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A versenyző neve: ____________________________________________________________ 

Iskolája: ____________________________________________________________________ 

Elért pontszám: 

Elért helyezés: 



Földünk a két világháború között 

 

1. Egészítsd ki a szöveget a megadott szavakkal!  

 

békediktátum, Népszövetség, Közép-és Kelet – Európában, belpolitikai, határok, 

Németországban, győztes, Osztrák-Magyar Monarchia, nacionalizmus, Balkánon, 

fasiszta diktatúra, soknemzetiségű,  nagyhatalmakat, nyugtalanság, Párizs környéki, 

 

Az 1914-től 1918-ig tartó első világháborút a ________________________ békékkel 

zárták le. A béketárgyalások ideje: 1919 januárjától 1920 nyaráig. A győztesek 

megalázó feltételekkel _____________________ -ot írattak alá a vesztesekkel. A 

világbéke megóvására megalakult a _____________________. A háború után a 

közép-európai országokat ________________________ bizonytalanság 

jellemezte.______________________ a weimari köztársaság létét komolyan 

veszélyeztették a fegyveres hatalomátvétellel kísérletező szélsőbal és szélsőjobb oldali 

csoportok. Az ________________________________ népei a birodalom felbomlása 

mellett döntöttek. Olaszországban Mussolini vezetésével kiépült a _______________. 

Az első világháború után,  ____________________________________valamint a 

_________________  új és újjáalakult független államok jöttek létre. A rendezésénél 

nem vették figyelembe az etnikai határokat. A béketárgyaláson 

___________________ a ___________________________  támogató országok 

érdekei érvényesültek. A térséget továbbra is a _________________________ 

jellemezte, hiszen a nemzeti sérelmek, a gazdasági bajok és a társadalmi feszültségek 

nem oldódtak meg. Ezek az államok ____________________________államok lettek. 

A térség uralkodó politikai irányzata a nemzeti értékeket hangsúlyozó  

________________lett. 

 

elérhető pontszám: 14pont 

elért pontszám: _________ 

 

 

2. Írd a táblázat megfelelő helyére az első világháborúban szemben álló katonai 

szövetségekhez tartozó országok sorszámát! 

 

 

Központi hatalmak 

vesztes országok  

 

Antant 

győztes országok 

 

 

 

 

 

 



1. USA  2. Oroszország 3. Anglia 4. Törökország 6. Németország 7. Osztrák-Magyar 

Monarchia 8. Franciaország 9. Románia 10. Bulgária 11. Szerbia 12. Olaszország 

 

elérhető pontszám: 12 pont 

elért pontszám: _________ 

3. A magyarázó rajzokhoz keresd a kifejezéseket, amelyek azt mutatják, hogy 

milyen problémákkal kellett megküzdeniük az I. világháború utáni kormányoknak 

Európában! A kifejezésnek megfelelő kép számát írd a négyzetbe! 

 1. kép  

gyógyszerhiány 

2. kép  

hadirokkantak magas száma, ellátásuk biztosítása 

 

3.kép  

munkanélküliség  

4. kép  

árván maradt gyermekek ellátásának biztosítása 

 

5. kép  

politikai küzdelmek a hatalom megszerzéséért 

 

 



6. kép  

üzemek, gyárak újjáépítése, a termelés beindítása 

7.kép  

romok eltakarítása, romba dőlt épületek újjáépítése 

 

 

elérhető pontszám: 7 pont 

elért pontszám: _________ 

 

4.a) A 20. század első felének jelentős történelmi eseményeihez keresd   az időpontokat! 

Írd a táblázatba a szám mellé a megfelelő időpont betűjelét! 

 

4.b) Jelöld az időszalagon az alábbi eseményeket! Írd az időszalag megfelelő évéhez az  
esemény számát! 

                                                                                                                  4.b) 

 

 

 

történelmi események 

 

időpont 

1. Oroszországi „proletárforradalom”, bolsevik 

hatalomátvétel. 

a) 1929-1933. 

2. Az I. világháború vége 

 

b)1918 ősze 

3. Az I. világháborút lezáró Párizs környéki békék. 

 

c) 1939 augusztusa 

4. Mussolini hatalomra jutása Olaszországban. 

 

d) 1919-1920. 

5. A Szovjetunió megalakulása. 

 

e) 1922. 

6. A nagy gazdasági világválság időszaka. 

 

f) 1933 február 

7. Hitler hatalomra jutása Németországban 

 

g) 1938 ősze 

8. Anschluss, a németek bevonultak Ausztriába. 

 

h) 1922. 

9. Négyhatalmi konferencia Münchenben. 

 

i) 1938 tavasza 

10. Molotov – Ribbentrop paktum, szovjet- német 

megnemtámadási szerződés  

j) 1917. október    

25. 



4.a) Megoldás: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

elérhető pontszám: 20 pont 

elért pontszám: _________ 

 

 

5. Keresd a két világháború közötti időszakra jellemző fogalmakhoz a 

meghatározásukat! A fogalom alá írd a megfelelő betűjelet a négyzetbe! 

 

 békerendszer a) Olyan politikai rendszer, melyben a politikai életet 

egyetlen párt uralja. Hatalma erőszakon alapul. Más párt 

nem működhet az országban. 

 

 

 demokrácia 

 

b) Nemzetiszocializmus. Németországban az első 

világháború után kialakult szélsőséges politikai 

mozgalom.  

 

 diktatúra 

 

c) Vezető politikai személyiségek elvtelen, mértéktelen 

dicsőítése. Aki a legkisebb mértékben is ellenállt, arra 

bebörtönzés, vagy munkatábor várt. 

 

 pártállam 

 

d) Nemzetközi békeszerződések sora, amelyekben a 

hadviselő felek helyreállítják a békét. A tárgyalásokat a 

győztesek irányítják. A legyőzött felek kötelessége 

végrehajtani a győztesek akaratát. 

 

 személyi kultusz 

 

e) Erőszakon alapuló korlátlan hatalom a fennálló politikai 

rendszer védelmében. Egyetlen személy vagy kisebb 

csoport az állam törvényeit figyelmen kívül hagyva, a 

hadsereg és a rendőrség fegyveres erejére támaszkodva 

birtokolja a hatalmat. 

 fasizmus 

 

f) Hirdetői szerint a különböző embercsoportok nem 

egyenlő értékűek. Vannak közöttük magasabb rendűek, 

akik uralkodásra termettek és alacsonyabb rendűek, akik 

szolgaságra alkalmasak.  



 nácizmus 

 

g) A szabadságjogokat biztosító politikai rendszer. 

Parlamentáris jogállam. 

 

 

 revízió 

 

 

h) Felülbírálat, módosítás. A Párizs környéki békék területi 

rendelkezéseinek megváltoztatását követelő mozgalom. 

 

 

 fajelmélet 

 

i) Szélsőséges politikai mozgalom és uralmi rendszer, mely 

először Olaszországban került hatalomra.  

 

 

 

 

elérhető pontszám: 9 pont 

elért pontszám: _________ 

 

 

 

6. Számok beírásával rendszerezd az európai diktatúrákra jellemző állításokat!  

fasizmus 

 

sztálinizmus mindkettőre jellemző 

 

 

 

  

 

1. koncentrációs táborok, 2. a mezőgazdaság kollektivizálása, 3. a párt és az állami 

hatalom összefonódása, 4. személyi kultusz, 5. fajelmélet, antiszemitizmus, 6. egyes 

nagytőkés csoportok támogatásának elfogadása, 7. sikerágazat a hadiipar, nehézipar, 

8. éhínség, 9. tervgazdálkodás, 10. az állam vezetője korlátlan hatalommal rendelkezik 

országában,  

 

elérhető pontszám: 10 pont 

elért pontszám: _________ 

 

 

7. A nagy gazdasági világválság 1929-től 1933-ig tartott. Oka a túltermelés volt. 

Következményei: vállalkozások csődje, munkanélküliség, társadalmi és 

politikai válság. 

   Számozással állítsd időrendi sorrendbe az eseményeket! 

 

____ Túltermelés a mezőgazdaságban és az iparban. 

____ Tömegtüntetések a munkanélküliség felszámolásáért. 

____ Az amerikai értékpapírpiac összeomlása 1929-ben, a fekete csütörtök. 



____ Az eladatlan árukészletek miatt nincs miből fizetni a banki hiteleket, a 

munkabéreket. 

____ A dolgozók elbocsátása a munkahelyükről. 

____ Válságmegoldó programok indítása. 

____ Növekszik a vásárlóerő, kiút a válságból. 

 

elérhető pontszám: 7 pont 

elért pontszám: _________ 

 

 

8. A magyarázó rajz segítségével foglald össze, milyen módon válhatott lehetővé 

Németországban a jóvátétel folyamatos fizetése!  

A sorszámok szerint haladva egészítsd ki a szöveget! 

 

 
 

 

Az USA ________________________ nyújtásával segítette, hogy Németország 

fizetni tudja a ___________________________-t Anglia és Franciaország számára. 

Anglia és Franciaország a németek által fizetett jóvátételből tudta megvalósítani a 

___________________ _____________________ visszafizetését. 

 

 

elérhető pontszám:3 pont 

elért pontszám: _________ 

 

 

 

 

 

9. Ismerd fel, a térképvázlat számozása alapján, Németország háború előtti 

”hódításait”! Válaszd ki, és írd a számokhoz a megfelelő esemény betűjelét! 



 

 

1.  

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

a) 1938 tavaszán a németek bevonultak Ausztriába, Anschluss. 

b) 1938 őszén négyhatalmi konferencia Münchenben a németek lakta csehszlovákiai 

területek ügyében. 

c) 1936-ben a Rajna-vidék katonai megszállás útján visszakerült Németországhoz. 

 

elérhető pontszám: 3 pont 

elért pontszám: _________ 

 

10. Ismerd fel, mely történelmi személyek láthatók a képeken! 

a)  Írd a képek alá a történelmi személy nevét! 

Mussolini, Hitler, Sztálin, Roosevelt, 

 

b) Írd a név alá a személyhez kapcsolódó fogalom betűjelét! 

A) tervgazdálkodás, B) nemzeti szocializmus, C) New Deal (új alku), D) fajelmélet, 

E) fasizmus, F) személyi kultusz, 

                

_______________    _______________        __________________       _________________ 

 

_______________    _______________       ___________________      _________________ 

 

elérhető pontszám: 10 pont 

elért pontszám: _________ 



 

 

 

Hazánk a két világháború között 

 

11.Egészítsd ki a szöveget a megadott szavak segítségével! 

első világháború, 1918. október 30-31, Magyar Nemzeti Tanács,  őszirózsás, önálló, 

proletárdiktatúra, idegen megszállás, katonai, magyar kormány,  Magyarországot, gróf 

Károlyi Mihály, 1919. március 21-én, Vix-jegyzék, 1918. november 16-án, antant, polgári, 

kommunisták,  

Az _______________________utolsó évében hazánkban válsághelyzet alakult ki. A kormány 

lemondott. ___________________________-én kitört és győzött az 

____________________forradalom. Az ország lakói békét és független, ______________ 

___________________akartak. A __________________________politikusaiból megalakult 

az új magyar kormány. Vezetője ________________________lett. Az új 

_____________________ __________________megkezdte válságmegoldó programjának 

végrehajtását. ____________________________hazánk önálló állam lett. A Monarchia 

_________________ alakulatai letették a fegyvert. Ugyanakkor az 

___________________csapatok megkezdték bevonulásukat hazánkba. 

A _______________kormány nem tudta megoldani a szélsőséges pártok kormányellenes 

tevékenységét. Az ország jelentős területe ________________alatt állt. A 

________________újabb területek átadását követelte hazánktól. A polgári kormány 

lemondott. A hatalom a ______________________kezébe került. 

________________________________ kikiáltották a Tanácsköztársaságot, ezzel 

megkezdődött a _______________________kiépítése. 

elérhető pontszám: 16 pont 

elért pontszám: _________ 

12. A kép és az időszalag segítségével ismerd fel, és nevezd meg a két világháború 

közötti magyar történelmi korszakot! 



 

 

        
 

 

Az 1920 januárjában kezdődő és 1944 nyaráig tartó időszakaszt 

___________________________ - korszaknak nevezzük. 

 

Ebben az időszakban Horthy Miklós volt Magyarország ___________________________-ja. 

 

 

elérhető pontszám: 2 pont 

elért pontszám: _________ 

 

 

 

13.a) A felsorolt dátumok közül , melyik a Nemzeti Összetartozás Napja? Húzd alá! 

 

- október 23-a 

- augusztus 20-a 

- június 4-e 

- március 15-e 

 

13.b) A felsorolt események közül válaszd ki, melyik kapcsolódik a Nemzeti 

Összetartozás Napjához? Húzd alá! 

 

- trianoni békeszerződés aláírása 1920-ban 

- a 13 magyar honvédtábornok kivégzése Aradon 1849-ben 

- a Magyar Állam megalapítása 1001-ben 

- az 1956-os forradalom 

  



13.c) Válaszd ki az eseményhez kapcsolódó térképet, karikázd be! 

 

                
 

 

 
 

elérhető pontszám: 3 pont 

elért pontszám: _________ 

 

 

 

14. Válaszolj röviden! 

 

- Mikor és hol kötötték meg Magyarországgal az első világháborút lezáró 

békeszerződést? 

 

__________________________________________________________________ 

  

- Területének hányad részét veszítette el az ország?  

 

__________________________________________________________________ 

 

- Lakosságának hányad részét veszítette el Magyarország? 

 

__________________________________________________________________ 

 

- Hány millió magyar került az új határok megállapítása után a szomszédos 

országok területére? 

__________________________________________________________________ 



 

- Melyik várost nevezik a „hűség városának”? 

 

__________________________________________________________________ 

 

elérhető pontszám: 8 pont 

elért pontszám: _________ 

 

 

 

15. Írd be a térképvázlatba a trianoni Magyarországgal szomszédos államok nevét! 

 

 

 
 

 

elérhető pontszám: 4 pont 

elért pontszám: _________ 

 

 

 

16. a) Melyik miniszterelnök nevéhez kapcsolódik a trianoni béke utáni konszolidáció 

(megszilárdítás)? Húzd alá a nevét! 

 

- Teleki Pál 

- Bethlen István 

- Károlyi Gyula 

- Gömbös Gyula 

  

 

 

 

 



 

16.b) Hogyan valósult  meg a konszolidáció?  

 

Kösd össze a képeket a megfelelő kifejezéssel! 

 

                              - Földreform. 

 

                               - Új választójogi törvény bevezetése. 

 

                                -  Megegyezés a szociáldemokratákkal  

 

elérhető pontszám: 4 pont 

elért pontszám: _________ 

 

 

 

17. Az 1929-től 1933-ig tartó gazdasági világválság Magyarországot is jelentősen 

érintette.  

A forrásrészlet alapján válaszolj a kérdésekre! 

 „ A Magyarországi Építőmunkások Országos Szövetsége a kereskedelmi minisztertől kéri 

a munkanélküli építőmunkások támogatását. 

Magyarország építőmunkássága több mint évtizedes nyomorúságában többször fordult a 

kormányhoz segítségért- eredménytelenül. Most mégis, újból megkísérli, hogy segítségért 

forduljon a kormányhoz Nagyméltóságod útján, és kérje jogos kívánságainak teljesítését.  

Az építőmunkásságnak ma szerényen számítva 75-80%.a munka nélkül van. Minthogy az 

építőipari válság már esztendők óta tart, elképzelhetetlenül súlyos helyzetbe kerültek az 

építőmunkás tömegek. Magyarországon 30-35000 a szakképzett építőmunkások száma. Az 

építőipari segédmunkásokat is hozzászámítva 80-100000 munkást érint a válság: a 

családtagokkal együtt 250-300000 lelket…” 

 

 Milyen munkások (milyen iparágban dolgozók) helyzetéről szól a forrás?  

 



__________________________________________________________________ 

 

 Az építőmunkások hány százaléka volt munka nélkül?   

 

__________________________________________________________________ 

 

 Mennyi volt Magyarországon a szakképzett építőmunkások száma?  

 

__________________________________________________________________  

 

 Az építőipari segédmunkásokat is hozzászámítva hány építőipari munkást érintett a 

válság? 

 

 _______________________________________________________________ 

 

 Az építőiparban dolgozók közül családtagjaikkal együtt hány ember életét nehezítette 

meg a gazdasági válság? 

 

_____________________________________________________________________  . 

 

elérhető pontszám: 5 pont 

elért pontszám: _________ 

 

 

 

18. Mi jellemezte hazánkat az 1930-as években? Húzd alá! 

 

- javult a lakosság egészségügyi ellátása 

- demokratikus parlamentáris rendszer 

- diktatúra 

- választójog korlátozása 

- revíziós törekvések 

- a parasztság körében magas a földnélküliek aránya 

- a társadalom legnépesebb rétegét a munkások alkotják 

- antiszemitizmus (zsidótörvények) 

- Magyarország sodródása Németország felé 

- a szélsőséges pártok betiltása 

- a hadsereg fejlesztése 

- fasiszta rendszer 

 

elérhető pontszám: 8 pont 

elért pontszám: _________ 

  



 

1. 14 pont 

2. 12 pont 

3. 7 pont 

4. 20 pont 

5. 9 pont 

6. 10 pont 

7. 7 pont 

8. 3 pont 

9. 3 pont 

10. 10 pont 

11. 16 pont 

12. 2 pont 

13. 3 pont 

14. 8 pont 

15. 4 pont 

16. 4 pont 

17. 5 pont 

18. 8 pont 

Összesen: 145 pont 

 

 


