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1. A feladat a reklámoknak a fogyasztói társadalomban betöltött szerepéről szól. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a szöveg és ismeretei segítségével!

„ABS, légkondicionáló, négy légzsák, szervokormány. Távirányítós központi zár, elektromosan állítható,
fűthető, külső visszapillantó tükrök, övfeszítő, gyári riasztó, CD vezérlős gyári magnó. […] Egyszóval
minden extrát megtalál benne,  amire csak vágyhat.  Egyvalamiből  mégis lecsíptünk egy darabot:  az
árából. […] Ha egyszer beleül, többé nem akar kiszállni!” (reklámszöveg)
 
a) Húzza alá a szövegből azt a mondatot, amelyik a vásárló érzelmeire kíván hatni! (0,5 pont)

b)  Fogalmazza  meg  egy-két  szóban,  milyen  szerepet  tölt  be  a  gazdaságban  a  reklám!
(Elemenként 1 pont.)

a termelő szempontjából: _____________________________________________________________________
a vásárló szempontjából: _____________________________________________________________________

c)  Soroljon  fel  a  fogyasztói  társadalom  következményeiből  egy  pozitívot  és  két  negatívot!
(Elemenként 0,5 pont.)

pozitív: _____________________________________________________________________
negatív: _____________________________________________________________________
negatív: _____________________________________________________________________

2. A feladat a harmadik világ eladósodására vonatkozik. (K/2)
Oldja meg a feladatot a grafikonok és a szöveg felhasználásával! (Elemenként 0,5 pont.)
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„A nagy multinacionális bankok jelentős összegű tőkét hiteleztek a harmadik világbeli országoknak.
[…]  az  állandó  gondot  jelentő  eladósodás  a  harmadik  világra  hárítja  a  felelősséget  a  nemzetközi
pénzügyi problémákért.” (Gazdasági elemzés)

Karikázza be a megfelelő válasz sorszámát!
a) Az arany és az olaj ára a világ tőzsdéin

1. egymást követve változott.
2. nem volt hatással egymásra.
3. egymással ellentétesen változott.

b) Az olajár esésének köszönhető a harmadik világba kihelyezett több hitel, ezért
1. a hitelkihelyezés független az olaj világpiaci árától.
2. az olaj világpiaci árának csökkenése csökkenti a kihelyezett hitelek összegét.
3. az olajpiacról kivont tőke új beruházási helyeket keres magának.

c) A válság hatására a kihelyezett hitelek visszafizetése
1. miatt gyors hiteltörlesztést hajtottak végre.
2. kétségessé vált.
3. helyett a hiteleket visszahárították a hitelező bankokra.

d) A hitelkamatok visszafizetésének bizonytalansága
1. veszélyeztette a fejlett ipari országok gazdasági stabilitását.
2. elsősorban a hitelező országok magánbankjait sújtotta.
3. a harmadik világ egyre nagyobb eladósodásának volt a következménye.
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3. A feladat az Európai Unió intézményrendszerével kapcsolatos. (K/3)
Állapítsa  meg  az  ábra  és  ismeretei  alapján,  hogy  az  Európai  Unió  melyik  intézményére
vonatkoznak az alábbi állítások! A megfelelő nevet írja a táblázatba! (Elemenként 1 pont.)

Az Európai Unió intézményrendszere (2004. május)

Állítások Az intézmény neve

a)  Ez  az  intézmény  ügyel  a  tagállamokban  a  közösségi  jog
betartására, egységes alkalmazására. Székhelye Luxemburg.

b)  Strasbourg  (és  Brüsszel)  székhelyű  szervezet,  melynek
képviselőt az uniós tagállamok polgárai közvetlenül választják
meg. Konzultatív ellenőrző testületként működik, de részt vesz
a jogalkotásban és a döntéshozatalban is.

c)  Az  Unió  legfőbb  döntéshozó  szerve,  mely  a  tagállamok
állam-  és  kormányfőiből  áll.  Ez  a  testület  határozza  meg az
Unió által követendő általános politikai irányvonalakat. Elnöki
tisztségét a tagállamok félévenként váltva töltik be.

4. A feladat az emberi jogokkal kapcsolatos. (K/6)
Oldja meg a feladatot a források segítségével!

„VI.  A  törvény  a  közakarat  kifejezése;  alkotásában  minden  polgárnak  joga  van  személyesen  vagy
képviselői révén közreműködnie. A törvény egyformán törvény mindenki számára, akár védelmez, akár
büntet;  s  mivelhogy  a  törvény  előtt  minden  polgár  egyenlő,  tehát  minden  polgár  egyformán
alkalmazható  minden közhivatalra,  állásra  és  méltóságra,  erényeik  és  képességeik  különbözőségén
kívül egyéb különbséget nem ismerve.
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IX.  Mindaddig,  amíg bűnössé  nem  nyilvánítják,  minden ember  ártatlannak vélelmezendő.  Ha  tehát
letartóztatása mégis elkerülhetetlenné válik, a törvénynek szigorúan meg kell torolnia minden olyan
keményebb rendszabályt, amelyet a szökés megakadályozásának szükségessége nem indokol.
XI.  A gondolatok és vélemények szabad közlése az embernek egyik legértékesebb joga;  ennélfogva
minden  polgár  szabadon  szólhat,  írhat  s  nyomtathat  ki  bármit,  felelősséggel  tartozván  viszont  e
szabadsággal való visszaélésért a törvény által meghatározott esetekben.
XIII.  A  karhatalom  és  a  közigazgatás  költségeinek  fedezésére  nélkülözhetetlenül  szükséges
mindenkinek  közös  hozzájárulása;  s  e  hozzájárulást,  kinek-kinek  képessége  szerint,  a  polgárok
összessége közt egyenlően kell elosztani.
XVI.  Az olyan társadalomnak,  amelyből  e  jogok biztosítékai  hiányoznak,  s  ahol  a  törvényhozó és a
végrehajtó hatalom szétválasztását nem hajtották végre, semmiféle alkotmánya nincs.”

(Részletek az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatából; 1789)

„A  közgyűlés  kinyilvánítja  az  emberi  jogok  egyetemleges  nyilatkozatát  2.  cikk:  Mindenki,  bármely
megkülönböztetésre,  nevezetesen fajra,  színre,  nemre,  nyelvre,  vallásra,  politikai  vagy bármely más
véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körülményre
való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra.
7.  cikk:  A  törvény előtt  mindenki  egyenlő  és  minden megkülönböztetés  nélkül  joga  van a  törvény
egyenlő védelméhez. Mindenkinek joga van egyenlő védelemhez a jelen Nyilatkozatot sértő minden
megkülönböztetéssel és minden ilyen megkülönböztetésre irányuló felbujtással szemben.
11. cikk: Minden büntetendő cselekménnyel vádolt személyt ártatlannak kell vélelmezni mindaddig,
amíg  bűnösségét  nyilvánosan  lefolytatott  perben,  a  védelméhez  szükséges  valamennyi  biztosíték
mellett, törvényesen megállapítják.
19.  cikk:  Minden  személynek  joga  van  a  vélemény  és  a  kifejezés  szabadságához,  amely  magában
foglalja  azt a  jogot,  hogy véleménye miatt  ne  szenvedjen zaklatást  és hogy határokra való tekintet
nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.”
 (Részletek az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából; 1948)

Írja be a táblázatba a felsorolt jogok, jogelvek mellé, hogy a dokumentumok melyik cikkében
(pontjában) találhatóak meg!  Ha egy jog nem található meg az adott  forrásrészletek között,
húzza ki (—) a megfelelő mezőt! (Elemenként 0,5 pont.)

Az Emberi és Polgári
Jogok Nyilatkozata

Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

a) Az ártatlanság vélelme

b) Közteherviselés

c) A törvényhozás és végrehajtás szétválasztása

d) Törvény előtti egyenlőség

e) Egészséges környezethez való jog

f) Véleménynyilvánítás szabadsága
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5. A feladat a globális világ jelenségeihez kapcsolódik. (K/4)
A  következőkben  egy  lexikon  szócikkét  és  egy  szociálpszichológus  [a  társadalomlélektan
tudósa] tanulmányának részletét közöljük. Válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 1 pont.)

Manipuláció:  A  közvéleménynek,  a  tömegeknek  valamely  politikai  cél  érdekében  burkolt  módon
történő befolyásolása a tömegkommunikációs eszközök felhasználásával.

„Ez  a  kép  nem  egy  elképzelt  jövő  fantasztikus  lidércnyomása,  hanem  annak  leírása,  ami  valóban
megtörtént  az 1968-as elnökválasztás során.  Egy újságíró,  Joe McGinnis  a Nixon-kampányról  szóló
szenzációs leleplező írásában elmondja,  hogy Nixon [az USA elnöke 1968-1974] tanácsadói  milyen
hozzáértéssel formálták azt a képet, amelyet az amerikai nép elé vetítettek. McGinnis szerint a televízió
hatalmas erejével inkább arra lehet rávenni a választókat, hogy egy jelöltről mesterségesen kialakított
képre szavazzanak,  mintsem magára a  jelöltre.  Vagy,  ahogy Nixon egyik  munkatársa mondta:  „Egy
egészen új  koncepció kezd kialakulni,  így mindig meg fogják őket  választani.  Az ezután következő
szivarok[személyek]  mind előadóművészek kell  hogy legyenek.”  … A munkatárs közelebbről  arra a
tévéműsorra célzott,  amely úgy volt megcsinálva,  mintha az elnökjelölt,  Nixon rögtönözve válaszolt
volna  a  nézők  telefonon  beérkezett  kérdéseire.  Valójában  olyan  kérdésekre  válaszolt,  amelyeket
gondosan  előkészítettek  és  kipróbáltak.  Amikor  egy  választó  telefonon  feltett  egy  kérdést,  Nixon
munkatársai  a  kérdést  átfogalmazták  oly  módon,  hogy  megegyezzen  valamelyik  előre  kidolgozott
kérdéssel, a kérdést ezután a kérdező nevével látták el,  majd az elnökjelölttel elmondatták az előre
kész választ.” (Aronson: A társas lény)

a) Milyen médium volt a leírt esetben a manipuláció eszköze?
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Mi volt a manipuláció politikai célja?
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Kikre irányult a manipuláció?
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Ebben az esetben milyen „burkolt módon” történt a manipuláció?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

6. A feladat a jelenkor környezeti problémáihoz kapcsolódik. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a kép és ismeretei segítségével! Karikázza be a megfelelő válasz számát!
(Elemenként 1 pont.)

a) Melyik jelenség az erdőirtás következménye?
1. talajerózió 2. humuszképződés 3. üledékes lerakódás 4. eutrofizáció

b) Hogyan változik meg a levegőt alkotó gázok aránya az erdőirtás miatt?
1. a széndioxidé csökken, az oxigéné nő 2. a széndioxidé és az oxigéné is nő
3. a széndioxidé nő, és az oxigéné csökken 4. a széndioxidé és az oxigéné is csökken
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Amazóniai erdőirtás

c) Mi a neve az ábrázolt, környezetre ártalmas jelenségnek?
1. ózonlyuk 2. savas eső 3. szmog 4. anticiklon

7.  A feladat a technikai civilizációnak és a gazdasági növekedésnek a környezetre gyakorolt
hatásával kapcsolatos. (K/4) 
Az alábbiakban két olyan személyiséget mutatunk be, akik aktív tevékenységet fejtenek ki a
globális környezeti problémák enyhítése érdekében. Állapítsa meg a leírások alapján, hogy az
idézetek  melyikük  álláspontját  fogalmazzák  meg!  (Írja  az  idézet  betűjelét  a  táblázat  megfelelő
helyére!) (Elemenként 1 pont.)

Al  Gore:  politikus,  üzletember,  Nobel-díjas  környezetvédelmi  aktivista;  1993-tól  nyolc  éven  át  az
Egyesült  Államok  alelnöke  volt,  2000-ben  az  elnökválasztáson  alulmaradt  George  W.  Bush-sal
szemben. A politikával felhagyva, a világot járja előadásokat tartva a globális felmelegedésről és a szén-
dioxid-kibocsátás csökkentésének szükségességéről. Meggyőződése, hogy az emberi tevékenység miatt
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bekövetkező  felmelegedés  megállítására  és  a  folyamat  visszafordítására  gyors  és  határozott
intézkedésekre van szükség.

Bjorn Lomborg:  a Dán Környezetvédelmi Értékelő Intézet igazgatója,  a  Time magazin 2004-ben a
világ 100 legbefolyásosabb embere közé választotta; 2008-ban a Guardian őt is azon 50 ember közé
sorolta,  aki megmentheti  bolygónkat.  Lomborg azt állítja,  hogy a globális felmelegedést megállítani
kívánó  körülményes  és  sok  billió  dolláros  mentőakciók  inkább  alapulnak  érzelmi,  mint  szigorúan
tudományos feltételezéseken, és a hatásuk az elkövetkezendő évszázadokat tekintve teljesen elenyésző
lesz.

a)  „Ha a Kiotói  Egyezményt az Egyesült  Államok is aláírná,  az elkövetkező évszázadban több mint
ötbillió  dollár  lenne  annak  összköltsége.  Ezzel  szemben  áll  a  környezeti  haszon:  a  század  végére
valamivel, mintegy 0,16 °C-kal alacsonyabb lesz a hőmérséklet. A világ számára ez csaknem kétbillió
dollár hasznot jelent. Összességében azonban az derül ki, hogy a Kiotói Egyezmény rossz üzlet: minden
egyes elköltött dollár mintegy harmincnégy cent hasznot hajt. […] A világ gazdagabb feléből Európa jár
a legjobban, mert 1,5 billió dollárt fizet, de csaknem a felét nyeri vissza a jótékony hatások révén.”

b) „Sokkal fontosabb problémáink is vannak, mint a globális felmelegedés. Mindent a helyi értékén kell
kezelnünk. Sokkal súlyosabb probléma az éhezés, a szegénység és a betegség. Ha ezeket megoldjuk,
több embernek  segíthetünk,  méghozzá  olcsóbban és megbízhatóbb módon,  mint  ha dollárbilliókat
fordítunk a drasztikus éghajlat-problémára.”

c) „Azt halljuk, hogy a jegesmedvék sanyarú sorsa figyelmeztetés: »szigorúbban kell szabályoznunk az
üvegházhatású gázok kibocsátását, ami összefügg a globális felmelegedéssel«. Még ha el is fogadjuk azt
a  téves feltételezést,  hogy a  Hudson-öbölnél  1987-ben élő  jegesmedve-populációt  kiindulópontnak
tekinthetjük,  vagyis  évente  tizenöt  medve  pusztul  el,  mit  tehetünk?  Ha  az  üvegházhatású  gázok
kibocsátásának csökkentésével próbálunk segíteni, akkor legfeljebb tizenöt medve halálát kerülhetjük
el.  […] Ugyanekkor ugyanebből a populációból negyvenkilenc medvét lőnek le évente, amin viszont
könnyen segíthetnénk.”

d)  „1997-ben  nekem  is  szerepem  volt  a  kiotói  tárgyalások  sikerében.  A  világ  vezetői  a  japán
nagyvárosban  óriási  jelentőségű  egyezményt  fogalmaztak  meg  azzal  a  céllal,  hogy  csökkentsék  a
globális felmelegedést okozó szennyezések kibocsátását […] A Kiotói Egyezményt a fejlett világ 132
országa ratifikálta. Csak két fejlett ország van, ahol nem vált jogszabállyá. Az egyik az Egyesült Államok,
a másik Ausztrália.”

Al Gore

Bjorn Lomborg

8. A feladat a fejlődő országok problémáihoz kapcsolódik. (K/4)
Az  alábbi  képeken  néhány  olyan  jelenséget  lát,  amelyek  a  fejlődő  országokban  zajló
népességrobbanás következményei. Válassza ki az alábbi felsorolásból a képekhez tartozó két-
két fogalmat, és írja azokat a képek melletti pontozott vonalra! (Elemenként 0,5 pont.)

Fogalmak: gyors urbanizáció; segélyezés; csökkenő átlagéletkor; erősödő migráció (elvándorlás);
nyomornegyedek; iskolák alacsony száma; élelmiszerhiány; menekülés a fejlett országokba
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a)
_______________________________________________
__________________________________________

b)
_______________________________________________
__________________________________________

c)
_______________________________________________
__________________________________________

d)
_______________________________________________
__________________________________________
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9. A feladat az emberi és állampolgári jogokhoz kapcsolódik. (K/4)
Döntse el  az alábbi fogalmakról,  hogy azok általános emberi jogok,  állampolgári  jogok vagy
állampolgári  kötelességek-e!  Írja  a  fogalmak  sorszámát  a  táblázat  megfelelő  mezőjébe!
(Elemenként 0,5 pont.)

1. élethez való jog 2. választójog 3. tulajdonjog 4. honvédelem
5. vallásszabadság 6. munkanélküli ellátás 7. sajtószabadság 8. közteherviselés

emberi jog állampolgári jog állampolgári kötelesség

10. A feladat a fejlődő országok jelenkori problémáival kapcsolatos. (K/5)
Válaszoljon Fekete-Afrika gazdasági problémáira vonatkozó kérdésekre a források és ismeretei
segítségével!

Források:
Nigéria:
„Éhes,  félmeztelen  gyerkőcök  és  rosszkedvű,  munkanélküli  felnőttek  csoportjai  ténferegnek  a
földutakon. Nincs villany, nincs rendes ivóvíz. Nincs sem egészségügyi ellátás, sem iskola. A halászhálók
szikkadtan lógnak, a fatörzsből vájt csónakok elhagyatva hevernek az iszapos parton. A több évtizede
szivárgó olaj,  a gázfáklyák miatt savassá váló eső meg a csővezetékek útjában álló mangroveerdők
letarolása kipusztította a halakat.

Nigériát  az  tette  tönkre,  ami  kezdetben  oly  sokat  ígért:  az  állam  bevételeinek  négyötödét,
kivitelének  95  százalékát  adó  olaj.  Az  ország  1960-ban  még  szinte  csak  mezőgazdasági  cikkeket,
legfőképpen  pálmaolajat  és  kakaóbabot  exportált.  Ma  már  mindezek  alig  számítanak  a
külkereskedelemben.  Afrika  legnépesebb,  130  milliós  országa  ma  több  élelmiszert  kénytelen
importálni, mint amennyit megtermel. Pedig hajdan önellátó volt.” 

(Tom O’Neill, újságíró, National Geographic)

Kenya:
„A  függetlenné  válás  (1964)  után  az  állam  a  […]  birtokok  egy  részét  felvásárolta,  és  kisparaszti
gazdaságok közt osztotta szét. A földéhségen azonban ez vajmi keveset segített; az 1000 fő/km2 feletti
átlagos agrárnépsűrűség az élelmezési helyzet romlásán túl időről időre etnikai feszültségekhez vezet,
és a demográfiai robbanás mielőbbi megfékezését sürgeti.

A kenyai gazdaságot a részben még európai kézen lévő, kitűnően felszerelt nagy árutermelő
farmok, valamint a primitív kisparaszti gazdálkodás dualizmusa jellemzi.” 

(Probáld Ferenc, földrajztudós)
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* Elsősorban szőnyegek készítéséhez használt rostnövény.

a) Milyen okok miatt küzd Fekete-Afrika országainak jelentős része élelmezési problémákkal?
Említsen két okot a szöveges források alapján! (Elemenként 1 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Jellemzően  milyen  árucikkeket  exportálnak  Fekete-Afrika  országai?  Nevezzen  meg  két
árucsoportot! (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) A táblázatban szereplő országok közül melyikre igaz a következő leírás? (1 pont)
Afrika  gazdaságilag  legfejlettebb,  legiparosodottabb  állama.  Fejlettségét  elsősorban  értékes
ásványkincseinek  köszönheti,  amelyeket  azonban  nagyrészt  külföldi  tulajdonban  álló  vállalatok
aknáznak ki.

Az ország neve: __________________________________________________________________________________________

d)  Milyen  történelmi-politikai  oka  van  annak,  hogy  Fekete-Afrika  országainak  gazdasági
életében jellemzően erős a külföldi befolyás? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

11. A feladat az Európai Unió intézményeivel kapcsolatos. (K/3)
Az  Európai  Unió  mely  intézményeire  vonatkoznak az  alábbi  meghatározások?  Válassza  ki  a
felsoroltak közül a megfelelőt! (Elemenként 1 pont.)

Intézmények: Európai Főtitkárság; Európai Unió Tanácsa; Európai Kormány; 
Európai Parlament; Európa Tanács; Európai Bizottság; Európai Bíróság

a) Az Európai Unió egyetlen közvetlenül megválasztott testülete. E testület tagjainak feladata, hogy az
uniós polgárokat képviseljék. Az Európai Unió 27 tagállamának választói ötévente választják meg e
testület tagjait 500 millió polgár képviseletére. Munkáját a szakbizottságok rendszerének keretében
szervezi meg.

_________________________________________
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b)  Az Európai Unió egyik legfontosabb intézménye. Az EU egészének érdekeit képviseli.  Új európai
jogszabályokra  vonatkozó  javaslatokat  szövegez.  Az  uniós  politikák  végrehajtásával  és  az  uniós
források  elköltésével  kapcsolatos  mindennapi  feladatokat  irányítja.  Tagjai  az  egyes  uniós
tagállamokból kinevezett személyek, akik ötéves hivatali idejük alatt az elnök által meghatározott, saját
szakpolitikai területért felelősek.

_________________________________________ 

c)  Ennek az intézménynek a keretében az egyes uniós országok miniszterei üléseznek jogszabályok
elfogadása és a szakpolitikák összehangolása céljából. Az EU legfőbb döntéshozó szerve, elsődleges, de
nem kizárólagos jogalkotó. Nincsenek állandó tagjai, értekezletein egy-egy miniszter képviseli az Unió
minden egyes kormányát. Az, hogy melyik miniszter, az a napirenden lévő témáktól függ. A testület
elnöki tisztét félévente más ország tölti be.

_________________________________________

12. A feladat az emberi és állampolgári jogokhoz kapcsolódik. (K/3)
Írja az állítások mellé a táblázatba a felsorolt jogok közül a megfelelőnek a sorszámát! Egy jog
csak egyszer szerepel, hat jog kimarad. (Elemenként 1 pont.)

1. egyesülési jog; 2. gyülekezési jog; 3. magántulajdonhoz való jog;
4. munkához való jog; 5. művelődéshez való jog; 6. szociális biztonsághoz való jog;
7. szólásszabadsághoz való jog; 8. választójog; 9. vallásszabadsághoz való jog

Állítás Sorszám

a) Ennek köszönhetően ingyenes az általános iskolai oktatás.

b) Ez teszi lehetővé pártok szabad alapítását.

c) Ez a jog kizárja a cenzúrát.

13. A feladat az Európai Unióval kapcsolatos. (K/3)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

Az Európai Unió szervezeti és működési felépítése
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a) Az Európai Unió melyik intézményeit jelzik az ábra betűi?
A) _________________________________________
B) _________________________________________

b) Mi a négy alapszabadság? (Melyik az a négy tényező, melyek szabad mozgásának biztosítása 
az Európai Unió alapvető célkitűzései közé tartozik?)

_________________________________________ _________________________________________
_________________________________________ _________________________________________

14. A feladat a fejlődő országok problémáival kapcsolatos. (K/3)
Oldja  meg  az  Egyiptomra  vonatkozó  feladatokat  a  források  és  ismeretei  segítségével!
(Elemenként 1 pont.)

A)

Átlagos népsűrűség Egyiptomban (1996)

Az ország teljes területén: 60 fő / km2

A Nílus völgyében: 1700 fő / km2

B)

A teljes és az egy főre jutó mezőgazdasági haszonterület nagyságának 
alakulása Egyiptomban (1850–1994)

a)  Milyen  természeti  adottsággal  magyarázható  az  egyiptomi  népesség  sajátos  területi
eloszlása?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Mivel magyarázható a B) betűjelű forrás adatainak látszólagos ellentmondása?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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c) Melyik,  az egyiptomi népesség körében tapasztalt  jelenségre utal  az alábbi  megállapítás?
Karikázza be a helyes válasz betűjelét!
„Egyiptom  a  kőolajban  gazdag  arab  államok  első  számú  munkaerő-tartaléka .”  (Szegedi  Nándor,
földrajztudós)

A) asszimiláció B) kivándorlás C) kollektivizálás
D) túltermelés E) a szociális piacgazdaság kiépülése

15. A feladat a közép-európai régió rendszerváltás utáni helyzetéhez kapcsolódik. (K/4)
Döntse  el  a  forrás  és  ismeretei  alapján,  melyik  országra  igazak  az  állítások!  Írjon  X  jelet  a
táblázat megfelelő mezőjébe! Egy sorba csak egy X jelet írjon! (Elemenként 1 pont.)

Megállapítás Cseh-
ország

Magyar-
ország

Lengyel-
ország

Szlovákia

a) 2001-ben gazdaságának növekedése lassabb volt az
akkori EU átlagánál.

b) Az  ábrázolt  időszakban  volt  olyan  év,  hogy
gazdasága az előző évihez képest több mint 10%-
kal nőtt.

c) 2007-ben lassult a gazdasági növekedése.

d) Az ábrázolt időszakban sosem csökkent a gazdasági
teljesítménye.
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16. A feladat az Európai Unióhoz kapcsolódik. (K/4)
Döntse el, hogy az Európai Unió melyik intézményére vonatkoznak az idézetek! Írja az idézetek
betűjelét  a  táblázat  megfelelő  oszlopaiba!  Egy  oszlopba  több betűjel  is  kerülhet.  (Elemenként  1
pont.)

a) „Az Európai Unió Bíróságának ellenőrzése mellett felügyeli az uniós jog alkalmazását. Végrehajtja a
költségvetést és irányítja a programokat.”

b)  „Tagjait  közvetlen  és  általános  választójog  alapján,  szabad  és  titkos  választásokon,  ötéves
időtartamra választják.”

c)  „A tagállamok egy-egy olyan, miniszteri szintű képviselőjéből áll,  aki az általa képviselt tagállam
kormánya nevében kötelezettséget vállalhat és szavazhat.”

d)  „Tagjait általános alkalmasságuk és európai elkötelezettségük alapján, olyan személyek közül kell
kiválasztani, akiknek függetlenségéhez nem férhet kétség. […] Tagjai nem kérhetnek és fogadhatnak el
utasításokat semmilyen kormánytól, intézménytől, szervtől vagy más szervezettől.”

(Az Európai Unióról szóló szerződésből)

Európai Bizottság Európai Parlament Európai Unió Tanácsa

17. A feladat az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez kapcsolódik. (K/4)
Nevezze meg az ábra és ismeretei segítségével az ENSZ-nek azt a főbb szervét vagy tisztségét,
amelyre az Alapokmány részletei vonatkoznak! A szövegrészletekből a megoldást jelentő szerv vagy
tisztség  nevét  kihagytuk.  Írja  az  ábrán  szereplő,  megfelelő  szerv  vagy  tisztség  nevét  a  kipontozott
vonalra! (Elemenként 1 pont.)
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„Minden más kérdésben a [a)] határozatait tagjainak az összes állandó tagok egybevágó szavazatait
magában foglaló kilenc igenlő szavazatával kell hoznia.”

a) ________________________________

„A  [b)]-t  a  Biztonsági  Tanács  ajánlására  a  Közgyűlés  nevezi  ki.  Ő  a  Szervezet  legfőbb  igazgatási
tisztviselője.”

b) ________________________________

„Az  Egyesült  Nemzetek  mindegyik  tagja  kötelezi  magát,  hogy  minden  olyan  jogvitában,  amelyben
félként szerepelt, alkalmazkodni fog a [c)] határozatához. 
Ha valamely jogvitában szereplő egyik fél a [c)] által hozott ítéletből folyó kötelezettségének nem tesz
eleget, a másik fél a Biztonsági Tanácshoz fordulhat, amely ha szükségesnek tartja, ajánlásokat tehet,
vagy határozatokat hozhat az ítélet végrehajtása céljából foganatosítandó rendszabályok felől.”

c) ________________________________

„A [d)] a jelen Alapokmányban meghatározott célok körébe tartozó vagy a jelen Alapokmány szerint
létesített  valamely  szerv  hatáskörével  és  feladataival  kapcsolatos  minden  kérdést  vagy  ügyet
megvitathat és az ilyen kérdésekben vagy ügyekben ajánlásokat tehet az Egyesült Nemzetek Szervezete
tagjainak, a Biztonsági Tanácsnak, vagy mind a Szervezet tagjainak, mind a Biztonsági Tanácsnak.”

d) ________________________________

18. A feladat a jelenkori környezetszennyezéssel kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)
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a) Karikázza be a két igaz állítás betűjelét!
A) A fejlett (ipari) országokban a fejlődő országokhoz képest jelenleg körülbelül négyszeres az 

egy főre jutó széndioxid-kibocsátás.
B) A fejlett világban jellemző környezettudatos intézkedéseknek köszönhetően várhatóan az  

egész világon csökkenni fog az egy főre jutó széndioxid-kibocsátás a következő 
évtizedekben.

C) Az egy főre jutó széndioxid-kibocsátás növekedése a népességrobbanás következménye.
D) A megújuló energiaforrások használata befolyásolja az üvegházhatás mértékét.

„A gépkocsihasználat  […]  nagy hatást  gyakorol  az  éghajlatváltozásra:  a  legfontosabb üvegházhatást
okozó gáz, a szén-dioxid (CO2) uniós összkibocsátásának körülbelül 12%-a a személygépkocsik által
elfogyasztott  tüzelőanyagnak  tudható  be.  Jóllehet  jelentős  javulás  következett  be  a  jármű-
technológiákban  (különösen  a  tüzelőanyaghatékonyságban,  ami  alacsonyabb  CO2-kibocsátást  is
jelent),  mindez  nem  volt  elegendő  a  megnövekedett  forgalom  és  gépkocsiszám  hatásának
ellensúlyozására.”

(Az Európai Bizottság közleménye, 2007)

b) Karikázza be annak a két állításnak a betűjelét, amelyek kiolvashatóak a szöveges
forrásból!

A) Az Európai Unióban jellemző széndioxid-kibocsátásért legnagyobb mértékben a gépkocsik 
használata a felelős.

B) A forrás szerint az Európai Unióban csökkent a közúti közlekedésből származó 
széndioxid-kibocsátás.

C) A közúti közlekedés növekedése hozzájárul a globális felmelegedéshez.
D) Az alacsonyabb fogyasztású autók elterjedése mérsékli a szén-dioxid-kibocsátás 

növekedését.
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1. A feladat az Európai Unióval kapcsolatos. (E/2)
Válaszoljon az ábrák alapján a kérdésekre!

a) Milyen jellegű bevételekből származik az Európai Unió bevételeinek több mint 50%-a? (1 p.)
______________________________________________________________________________________________________________________

b) Milyen jellegű országok részesedtek a legnagyobb mértékű támogatásban? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

c) A támogatások az országok mely csoportjai között hordoznak ellentétet? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
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2. A következő feladat a fejlődő országokra és problémáikra vonatkozik. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a táblázat és ismeretei alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

a)  Nevezze  meg  a  táblázat  alapján,  hogy  mely  földrajzi  térségekre  vonatkozik  az  alábbi
kifejezés: „harmadik világ”!

– ________________________________________
– ________________________________________
– ________________________________________

b) A fejlődő országok melyik problémájára világít rá a táblázat utolsó oszlopa?
______________________________________________________________________________________________________________________

c) Rajzolja körbe a térképvázlaton a legnagyobb népsűrűségű kontinenst!

d) Nevezzen meg egy, a „harmadik világra” vonatkozó további problémát!
_____________________________________________________________________________________________________________________
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3. A feladat korunk alapvető kérdéseivel foglalkozik. (E/3)
Oldja meg a feladatokat!

a)  Válassza  ki  a  fogalmak  közül  a  karikatúrához  kapcsolódót!  Írja  a  megfelelő  fogalmat  a
karikatúra mellé! (0,5 pont)

________________________________________________

Fogalmak:
ózonréteg; fogyasztói társadalom; 
globalizáció; környezetkárosítás; 
fenntartható fejlődés;

b) Írja a fenti fogalmak közül a megfelelőt a meghatározások mellé! (Elemenként 0,5 pont.)

Meghatározások Fogalmak

1.  A  jelen  szükségleteit  úgy  kell  kielégíteni,  hogy  az  ne
veszélyeztesse az emberiség jövőjét.

2.  A  XX.  század  közepe  óta  tartó  folyamat,  amely  a  korábbi
lokális, illetve nemzetállami rendszer felbomlásával jár együtt.

3.  A  modernizáció  eredménye,  célja  az  anyagi  javak
megszerzése; gazdasági növekedés jellemzi.

4.  A  káros  kozmikus  hatásoktól  védi  a  földi  életet;  a
légszennyezés következtében sérülhet.

5.  Az emberi  egészségre  gyakorolt  hatása  a  nagyvárosokban
szembetűnő.
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4. A feladat korunk társadalmi, gazdasági kérdéseivel kapcsolatos. (E/2)
Válaszoljon a kérdésekre az ábra tanulmányozása után! (Elemenként 0,5 pont.)

a) Soroljon fel az ábra alapján két tényezőt, mellyel az állam a piaci folyamatokba beavatkozik!
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

b) Nevezze meg az ábrán szemléltetett gazdasági modellt!
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Határozza meg az ábrán bemutatott gazdasági modell legfontosabb célját!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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5. A feladat a jelenkori globális problémákkal kapcsolatos. (E/2)
Döntse el a forrás alapján, igazak vagy hamisak a következő állítások!  (Válaszát X jellel jelölje!)
(Elemenként 0,5 pont.) 

Környezeti problémák a világ országaiban az egy főre jutó GDP alapján a XX. század végén

emisszió= kibocsátás
CO2 = széndioxid
SO2 = kéndioxid
GDP = bruttó hazai össztermék

Megállapítás Igaz Hamis

a) Az  egészséges  ivóvízellátás  fordítottan  arányos  az  adott  település
csatornarendszerének kiépítettségével.

b) Az alacsony GDP minden esetben rossz környezeti jellemzőket eredményez.

c) A CO2 kibocsátás a jóléti társadalmakban magas.

d) A városi por- és SO2-koncentráció egymáshoz hasonlóan alakul.
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6. A feladat a demográfia kérdésköréhez kapcsolódik. (E/3)
Tanulmányozza a grafikont, amely Anglia népesedési folyamatait ábrázolja az ipari forradalom
megindulása után, majd oldja meg az alábbi feladatokat! (Elemenként 0,5 pont.)

a) Készítsen jelmagyarázatot a grafikonhoz!
1) ________________________________________
2) ________________________________________
3) ________________________________________

b)  Következtessen  a  fenti  ábrából:  hogyan  jelenne  meg  egy  grafikonon  a  népességszám
változása! Húzza alá a helyes megoldást!

1. egyre meredekebben emelkedő görbe
2. folyamatosan csökkenő görbe
3. kezdetben meredeken, majd enyhén emelkedő görbe

c) Melyik évszámpárt írná az I. és III. szaggatott függőleges vonalhoz Angliára vonatkoztatva?
Húzza alá a helyes megoldást!

1. 1750 és 1930
2. 1850 és 2000
3. 1550 és 1750

d) Magyarázza meg, hogy a XX. század második felében Nyugat-Európában mi az oka a születési
arányszám csökkenésének! Húzza alá a helyes megoldást!

1. környezetszennyezés
2. az életszínvonal-életmód változása
3. élelmiszerválság
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7. A feladat az európai integrációval kapcsolatos. (E/4)
A térkép és ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!

Az Európai Gazdasági Közösség, illetve az Európai Unió tagjai (2007 előtt)

a)  Tegye  időrendi  sorrendbe  az  európai  integrációs  folyamat  fontos  állomásait!  Kezdje  a
legkorábbival! Írja a betűjeleket az üresen hagyott négyzetekbe! (1 pont)

A) A Maastrichti Szerződés aláírása
B) Németország újraegyesítése
C) Az Európai Gazdasági Közösség tagországainak száma tizenkettő
D) Az Európai Gazdasági Közösség megalakulása
E) Görögország csatlakozása az EGK-hoz (1981)

E
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b)  Hogyan  fejezi  ki  a  karikatúra  a  kelet-közép-európai  rendszerváltások  előtti  Európa  fő
problémáit? Értékelje, hogy mire vonatkoznak az aláhúzással megjelölt sajátosságok! Válaszát
írja a kipontozott részre! (Elemenként 0,5 pont.)

Az Európa-ház

1.  az  Európa-ház  két  fele  között  felhúzott  fal:  ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

2. az Európa-ház keleti (falon túli) felének állapota: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

c) Hogyan nevezzük a Maastrichti Szerződés aláírásával létrejött szervezetet? (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

d) Mit jelent az eurózóna fogalma? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

e) Mit jelent az uniós tagállamok polgárainak a schengeni határ? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
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8. A feladat a jelenkori globális világ ökológiai és gazdasági problémáihoz kapcsolódik. (E/3)
Válaszoljon röviden a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

A radioaktív sugárzás terjedése a csernobili reaktor-katasztrófa után

„1986.  április  26.  Az  ukrajnai  csernobili  atomerőműben  emberi  mulasztás  okozta  robbanás
következett be: radioaktív felhő terjedt először Lengyelország és Skandinávia, majd Közép-Európa felé.
[…]  A  Magyar  Távirati  Iroda  április  30-i  közleménye  szerint  a  magyar  légtérben  nem  érzékelhető
szennyeződés.  Néhány  nap  múlva  azonban  már  hírt  adtak  a  radioaktív  sugárszint  emelkedéséről,
gyümölcsök fogyasztása előtt többszörös mosást ajánlottak.” (HVG)

a) Mivel okolja a szöveg a csernobili atomerőmű felrobbanását? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

b)  Állapítsa  meg  a  kép  alapján,  hogy  az  ott  jelzett  időpontok  és  állapotok  szerint  mikor
érintették legkorábban hazánkat a sugárszennyezett légtömegek! (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

c) Magyarázza meg, hogy a Magyar Távirati Iroda miért így adta ki a közleményt! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

d) Állítson szembe egymással egy-egy érvet és ellenérvet, amelyet a nukleáris energia békés
célú alkalmazásának hívei és ellenzői használnak! (Elemenként 0,5 pont.)
A nukleáris energia felhasználása szükséges, mert
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

A nukleáris energia felhasználása inkább veszélyes, mint hasznos, mert
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
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9. A feladat az Európai Unió történetéhez kapcsolódik. (E/2)
Azonosítsa a térkép segítségével az európai integráció bővítésének lépéseit! Írja be a táblázatba
a megfelelő országcsoport betűjelét! (Két betűjelet beírtunk.) (Elemenként 0,5 pont.)

1957

1973

1981 d)

1986 b)

1995

2004

a)  Lengyelország,  Csehország,  Magyarország,  Szlovákia,  Szlovénia,  Észtország,  Lettország,  Litvánia,  
Málta, Ciprus;

b) Spanyolország, Portugália;
c) Franciaország, Németország, Olaszország, Belgium, Hollandia, Luxemburg;
d) Görögország;
e) Ausztria, Svédország, Finnország;
f) Nagy-Britannia, Dánia, Írország;
g) Románia, Bulgária;
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10. A feladat az európai integráció történetéhez kapcsolódik. (E/3) 
Válassza ki az igaz állításokat a forrás és ismeretei segítségével! Karikázza be ezek sorszámát!
Feladatrészenként egy állítás igaz. (Elemenként 0,5 pont.)

„13. cikk
Az Unió  intézményei:  az  Európai  Parlament,  az  Európai  Tanács,  a  Tanács,  az  Európai  Bizottság  (a
továbbiakban: a Bizottság), az Európai Unió Bírósága, az Európai Központi Bank, a Számvevőszék. […]
15. cikk
Az  Európai  Tanács  adja  az  Uniónak  a  fejlődéséhez  szükséges  ösztönzést,  és  meghatározza  annak
általános politikai irányait és prioritásait. Az Európai Tanács nem lát el jogalkotási feladatokat. […]
16. cikk
A  Tanács,  az  Európai  Parlamenttel  közösen,  ellátja  a  jogalkotási  és  költségvetési  feladatokat.  A
Szerződésekben meghatározott feltételek szerint politikameghatározási és koordinatív feladatokat lát
el.
17. cikk
A  Bizottság  előmozdítja  az  Unió  általános  érdekeit,  és  ennek  érdekében  megteszi  a  megfelelő
kezdeményezéseket.  A  Bizottság  gondoskodik  a  Szerződések,  valamint  az  intézmények  által  a
Szerződések  alapján  elfogadott  intézkedéseknek  az  alkalmazásáról.  Az  Európai  Unió  Bíróságának
ellenőrzése  mellett  felügyeli  az  uniós  jog  alkalmazását.  Végrehajtja  a  költségvetést  és  irányítja  a
programokat. […]
42. cikk
A közös biztonság- és védelempolitika magában foglalja egy közös uniós védelempolitika fokozatos
kialakítását.  Ez,  amennyiben az Európai  Tanács egyhangúlag úgy határoz,  közös védelemhez vezet.
Ebben az esetben az Európai Tanács a tagállamoknak ajánlja egy ilyen határozatnak az alkotmányos
követelményeiknek  megfelelő  elfogadását.  Az  Unió  e  szakasz  szerinti  politikája  nem  érinti  egyes
tagállamok  biztonság-  és  védelmi  politikájának  egyedi  jellegét,  tiszteletben  tartja  azoknak  a
tagállamoknak az Észak-atlanti Szerződés alapján vállalt kötelezettségeit, amelyek közös védelmüket
az  Észak-atlanti  Szerződés  Szervezetében  (NATO)  látják  megvalósítottnak,  és  összeegyeztethető  az
annak keretében meghatározott közös biztonság- és védelmi politikával.” 

(Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata, 2010)

a)
1. Az EU katonai szövetség is, hiszen a tagállamok közösen védik a közös külső határokat.
2. Az EU nem katonai szövetség, bár a tagállamok összehangoltan ellenőrzik a közös külső határokat.
3. Az EU katonai szövetség, hiszen minden tagállama egyben a NATO-nak is tagja.

b)
1. A Parlament, a Tanács és a Bizottság megfeleltethető a három klasszikus hatalmi ágnak.
2. A tagállamok minisztereiből álló Tanács és a Bizottság végrehajtó szervek.
3. A tagállamok minisztereiből álló Tanács és a Parlament jogalkotó szervek.

c)
1. Az EU tagállamai kizárólag a közös intézmények kiadásait fedezik befizetéseikkel.
2. Az Európai Parlamentnek vétójoga van a tagállamok költségvetését illetően.
3. Az EU költségvetését a Parlamentnek is el kell fogadnia.
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d)
1.  Az  Unió  alapját  képező  szerződések  szerint  az  uniós  polgárok  bármely  tagállamban  munkát
vállalhatnak és letelepedhetnek.
2.  Az  Unió  alapját  képező  szerződések  szerint  az  uniós  polgárok  bármely  tagállamban  munkát
vállalhatnak, de engedély nélkül nem telepedhetnek le.
3. Az Unió alapját képező szerződések szerint az uniós polgárok bármely tagállamba beutazhatnak, de
engedély nélkül sem munkát nem vállalhatnak, sem le nem telepedhetnek.

e)
1. A Bizottság elnöke valamely tagállam kormányfője, az EU soros elnökeként. 
2. A Bizottság elnöke tagként részt vesz az Európai Tanács ülésein.
3. A Bizottság elnökét szabad választásokon, öt évenként választják meg.

f)
1. Az EU minden kérdéskörben dönthet, és az kötelező a tagállamokra nézve.
2. Az EU kizárólagos hatáskörében alkotott rendeletei kötelező érvényűek a tagállamokra nézve.
3.  Az EU tiszteletben tartja a tagállamok egyenlőségét,  ezért csak egyhangú döntéssel születhetnek
határozatok.

11. A feladat az Európai Unióhoz kapcsolódik. (E/4)
Döntse el a diagramok és ismeretei segítségével, melyik tagállamra igazak az állítások!  Írja a
tagállam nevét a táblázat megfelelő mezőjébe! (Elemenként 0,5 pont.)

Nettó hozzájárulás az EU költségvetéséhez, 2007
(milliárd euró)

Agrártámogatások, 2007 (milliárd euró)
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Nettó hozzájárulás az EU költségvetéséhez 
egy főre vetítve, 2007 (euró)

Regionális segélyek, 2007 (milliárd euró)

Állítás Ország

a) Az  EU  négy  legnagyobb  gazdaságának  egyike,  és  mind  az
agrártámogatások, mind a regionális segélyek terén kevesebbet kap a
hasonló méretű országoknál.

b) Állampolgárai járulnak hozzá fejenként a legnagyobb összeggel az EU
költségvetéséhez.

c) Az  EU  négy  legnagyobb  gazdaságának  egyike,  nettó  befizetése
elsősorban  a  nagymértékű  agrártámogatások  miatt  alacsonyabb  a
hasonló méretű országokénál.

d) A  2003  előtt  csatlakozott  tagállamok  közül  az  EU  költségvetés
legnagyobb haszonélvezője.

e) A 2003 után csatlakozott tagállamok közül az egyetlen nettó befizető.

f) Az  EU  négy  legnagyobb  gazdaságának  egyike,  nettó  befizetése
elsősorban a nagymértékű regionális támogatások miatt
alacsonyabb a hasonló méretű országokénál.

g) Azon  2003  előtt  csatlakozott  tagállamok  közül,  melyek  az  EU
költségvetés haszonélvezői, az egyetlen nem dél-európai.

h) Az  EU  négy  legnagyobb  gazdaságának  egyike,  nettó  befizetése
majdnem duplája a másik három nagy ország bármelyikének.
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12. A feladat az Európai Unió kialakulásának előzményeivel kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„1962 közepéig Adenauer és én körülbelül negyvenszer írtunk egymásnak. Tizenötször találkoztunk.
Több  mint  száz  órát  tárgyaltunk.  Minthogy  e  két,  oly  hosszú  ideig  szembenálló  nemzet  új  keletű
kapcsolatait ünnepélyes keretek között szándékozom szentesíteni, a kancellárt hivatalos látogatásra
hívom […]. 
[…]  Én  mindig  is  éreztem,  ám  most  még  erősebben  érzem,  mint  valaha,  e  földrészt  benépesítő
nemzetek  közös  vonásait.  […]  Természetüknél  fogva  az  lenne  a  legmegfelelőbb,  ha  egy  egészet
alkotnának úgy, hogy az a világban felépítése és természete révén a középpontban foglalna helyet.”

(Részletek De Gaulle emlékirataiból)

a) Az európai egység kialakulásának mely alapvető politikai előfeltételét teremtették meg azok
a  lépések,  amelyekről  forrás  első  bekezdése  szól?  Fogalmazza  meg  röviden,  saját  szavaival!
Válaszában nevezze meg a két érintett országot / nemzetet!
______________________________________________________________________________________________________________________

b) Mi volt De Gaulle legmagasabb politikai tisztsége?
______________________________________________________________________________________________________________________

c) Mi volt az európai egység létrehozásának fő célja De Gaulle szerint?  Fogalmazza meg saját
szavaival, a forrás második bekezdése alapján!
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

d)  Nevezze  meg  szakkifejezéssel  azt  a  folyamatot,  amelynek  célját  megfogalmazza  a  forrás
aláhúzott része!
______________________________________________________________________________________________________________________

13. A feladat a világ népesedéséhez kapcsolódik. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!

„Földünk legnépesebb országa jelenleg [a)], lakosainak száma 1,34 milliárd főre tehető. Nem sokkal
marad el mögötte [b)], ahol közel 1,2 milliárd ember él napjainkban. Amennyiben azonban a két ország
természetes szaporodási mutatóit (5,28, illetve 13,81 ezrelék) figyelembe vesszük, a közeljövőben a
sorrend megfordulhat […].
Hasonló  átrendeződés  várható  a  jövőben az  amerikai  kontinensen is,  itt  a  jelenleg  legnépesebb,  a
világon a harmadik helyen álló Egyesült  Államok (310 millió fő) természetes szaporodási mutatója
(5,28 ezrelék) jóval elmarad Földünk ötödik legnépesebb állama, a közel 200 milliós lakosságú Brazília
ezen arányszáma (11,76 ezrelék) mögött. A sorrend felcserélődésére azonban itt a valamivel távolabbi
jövőben számíthatunk csupán, hisz az Egyesült Államok lakossága […] napjainkban is számottevően
növekszik. […]”

a) Nevezze meg azt az országot, amelyet a forrásban az a) betűjel helyettesít! (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

b) Nevezze meg azt az országot, amelyet a forrásban a b) betűjel helyettesít! (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

c)  Mi  az  a  népesedéspolitikai  döntés,  amely  jelentős  mértékben  hozzájárult  a  forrásban
aláhúzott két adat közti eltéréshez? (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
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d) Mi a fő oka annak a „számottevő növekedésnek”, ami miatt az amerikai kontinensen nem
várható a közeli jövőben változás a két legnagyobb népességű ország sorrendjében? (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

14. A feladat a globalizációval kapcsolatos. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)
A globális világ mely problémáira utalnak a karikatúrák? Nevezze meg őket egy-egy szóval /
kifejezéssel!

 

a) _______________________________________ b) ________________________________________

c) Mit jelenít meg a karikatúra? Karikázza be a helyes válasz sorszámát! Egyetlen sorszámot
karikázzon be!

1. Az Európa és Afrika közti gazdasági kapcsolatok egyoldalúságát.

2. Az Egyesült Államok jelentős befolyását Dél-Amerika országaiban.

3. A fejlett és a fejlődő országok egymásrautaltságát.

4. A fejlett országoknak a harmadik világgal való együttműködését.

5. A harmadik világháború veszélyét.
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15. A feladat az európai integráció történetéhez kapcsolódik.
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)
A)  Mikor  és  hol  írták  alá  az  alábbi  szerződéseket?  Karikázza  be  a  megfelelő  helyszínt  és
évszámot!

„Őfelsége  a  Belgák  Királya,  a  Németországi  Szövetségi  Köztársaság  Elnöke,  a  Francia  Köztársaság
Elnöke,  az  Olasz  Köztársaság  Elnöke,  Ő  Királyi  Fensége  a  Luxemburgi  Nagyhercegnő,  Őfelsége
Hollandia Királynője […] úgy határoztak, hogy létrehozzák az Európai Gazdasági Közösséget.”

a) Helyszín: Maastricht; Helsinki; Róma;
b) Évszám: 1957; 1975; 1992;

„Őfelsége a Belgák Királya, Őfelsége Dánia Királynője, a Németországi Szövetségi Köztársaság Elnöke, a
Görög  Köztársaság Elnöke,  Őfelsége  Spanyolország  Királya,  a  Francia  Köztársaság  Elnöke,  Írország
Elnöke, az Olasz Köztársaság Elnöke, Ő Királyi Fensége a Luxemburgi Nagyherceg, Őfelsége Hollandia
Királynője,  a  Portugál  Köztársaság  Elnöke,  Őfelsége  Nagy-Britannia  és  Észak-Írország  Egyesült
Királyságának Királynője […] úgy határoztak, hogy létrehozzák az Európai Uniót”

c) Helyszín: Maastricht; Helsinki; Róma;
d) Évszám: 1957; 1975; 1992;

B) Melyik államra vonatkozik az állítás? Válassza ki a felsoroltak közül a megfelelő állam
nevét, és írja a pontozott vonalra!

Államok: Ausztria; Csehország; Egyesült Királyság; Franciaország; 
Görögország; Lengyelország; Portugália; Svédország;

e) A  Közös  Piac  létrehozására  reagálva  megalapította  az  Európai  Szabadkereskedelmi  Társulást.
Később kérte felvételét a Közösségbe, amit Franciaország sokáig megakadályozott. Felvétele óta is a
nemzetállami önállóság védelmezője, a szorosabb integráció kritikusa.

Az állam neve: ________________________________________

f) Felvételére elsősorban politikai okokból került sor, hiszen kifejezetten szegény országnak számított.
A felvételre akkor kerülhetett sor, amikor megszűnt a katonai diktatúra, és helyreállt a demokratikus
köztársaság. Felvételét befolyásolhatta a szocialista országokhoz való földrajzi közelsége.

Az állam neve: ________________________________________

g) Sokáig nemzetközi szerződésben kikötött örök semlegessége miatt sem kérte a felvételét. Az ország
gazdagsága miatt nettó befizető az EU költségvetésébe, keleti fekvése miatt pedig sokan érkeztek ide a
volt szocialista országokból.

Az állam neve: ________________________________________

h) A legtöbb országot érintett bővítési körben vették fel ezt az országot. Lakossága több, mint a másik
ugyanakkor felvett kilenc országé összesen. A tagság segíthet végleg lezárni a Németországgal fennállt
történelmi  ellentétet.  Kifejezetten  mobilis  munkavállalói  miatt  a  szabad  munkavállalást  a  régi
tagállamok részben korlátozták.

Az állam neve: ________________________________________
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16. A feladat a szociális piacgazdasághoz kapcsolódik. (E/4)
Döntse el  a forrás és ismeretei segítségével,  hogy a felsorolt tevékenységek az állam melyik
gazdasági funkciójához sorolhatók! Írja a tevékenységek sorszámát a megfelelő mezőbe! (Elemenként
1 p.)

„A kormányzati szektor funkciói: […] Közgazdasági szempontból beszélünk allokációs, redisztribúciós
és stabilizációs funkcióról. […] Allokáció alatt azt értjük, amikor az állam különböző kollektív javakat
biztosít  polgárainak.  E  jószágkört  a  piac  nem,  vagy  nem  hatékonyan  képes  biztosítani.  […]
Redisztribúciónak  nevezzük  azt  az  állami  funkciót,  amikor  a  kormányzat  háztartások,  generációk,
vállalatok,  közigazgatási  egységek,  vagy  éppen  földrajzi  területek  között  valósít  meg
jövedelemátcsoportosítást.  […]  A  stabilizáció  a  kormányzat  azon  tevékenysége,  amely  a  gazdaság
működésére jellemző […] egyensúlytalanságok kezelését [mérséklését] szolgálja.” 

(Vígvári András: A pénzügyek alapjai, 2013)

Allokáció Redisztribúció Stabilizáció

1. kórházépítés; 2. importvámok szabályozása;
3. ösztöndíjak kifizetése; 4. közvilágítás finanszírozása;


