
   
 

Feladatlap az Újkor.hu cikkéhez  

Mitrovits Miklós: 

„Jalta” történelmi perspektívában 

 [http://ujkor.hu/content/jalta-tortenelmi-perspektivaban] 

Készítette: Herczeg Annamária 

 

1. Mit ért a cikk szerzője azalatt, hogy „nem „Jalta” volt az első „Jalta” Közép-Európa 

történelmében”? 

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 

2. Egészítsd ki az idővonalat a cikk alapján! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország elvesztette 

függetlenségét, a Habsburg 

Birodalom részévé vált. 

1620 

 

1791 

1814-15 

1848 

 

 

Lengyelország első 

felosztása, így lényegében 

függetlenségének elvesztése. 
 

 

 

 1863 

1921  

1918  
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3. Válaszolj a kérdésekre a cikk segítségével! 

3/a. Ki hozta létre a Varsói Hercegséget? 

 ......................................................................  

3/b. Hogyan jött létre a Lengyel (Kongresszusi) Királyság? 

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

3/c. Milyen következtetést fogalmaz meg a cikk szerzője a királyság létrejöttével kapcsolatban?  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

3/d. Mi volt az ún. visztulai csoda? 

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

3/e. A Molotov-Ribbentrop paktum hogyan határozott Lengyelországról?  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

3/f. Mi volt az furcsa háború? Milyen előzménye volt?  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 

4. A második világháború után az Németország, Lengyelország, Csehszlovákia, illetve 

Magyarország helyzetével kapcsolatban a következőt fogalmazza meg a cikk szerzője: „nem a 

háború alatti érdemek számítottak, hanem ugyanaz a nagyhatalmi imperialista logika, amely 

már a 18. század végétől axiómának számított.” Mi alapján jut erre a következtetésre?  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  
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5. Töltsd ki a táblázatot a cikk segítségével! 

Név Betöltött pozíció/tevékenység 

Józef Piłsudski 

 

Stanisław Mikołajczyk 

 

Dean Rusk 

 

Zbigniew Brzeziński 

 

Wojciech Jaruzelski 

 

Ryszard Kukliński 

 

 

 

6. Húzd alá az igaz állítások betűjelét!  

6/a. Az 1975-ben keletkezett Helsinki Záróokmány azért volt jelentős, mert hivatalosan is rögzítette a 
bipoláris világrendet.  

6/b. A prágai tavasz, vagyis Csehszlovákia szovjet blokkból való kitörésének kudarca a nyugat 

jóváhagyásával történt, hiszen az amerikai külügyminiszter egyértelműen jelezte érdektelenségét.  

6/c. A Szolidaritás egy Csehszlovákiában, értelmiségiek és munkások által létrejött szervezet volt, 

amely a Szovjet hatalom ellen lépett fel.  

6/d. Nyugatnak semmilyen információja nem volt a Lengyelországban zajló eseményekről, pedig Jimmy 
Carternek lengyel származású tanácsadója volt.  

6/e. Jaruzelski bevezette Lengyelországban a hadiállapotot, amely a Szolidaritás nevű mozgalom ellen 

lépett fel, így többezer embert internálhattak. 
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