszédok, és lépjenek baráti együttműködésre a következő
elvek alapján:
(1) Az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása, az ENSZ Alapokmányában kinyilvánított célokkal és
elvekkel összhangban.
(2) Valamely nemzet szuverenitásának és területi sérthetetlenségének tiszteletben tartása.
(3) Valamennyi emberfajta és valamennyi – nagy vagy kicsi – nemzet egyenlőségének elismerése.
(4) Más nemzet belügyeibe való be nem avatkozás.
(5)  Minden  egyes  nemzet  azon  jogának  elismerése,  hogy  az  ENSZ  Alapokmányával  összhangban
egyénileg vagy kollektíven védelmezze önmagát.
(6) a) Tartózkodás az olyan kollektív védelmi rendszerekbe való belépéstől, amelyeknek célja bizonyos
nagyhatalmak  különleges  érdekeinek  szolgálata  –  bármelyek  is  legyenek  ezek  a  nagyhatalmak;  b)
tartózkodás attól – bármely hatalom részéről –, hogy nyomást gyakoroljon más hatalmakra.
(7) Tartózkodás agressziótól,  az agresszióval való fenyegetéstől vagy az erőszak alkalmazásától más
országok területi épségével vagy politikai függetlenségével szemben.



A jelenkor története II. – Érettségi feladatok gyűjteménye – 2

(8)  Minden  nemzetközi  viszály  békés  eszközökkel  –  tárgyalással  vagy  közvetítéssel,
döntőbíráskodással  vagy  nemzetközi  bíróságok  útján  –  való  rendezése  az  ENSZ  Alapokmányával
összhangban.
(9) A kölcsönös érdekek és az együttműködés elősegítése.
(10) A nemzetközi jog és a nemzetközi kötelezettségek tiszteletben tartása.”

(A bandungi nyilatkozat tíz pontja, 1955)

Az ______________________ (a) évek elejére ______________________ (b) legjelentősebb államai India, Kína vagy
Indonézia  felszabadultak.  Az  egykori  gyarmati  országok  függetlenségük  megvédése  érdekében
______________________ (c) fellépésre törekedtek. Érvelésükben alapvetően a nemzetközi közvélemény által
elfogadott  ______________________  (d)  dokumentumokra hivatkoztak. A kétpólusú világ kialakulásával az
aláíró országok kifejezték azt a szándékukat, hogy nem kívánnak csatlakozni  ______________________  (e)
sem. A nyilatkozat aláírói maguk nem törekedtek új hatalmi ______________________ (f) létrehozására.

3. A feladat a hidegháborúhoz kapcsolódik. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

a) Nevezze meg, hogy a karikatúra mely nagyhatalmak elnökeit ábrázolja! (Elemenként 0,5 pont.)
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________

b)  Válassza  ki  a  felsorolásból  a  karikatúra segítségével  az  ábrázolt  történelmi  szituációnak
megfelelő megállapítást! (0,5 pont)

1. „A két nagyhatalom elnökei nukleáris erőpróbát folytattak.”
2. „A nukleáris háborúban az egyik fél biztosan győzni fog.”
3. „A két hatalom között kitörő háború hagyományos fegyverekkel is megvívható lesz.”

c) Állapítsa meg, hogy a karikatúra mely motívuma utal a nukleáris fenyegetettségre! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d)  Említsen  az  1950–60-as  évekből  egy  európai  és  egy  Európán  kívüli  válságot,  amelyek
világháborúval fenyegettek! (Elemenként 1 pont.)

Európai: __________________________________________________________________
Európán kívüli: __________________________________________________________________
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4. A feladat a kelet-közép-európai államok XX. század végi problémáival kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatot a táblázat, a diagramok és ismeretei segítségével!
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a) Húzza alá, hogyan változott az országok GDP-je 1989–1991 között! (0, 5 pont)
stagnált csökkent jelentősen csökkent

b) Hogyan változott az ipari termelés 1989–1991 között? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezze meg a fenti változások egy lehetséges okát! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d)  Nevezze  meg,  milyen  politikai  folyamat  tette  lehetővé  a  térség  országainak  gazdasági
átalakulását! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

e) Nevezze meg a piacgazdaságra való áttérés két jelentős társadalmi hatását, következményét!
(Elemenként 0, 5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

5. A feladat a fejlődő világ alapvető problémáira vonatkozik. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a karikatúrák és ismeretei felhasználásával!

A) kép
Karikatúra az 1980-as évekből

B) kép
 Észak és Dél kapcsolatáról

a)  Határozza meg,  hogy  az  „A”  kép  szerint  kiktől  vártak  segítséget  a  fejlődő  világ  országai
problémáik megoldásához 1990-ig! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Említsen  két  olyan  problémát  a  karikatúra alapján,  amire  a  fejlődő  országok megoldást
vártak! (Elemenként 0,5 pont)

1. ____________________________________________
2. ____________________________________________

c) A „B” képen mit jelképez Észak és Dél? (Elemenként 0,5 pont)
Észak: ________________________________________________________________________________________
Dél: ________________________________________________________________________________________
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6. A feladat a világ globális problémáival foglalkozik. (K/5)
Válaszoljon a kérdésekre a táblázat, a karikatúra és ismeretei felhasználásával!

a) Állapítsa meg, hol növekedett a legnagyobb mértékben a lakosság százalékos aránya 2000-re
1950-hez képest! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Határozza meg, mely katasztrófához hasonlítja a rajzoló a túlnépesedést! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Állapítsa meg, mi az Európán kívüli túlnépesedés hatása Európára! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Írjon két problémát, amellyel szembe kell nézniük a túlnépesedett országoknak! (Elemenként
0,5 pont.)
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

e) Írjon egy gazdasági és egy társadalmi jellegű megoldást a problémáikra! (Elemenként 1 pont.)
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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7. A következő feladat a szovjet blokk kialakulásával és jellemzőivel kapcsolatos. (K/4)
Nevezze meg a térkép és ismeretei segítségével a szóban forgó államokat! (Elemenként 1 pont.)

(A színes térképet megtalálja a középiskolai történelmi atlaszban.)

Nevezze meg korabeli nevén azt a – térképen is ábrázolt – államot,

Állam

a)  amely  egy  megszállási  övezetekre  felosztott  ország  keleti  részéből
alakult meg:

b)  amelynek határait a háború után kb. 200 km-rel eltolták nyugatra (a
korábban  Németországhoz  tartozó  területeiről  több  millió  németet
telepítettek ki), s ahol 1956 nyarán munkásfelkelés tört ki a kommunista
rendszer ellen:

c) ahonnan nagyszámú német lakosságot telepítették ki, s ahol húsz évvel
a kommunista hatalomátvétel után a Varsói Szerződés államainak katonai
beavatkozásával állították le a meginduló belső reformokat:

d)  amelynek  kommunista  vezetése  Moszkvától  független  politikát
folytatott, s sikerült is kiszakadnia a szovjet tömbből:
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8. A következő feladat a közép-európai nemzetiségi problémákkal kapcsolatos. (K/3)
Válassza  ki  a  mondatba  illő  kifejezéseket  a  délszláv  etnikai  konfliktusokra  vonatkozó
szövegben! A párba állított két-két kifejezés közül húzza alá a helyeset! (Elemenként 0,5 pont.)

1991-ben a jugoszláv tagköztársaságok – a) Szlovénia/Szlovákia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina
és  Macedónia  –  deklarálták  b)  semlegességüket/függetlenségüket.  Az  c)
államformailag/etnikailag  és vallásilag kevert Jugoszlávia népei kölcsönösen  d)  homogén/vegyes
lakosságú  államok  kialakítására  törekedtek.  Mivel  a  helyi  e)  szerbek/jugoszlávok  nem  tudták
elfogadni,  hogy kisebbségbe kerüljenek az  új  államokban,  a  Jugoszláv Néphadsereg,  illetve  Szerbia
támogatásával  fellázadtak  Horvátországban  és  Bosznia-Hercegovinában.  Az  egyre  véresebb
küzdelemben emberek tízezreit gyilkolták le, illetve kergették el szülőföldjükről. Az Európai Közösség
1992. január 15-ével f) felvette tagjai közé/elismerte a függetlenségüket deklaráló köztársaságokat,
szentesítve Jugoszlávia széthullását.

9. A feladat a világ jelenkori viszonyaihoz kapcsolódik. (K/2)
Értelmezze a grafikont ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

A világ szén-, kőolaj- és földgázfogyasztása

a) Jelöljön meg két olyan okot, amely megmagyarázza a görbék alakulását!
ok:_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

ok: __________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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b) Nevezze meg az ábrázolt fogyasztásnövekedés két kedvezőtlen gazdasági, vagy társadalmi,
vagy környezeti következményét a jelenben és a jövőre nézve!
következmény:
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

következmény:
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

10. A feladat a szovjet blokk kialakulásával és jellemzőivel kapcsolatos. (K/3)
Párosítsa  a  fogalmakat  a  képekkel,  illetve  a  szöveges  forrásokkal!  Egy  fogalom  kimarad!
(Elemenként 0,5 pont.)

Fogalmak:
a) internálás b) beszolgáltatás c) lakosságcsere d) egypártrendszer
e) tervgazdálkodás f) vasfüggöny g) hidegháború

A) „Míg 1946 és 1956 között a szabadpiaci árak körülbelül meghétszereződtek, addig a beadási árak
legfeljebb 150%-kal  nőttek.  A búzát  például  60 Ft-ért  vették át  mázsánként,  miközben önköltsége
körülbelül 280 Ft, szabadpiaci ára pedig 300 Ft volt. S aki nem tudott fizetni, annak portáján – a helyi
rendőrség,  illetve  olykor  az  ÁVO  embereinek  kíséretében  –  előbb  vagy  utóbb  megjelentek  az
»elszámoltatási  bizottságok«,  amelyek  az  eldugott  javak  után  kutatva  padlástól  a  pincéig  mindent
felforgattak.” (Romsics Ignác történész)

B) „E vonal mögött vannak Közép- és Kelet-Európa régi államainak összes fővárosai – Varsó, Berlin,
Prága, Bécs, Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófia. Mindezek a híres városok és országuk lakossága a
szovjet szférában fekszik és valamilyen formában alá van vetve nemcsak a szovjet befolyásnak, hanem
Moszkva egyre nagyobb mértékű ellenőrzésének.” (Churchill beszéde Fultonban; 1946)

C) „A kommunista pártokat, amelyek ezekben a kelet-európai államokban igen kicsik voltak, hatalomra
emelték,  (…)  és  ezek  a  pártok  most  mindenütt  arra  törekszenek,  hogy  megszerezzék  a  totális
ellenőrzést.” (Churchill beszéde Fultonban; 1946)

D) „…az  atomfegyverek  igazából  nem  fegyverek,  hanem  politikai  eszközök.”  (Eisenhower  amerikai
elnök)
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E) F)

Csehszlovákiából Magyarországra áttelepített magyar
paraszt búcsúzik szlovák szomszédjától; 1947

képek/források A B C D E F

fogalmak

11. A feladat a hidegháború időszakához kapcsolódik. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével!

„Az imperialista tábort egyre jobban idegesítik a Szovjetunió sikerei a kommunizmus építése terén, a
népi demokráciák, a Kínai Népköztársaság kulturális és gazdasági föllendülése. Nyugtalanítja őket egy
sor kapitalista ország kommunista- és munkásmozgalmának, a gyarmati függő országok felszabadító
harcának erőteljes fejlődése. A béketábor eredményeivel szemben az imperialista táborban nőnek a
gazdasági bajok, kiéleződnek az ellentétek az Egyesült Államok és csatlósai között. Ebben a helyzetben
az  imperialisták  lázas  aktivitást  fejtenek  ki,  igyekeznek  növelni  nyomásukat  a  béketáborra,  irányt
vesznek olyan provokációkra,  mint  amilyeneknek Berlinben vagy Koreában voltunk tanúi.”  (Rákosi
Mátyás beszéde, 1953. július 11.)

a)  Milyen  kifejezéseket  (szinonimákat)  használ  beszédében  Rákosi  Mátyás  a  szocialista
országok csoportjára? Két kifejezést írjon! (Elemenként 0,5 pont.)
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Milyen – valójában hamis – tartalmat sugall  a beszéd a két tábor gazdasági fejlődésének
összehasonlításával? Saját szavaival fogalmazzon! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

c) Melyik hidegháborús fegyveres összecsapásra utal beszédében Rákosi Mátyás? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Nevezzen meg egy további (a beszédben nem szereplő) hidegháborús fegyveres konfliktust
az 1950-es évekből! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
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12. A feladat a harmadik világ demográfiai jellemzőihez kapcsolódik. (K/3)
Oldja meg a feladatokat a grafikonok és ismeretei segítségével!

Az élveszületések aránya három térségben (1950–2010)

A halálozások aránya három térségben (1950–2010)

a)  Magyarázza  meg,  miért  gyorsult  a  népesség  növekedése  az  1950-es  években  Délkelet-
Ázsiában! Válaszában a grafikonok adatait vesse össze! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

b) Milyen társadalmi, gazdasági vagy politikai okokkal magyarázhatóak Fekete-Afrikának a 
másik két térségtől lényegesen eltérő halálozási arányai? Írjon két tényezőt! (Elemenként 0,5 
pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________



A jelenkor története II. – Érettségi feladatok gyűjteménye – 11

c) A forrásban szereplő térségek közül melyikre igaz az állítás? (Elemenként 0,5 pont.)
1. Itt volt a legnagyobb a természetes szaporodás 1950-ben. _______________________________________
2. Itt beszélhetünk a leginkább fiatal társadalomról a XX. század második felében. _______________________

13. A feladat a jelenkori népességrobbanással kapcsolatos. (K/2)
Döntse  el  a  forrás  és  ismeretei  segítségével,  hogy  a  táblázatban  szereplő  állítások  melyik
földrészre / térségre vonatkoznak! Tegyen X jelet a táblázat megfelelő oszlopába!  Egy sorban
csak egy X jel szerepelhet. (Elemenként 1 pont.)

Állítás Afrika Ázsia és
Óceánia

(Indiával és
Kínával
együtt)

Amerika Európa Egyik
sem

a)  Népességének  nagysága  1950  és  2100
között várhatóan nem fog lényegesen változni,
a  társadalom  elöregedését  a  bevándorlás
ellensúlyozza.

b)  Az előrejelzések  szerint  népessége  a  XXI.
században  több  mint  háromszorosára  fog
nőni,  ami  a  halálozások  arányának  várható
csökkenésével magyarázható.
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14. A feladat a szovjet blokk történetéhez kapcsolódik. (K/4)
Döntse  el,  melyik  szovjet  pártvezető  tevékenységének  időszakához  köthetők  a  térképeken
ábrázolt események!  Írja  a térképek betűjelét  a táblázat megfelelő mezőjébe!  Egy személyhez több
térkép is tartozhat. (Elemenként 1 pont.)

A) B)

Budapest Korea

C)

Kuba
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D)

A csernobili atomerőműből szivárgó szennyeződés terjedése

Sztálin Hruscsov Gorbacsov

15. A feladat a fejlődő országok problémáihoz kapcsolódik. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

A) A kukorica és a búza világpiaci átlagárának alakulása %-ban

a) Vonjon le egy olyan következtetést az A) jelű grafikon adataiból, amely pozitív hatású lehet a 
fejlődő országok lakossága számára!
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Vonjon le egy olyan következtetést az A) jelű grafikon adataiból, amely negatív hatású lehet a 
fejlődő országok lakossága számára!
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B) A kukorica, a rizs és a búza termésátlagának alakulása

C) Az alapvető élelmiszernövények (pl. búza, kukorica, rizs) vetésterületének alakulása a világon

c) Vonjon le egy,  a fejlődő országok lakosságára nézve pozitív következtetést a B) és C) jelű
grafikonok adataiból!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

d)  Fogalmazzon  meg  egy  összefüggést  az  A),  illetve  a  B)  és  C)  jelű  grafikonok  adatainak
alakulása között!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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16. A feladat a fejlődő országok jelenkori problémáihoz kapcsolódik. (K/4)
Válassza  ki  a  helyes  megoldást  a  grafikonok  értelmezésével  /  összevetésével  és  ismeretei
segítségével! Karikázza be a helyes megoldás sorszámát! (Elemenként 1 pont.)

A) B)

Az abszolút szegénységben élők száma 
(millió fő)

Különböző szegénységi küszöbök alatt élők száma
(millió fő)

a) Az A) grafikon ábrázolásán abszolút szegénynek azokat nevezik, akik napi jövedelme
kevesebb, mint …

1. 1 dollár. 2. 1,25 dollár. 3. 2 dollár.

b) Az abszolút szegénységben élők száma 1981 és 2008 között – az alább felsorolt országok
közül – a legnagyobb mértékben ____________ csökkent.

1. Kínában 2. Indiában 3. Brazíliában

c) A napi 2 dollárnál kevesebb jövedelemmel rendelkezők aránya a világ népességén belül
1980 óta …

1. nőtt. 2. stagnál. 3. csökkent.

d) A világ szegényeinek száma …
1. másfél milliárd fő alá csökkent.
2. kb. két és fél milliárd fő.
3. attól függ, milyen értéket tekintünk szegénységi küszöbnek.
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1. Az alábbi feladat a világgazdaság II. világháború utáni fejlődésével kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

Az egyes gazdasági övezetek részesedése a világkereskedelemből

a) Melyik állam(szervezet) fejlődött a legdinamikusabban 1958–1981 között? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Melyik volt Európa legnagyobb mértékben fejlődő állama a II. világháború után? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Mivel magyarázható az Európai Közösség gyors fejlődése? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Miért voltak sikeresek az ázsiai ún. kistigrisek? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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2. A feladat a második világháború utáni egyetemes történelemhez kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a karikatúrákhoz kapcsolódó kérdésekre!

1. kép

a) Nevezze meg, mely nemzetközi szervezetre utal a karikatúra! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Értelmezze az ábrázolt jelenséget! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

2. kép

c) Állapítsa meg, mely országra és melyik évre vonatkozik a karikatúra! (Elemenként 0,5 pont.)
Ország: ____________________________________________________________________________________________________________
Év: ____________________________________________________________________________________________________________
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d) Fogalmazza meg, mit jelképez a kockakő a rajzon! (0,5 pont)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

3. kép

DDR = NDK

e) Melyik évben jött létre a karikatúrán szereplő állam? (0,5 pont)
Év: ____________________________________________

f) Értelmezze, milyen eseménnyel kapcsolatos a karikatúra! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

3. A feladat a harmadik világhoz kapcsolódik. (E/3)
Válaszoljon a források és ismeretei alapján a kérdésekre!

„A  nőknek  féltucatnyi  gyereket  kellett  megszülniük,  hogy  csupán  a  szülők  utánpótlásáról
gondoskodjanak. A gyermekek egyharmada-fele nem érte meg a reprodukciós életkort, és így nem is
nemzett [vagy szült] utódokat. […] Meglehetősen nagy esély volt arra, hogy a gyerek előbb hal meg,
mint  a  szülei  vagy  a  nagyszülei.  […]  A  század  közepén  […]  a  gazdag  országokban  oly  lassan
felhalmozódott tudás viharos sebességgel jutott el a szegény országokba, és ekkor a halandóság drámai
gyorsasággal kezdett zuhanni. A termékenység viszont csak lassan […] követte a halandóság trendjét.”

(Massimo-Livi Bacci: A világ népességének rövid története) 

a) Magyarázza meg, mit jelent ma a „harmadik világ” kifejezés! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
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b) Mi az oka a várható élettartam eltéréseinek az egyes régiók között? Egyet említsen! (0,5 p)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezze meg, melyik globális problémához kapcsolódik a szöveges forrás! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Melyik régióban nőtt leginkább a születéskor várható élettartam 1950–1980 között? (0, 5 p)
_____________________________________________________________________________________________________________________

e) Említsen még két, a harmadik világot érintő problémát! (Elemenként 0,5 pont.)
1. __________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________

4. A feladat a jelenkor demográfiai sajátosságaihoz kapcsolódik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

a) Jelölje számozással, melyik típusú korfa jellemző a mai Magyarországra és melyik Kenyára?
Magyarország: __________________; Kenya: __________________;

(f=férfi, n=nő)

A születéskor várható élettartam 1950 és 1985 között

b) Nevezze meg,  melyik térségben nőtt  legnagyobb mértékben a várható  élettartam! Miért?
Említsen egy okot!
Térség neve: ________________________________________________
Ok: ________________________________________________________________________________________________________________
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„[…] Megjósolható, hogy 2080-ig a 60 éven felüliek aránya tovább nő, mert statisztikailag ma minden
német nő csupán 1,3 gyermeket hoz a világra. Ráadásul  nemcsak az a baj,  hogy a kevesebb gyerek
kevesebb utódot nemz majd; a születéskor várható életkor is megnő. […] A múlt évben száz 20 és 60 év
közötti lakosra még mintegy 43 hatvan év feletti eltartott   (c) jutott, ötven év múlva ez a szám már 90
fölé  emelkedik.  […]  2050-ig  összesen  188  millió  embernek  kellene  bevándorolnia  Németországba
(ahol  ma  mintegy  nyolcvanmillióan  élnek!),  hogy  megállítható  legyen  az  öregedési  együttható
emelkedése.  Önmagában azonban ez  sem lenne elegendő,  mert egy idő után a  bevándorlók  (d)  is
megöregednek; következésképpen a masszív munkaerőimport mellett  3,8-ra kellene emelkednie az
egy nőre jutó élveszületések számának,  ami  viszont csak matematikailag képzelhető el,  figyelembe
véve, hogy ez a mutatószám jelenleg a fejlődő országok átlagában is csupán 3,0.” 

(Eduport, internetes portál; 2002.)

c) A társadalombiztosítás melyik ágazatára utal az aláhúzott kifejezés? _____________________________

d)  Mi  lehetett  az  oka  annak,  hogy  1945  után  dél-európaiak  tömege  vándorolt  be  Nyugat-
Németországba? ________________________________________________________________________________________________

5. A feladat a harmadik világgal, a mai indiai társadalom sajátosságaival kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

India és térségének vallási térképe

„Ötven évvel a függetlenség kivívása után az indiai férfiak fele írástudatlan (a felnőtt nőknek több mint
kétharmada  nem  tud  írni-olvasni).  E  tekintetben  India  messze  a  XIX.  század  derekának  japán
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társadalma mögött áll, mélyen elmaradva attól, amit Dél-Korea, Tajvan, Kína, Thaiföld és Délkelet-Ázsia
más országai  elértek.  […] Indiának nem okozott nehézséget,  hogy növelje gazdasági teljesítményét,
azáltal, hogy elhárították a kereskedelem útjában álló akadályokat és korlátozásokat. [...] De az indiai
társadalom  nagyobbik  része  továbbra  is  ki  van  zárva  a  gazdaság  bővülő  lehetőségeinek
kihasználásából” (Amartya Sen Nobel-díjas indiai közgazdász, filozófus)

a)  Írja  le,  melyik  két  vallási  irányzat  híveinek  konfliktusa  jellemző  leginkább  Indiára!
(Elemenként 0,5 pont.)

Vallási irányzatok: 1. ____________________________________;  2. ____________________________________;

b) Melyik esztendőről szól a forrásrészlet? Húzza alá a megfelelő évet! (0,5 pont)
1968 1981 1997 2008

c) Nevezze meg, melyik országtól való elszakadás jelentette a függetlenséget! (0,5 pont)
Ország: ____________________________________;

d) Nevezze meg idegen eredetű szakkifejezéssel a forrásban említett kulturális problémát! (1 p)
Szakkifejezés: ____________________________________;

6. A következő feladat Jugoszlávia felbomlásához kapcsolódik. (E/3)
a)  Mely  utódállamokat  jelölik  a  sorszámok  a  térképen?  Írja  nevüket  a  sorszámok  mellé!
(Elemenként 0,5 pont.)

1. __________________________________________;  2. __________________________________________;

b) A forrás elolvasása után válaszoljon a kérdésekre!
„Az álláspontok most is olyan távol vannak egymástól, és a szerb és az albán közösségek időközben
annyira különváltak.  Amikor egy helyi albán vezető megbeszél  egy időpotot kísérőmmel,  egy szerb
újságírónővel, még az utca nevét sem akarja kimondani, ahol lakik, mert az utcának szerb neve van.
Jártam egy állami iskolában, amelyet egy belső berlini fal oszt ketté, hogy a szerb és az albán gyerekek
soha ne találkozzanak.” (T. G. Ash, brit történész visszaemlékezése 1996-97-es útjára)
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1. A konfliktusok mely összetevőjét mutatja be a történész? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
2. Mennyiben vitatható a berlini fal-hasonlat az adott jugoszláviai szituációban? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) A délszláv válság során szerb, horvát és bosnyák felfegyverzett katonai alakulatok is követtek
el  háborús  bűnöket  a  másik  fél  polgári  lakosságával  szemben.  A  forrás  elolvasása  után
válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont.)
„Tanúja voltam az életük utolsó perceinek. A férfiak mind fegyvertelenek és már idősebbek, teljesen
tehetetlenek voltak. Az egyik csetnik [szerb] odament hozzájuk, és figyelmesen szemügyre vette őket,
mintha ki akarna választani közülük egyeseket.  Az egyik rokonomnál, Suljonál megállt,  és ráütött a
puskájával. Suljo fájdalmában felordított, amikor a földre rogyott. […] A csetnikek behurcolták őket a
mecsetbe. Rongyokat hajigáltak rájuk, és meggyújtották. Bezárták az ajtót, hogy senki se jöhessen ki. A
csetnikek nevettek, és azt kiáltozták: »Egy mecsettel kevesebb!«” (Amira Halilovic visszaemlékezése)

1. Milyen vallásúak voltak a mészárlást elszenvedő lakosok? __________________________
2.  Milyen  nemzetiségűek  voltak  a  mészárlást  elszenvedő  lakosok?  Válassza  ki  a  felsoroltak
közül aláhúzással!

szlovén; bosnyák; rác; horvát; magyar;

7. A feladat az 1945 utáni világ demográfiai viszonyaihoz kapcsolódik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

A világ, a gazdag (G) országok (Európa, Észak-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland, Japán) 
és a szegény országok (Sz) népessége 1900 és 1990 között.

* Az előző dátumhoz viszonyítva.

„A szegény világban a halandóság egészen a legutóbbi időkig magas maradt.  A  születéskor várható
élettartam például a szegény országokban 1950-ben még mindig 40 év alatt volt. A század közepén
azonban a gazdag országokban oly lassan felhalmozódott tudás viharos sebességgel jutott el a szegény
országokba,  és  ekkor  a  halandóság drámai  gyorsasággal  kezdett  zuhanni.  A  termékenység viszont,
amely  jórészt  a  lassan változó kulturális  tényezők függvénye,  vagy egyáltalán nem,  vagy csak igen
lassan követte a halandóság trendjét, és a két mutató jelentősen eltérő szintet ért el.” 

(Massimo Livi-Bacci; történész)

a) Írja le, mely évek között csökkent először a szegény országok növekedési rátája! (0,5 pont)
______________________________________________________________________________
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b) Hogyan változott a gazdag országokban élők aránya a világ össznépességéhez képest 1950 és
1990 között? (0,5 pont)
________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezze meg a világ két legnépesebb országát! (Elemenként 0,5 pont.)
1. ____________________________________________________; 2. ____________________________________________________;

d) Húzza alá az alábbiak közül azt két tényezőt, amelyek a népesség növekedésében játszanak
szerepet! (Elemenként 0,5 pont.)
/ a születésszabályozás lehetősége / a gyermekhalandóság csökkenése
/ az iskolai rendszer kiterjesztése / a tudományos vívmányok elterjedése
/ a házasság intézményének háttérbe szorulása / a nők későbbi munkába állása

8. A feladat a XX. századi egyetemes történelemhez kapcsolódik. (E/3)
Írja a meghatározások mellé a megfelelő történelmi szakkifejezést! (Elemenként 0,5 pont.)

Meghatározás Szakkifejezés

a) Kényszermunkatáborok rendszere a sztálini Szovjetunióban (orosz mozaikszó).

b) A  kommunista  kelet-európai  országokat  és  a  demokratikus  nyugat-európai
országokat  elválasztó határ.  A  kifejezést  ilyen értelemben először  W.  Churchill
használta fultoni beszédében.

c) Zsidók számára elkülönített lakónegyed, városrész.

d) A szovjet–amerikai és a nemzetközi politikai viszony javulása, a hatvanas évek
második és a hetvenes évek első felében.

e) Főleg a zsidóságot sújtó módszeres népirtás. Szó szerint: „égő áldozat”.

f) Egyes személyek vagy csoportok kijelölt helyre hurcolása, erőszakos telepítése,
száműzése.

9. A feladat a XX. század végi Közép- és Kelet-Európa történelmével kapcsolatos. (E/2)
Válaszoljon a forrásokhoz kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont.)
a) Nevezze meg, mely államokra vonatkoznak a forrásrészletek! Írja az ország nevét a források
alatti vonalra!

A)  „Az új  belpolitikai  és  nemzetközi  erőviszonyok közepette  nem lehetett  megújítani  azt  a  sajátos
kettős  egyetértést,  amely  lehetővé  tette  1918-ban  […]  létrehozását,  illetve  1945-ben  a  felújítását.
Akkoriban  létezett  egy  külső  egyetértés:  a  világháborúk  győztesei  az  európai  államrend  szerves
részének tekintették, […] ezért mindkétszer szorgalmazták a létrehozását. Volt továbbá egy belső […]
egyetértés 1918-ban és 1945-ben arról, hogy mindannyiuknak szükségük van [az] integrációra. Ez az
elképzelés egyrészt a hajdani közös identitáson […] alapult, másrészt azon, hogy a 20. századi európai
történelem  nagy  fordulópontjai  a  délszláv  népeket  ismétlődően  politikai  érdekközösségbe
tömörítették.” (Juhász József, történész)

Ország neve: ____________________________________________________

B) „Összeomlása után […] az Egyesült Államoknak olyan konfliktuskezeléseket kellett vállalnia, például
a  Balkánon,  ahol  a  megelőző fél  évszázadban gyakorlatilag elképzelhetetlen lett  volna az  amerikai
katonai beavatkozás. […] Eltűnése után […] a »szuperhatalmak« elleni düh és elkeseredés fokozatosan
kizárólag az Egyesült Államokra összpontosult.” (Magyarics Tamás, történész, külpolitikai szakértő)

Ország neve: ____________________________________________________
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C)  „1990-ben […]  ez  az  államalakulat  már  anakronizmus volt,  már  régen nem  létező veszélyekkel
szembeni védelmi közösség. […] A két nemzet kölcsönösen akadályozta egymást a szabad és ésszerű
politika gyakorlásában. […] 1992 őszére a szabad választásokból született [két bizottság] kidolgozta az
államszövetség  szétválásának  »menetrendjét«  és  a  két  állam  egymás  mellett  élését  szabályozó
egyezségek egész sorát.  A  szétválás folyamatára az  alkotmányos többség áldását  adta  a  szövetségi
parlamentben.” (Bohumil Doležal, politológus)

Ország neve: ____________________________________________________

b) Nevezze meg, melyik politikus tevékenységéhez köthető az alábbi forrásrészlet!
„Amikor  1986-ban  a  még  friss,  magabiztos,  vállalkozó  kedvű  […]  reformcsapat  meghirdette  a
»gyorsítás programját, aligha gondolta volna, hogy csak a rendszer széthullását gyorsítja föl, méghozzá
annyira,  hogy  előbb-utóbb  elveszti  uralmát  a  folyamatok  fölött.  A  peresztrojka  [átépítés]  […]
lényegében ideológiai kurzusváltást, s nem gazdasági rendszerváltást hajtott végre vagy indított el. […]
Mindenesetre 1989-re már nem csupán a régi rendszer volt válságban, hanem a megújítására képtelen
»peresztrojka«, vagyis a szovjet rendszer szovjet típusú reformjának […] modellje is.”  (Szilágyi Ákos,
esztéta)

Név: ____________________________________________________

10. A feladat Jugoszlávia felbomlásával kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„[Annak  a  tagköztársaságnak  az]  elvesztésébe,  amely  külön  nyelvével  és  egyértelműen  nyugatos
kultúrájával  kicsit  mindig  kilógott  a  jugoszláv  tagköztársaságok  sorából,  a  belgrádi  szerb  vezetés
viszonylag  könnyen  beletörődött.  […]  Sokkal  nehezebb  volt  beletörődni  azonban  Horvátország  és
különösen Bosznia-Hercegovina elvesztésébe […].” (Romsics Ignác történész)

a)  Nevezze  meg  azt  a  volt  jugoszláv  tagköztársaságot  (majd  független  államot),  amelyre  az
idézet első mondata vonatkozik!
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Milyen etnikai oka volt annak, hogy Horvátország és Bosznia-Hercegovina elszakadásához
másképpen viszonyult a belgrádi vezetés?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

„Oroszország  nyíltan  és  demonstratívan  a  nagy-szerb  törekvéseket  támogatta,  az  USA  viszont
ragaszkodott Bosznia-Hercegovina állami egységének megőrzéséhez. […] [A végül létrejött] egyezmény
értelmében Bosznia-Hercegovina – legalábbis elvben – olyan konföderációvá alakult, amelynek egyik
tagállamát […] a szerbek, a másikat pedig […] a bosnyákok és a horvátok igazgatták.” 

(Romsics Ignác történész)

c)  Nevezze  meg  a  forrásban  szereplő  nagyhatalmak  közül  azt,  amelyiknek  elképzeléseihez
közelebb állt Bosznia-Hercegovina sorsának rendezése!
____________________________________________________
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d) Írja be a táblázat üresen hagyott mezőjébe a megfelelő vallás nevét!

Bosznia-Hercegovina lakosságának vallási megoszlása (2000)

vallás a vallás követői a teljes népesség százalékában

_______________________________ 40

Ortodox 31

Római katolikus 15

Egyéb 14

11. A feladat a mai Közép- és Kelet-Európa etnikai viszonyaival kapcsolatos. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)
a)

Nevezze meg a táblázatban [a] betűvel jelölt nemzeti kisebbséget! ___________________________________

b)

Nevezze meg azt az országot, amelyre a táblázat vonatkozik! ___________________________________________

c)

Nevezze meg a táblázatban [c] betűvel jelölt nemzeti kisebbséget! ___________________________________
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12. A feladat a hidegháborúval kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a koreai háborúra vonatkozó feladatokat a térképvázlat és ismeretei segítségével!

A koreai háború

a)  Nevezze  meg  azokat  az  államokat,  amelyekre  az  állítások  vonatkoznak!  A  térképvázlaton
szereplő államok közül válasszon! (Elemenként 0,5 pont.)
1. Második világháborús vereségével összefüggésben seregei 1945-ben feladták Koreát.

______________________________________________________
2. Hadseregének támadásával vette kezdetét a koreai háború.

______________________________________________________
3.  Névleg  önkéntesekkel  (ténylegesen  reguláris  hadseregével)  belépett  a  háborúba,  miután
hadműveletek közelítették meg határát.

______________________________________________________
4. 1950 nyarán a teljes összeomlás szélére került.

______________________________________________________

b) Nevezze meg azt a térképen nem szereplő államot, amelyre az alábbi állítás vonatkozik! (1 p.)
Seregei adták az ENSZ felhatalmazása alapján a háborúba a Koreai Köztársaság oldalán beavatkozó
nemzetközi haderő túlnyomó részét. ______________________________________________________

c) Miért nem tekinthető ez a háború diplomáciai szempontból a mai napig sem lezártnak? (1 p.)
____________________________________________________________________________________________________________
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13. A feladat Jugoszlávia felbomlásához kapcsolódik. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a térkép és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

a) A térképen különféle mintázattal és számmal jelölt területek Jugoszlávia felbomlása során
kinyilvánították önrendelkezési  szándékukat.  Melyik mintázat és szám jelöli  – a táblázatban
feltüntetett – két függetlenségre törekvő népcsoportot? Írja a megfelelő számot a táblázatba!

Népcsoport Szám

Albán

Szerb

b)  Az  a)  feladatrészben  felsoroltak  közül  melyik  népcsoport  nem  rendelkezett  önálló
tagköztársasággal Jugoszláviában?
A népcsoport: ___________________________________

c) A térséget vallási és ezzel összefüggésben kulturális szempontból is sokszínűség jellemzi.
Melyik  három  leginkább  meghatározó  vallás  /  felekezet  metszéspontja  a  volt  Jugoszlávia
területe?
1. ___________________________________; 2. ___________________________________;  3. ___________________________________


