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Kedves Tanulók!
E munkafüzet feladatai elsôsorban a tankönyvi leckék anyagára épülnek. Egy-egy leckét
4-5 feladat dolgoz fel, melyek más és más képességeteket teszik próbára.
A munkafüzet feladatai alkalmasak órai munkára, egyéni, páros vagy közös feldolgozásra, de megoldhatók házi feladatként is. A tananyag elsajátítása után pedig segítségükkel
ellenôrizhetitek tudásotokat.
A különbözô feladattípusok megoldása során gyakorlatot szerezhettek a térben és idôben való tájékozódásban, képek, ábrák, diagramok, táblázatok elemzésében, sôt készítésében. Több feladat a szövegértési és szövegalkotási képességeteket fejleszti. Az egyes
feladatok önálló információgyûjtésre ösztönöznek benneteket, megoldásuk során jártassá
váltok a lényegkiemelésben, az ok-okozati viszonyok felismerésében, a következtetésben,
az azonosításban és a hasonlóságok és különbségek felismerésében. Mindez megkönnyíti
számotokra az ismeretszerzést.
Jó tanulást, és sikeres feladatmegoldást kívánok!
a Szerzõ
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II. A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
10. Az Amerikai Egyesült Államok és
a világgazdasági válság
1. Állapítsd meg, hogy igaz (I) vagy hamis (H) az állítás!
a) Írd az állítások elé a megfelelõ betût!
A gyôztes hatalmak könnyen megegyeztek Európa határairól.
Az USA elnöke egyetértett a francia és az angol állásponttal.
Francia csapatok megszállták a német Ruhr-vidéket.
A háború után felértékelôdött a német márka.
1924-tôl Németország amerikai kölcsönt kapott a gazdaság helyreállítására.
b) Javítsd ki a hibás mondatokat!
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

2. Értelmezd a kulcsszavas vázlatot!
háborús
gyôztes

kölcsönök
USA

technikai
forradalom

európai
befektetések

a) Mivel magyarázható az USA gazdasági megerôsödése a 20-as években?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

b) Milyen következménnyel járt mindez? ...............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

c) Hogyan nevezték ezt az idôszakot?

......................................................................................................
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3. Állítsd sorba a megadott szavak segítségével az 1929–33-as gazdasági válság kialakulásának folyamatát!
a) összeomlott a tôzsde; b) túltermelés jött létre; c) az értékpapírok ára zuhant; d) kevés a kereslet; e) árubôség; f) munkanélküliség; g) gyárak bezárása; h) nyomor; i) tüntetések
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

4. A legnagyobb munkanélküliség az USA-ban és Németországban alakult ki.
a) Ábrázold a kördiagramokon sötét mezôvel!

USA: 32%

Németország: 44%

b) Milyen magyarázatot találsz rá?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

5. Egészítsd ki a mondatokat a lecke szövege alapján!
a) F. D. Roosevelt az .................... évben lett az USA elnöke.
b) Programja, a New ........................... kivezette az országot a válságból.
c) Lényege, hogy ........................................-helyeket teremtett.
d) A lakosság a fizetésébôl már tudott ............................................................ .
e) A 30-as évek végén az USA-ban bevezették a ........................................-rendszert.
20
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III. A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ
ÉS MAGYARORSZÁG
18. A második világháború kirobbanása
1. Rendszerezd az ismereteidet az ábra segítségével, és válaszolj a kérdésekre!
1933
Hitler német kancellár
1939
1936
szovjet–német
hadiipar,
megnemtámadási
fegyverkezés
1939
szerzôdés
a II. világháború
kitörése
1938–39
francia, angol békéltetô politika

1936
Berlin–Róma tengely

a) Mi bizonyítja, hogy 1936-tól már háborúra készülôdött Hitler?
.....................................................................................................................................................................................

b) Miért nem kellett Németországnak kétfrontos háborútól tartania?
.....................................................................................................................................................................................

c) Véleményed szerint hibás volt-e az angol és francia politika 1939 elôtt? Miért?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

d) Felelôsnek tartod-e a Szovjetuniót, hogy a németek megtámadták Lengyelországot, és ezzel megindult a második világháború? Álláspontodat indokold!
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

2. Színezd be a Szovjetunió által 1940-ig megszerzett területeket!
K-Lengyelország; Baltikum; K-Finnország; Besszarábia

3. Állapítsd meg, hogy igaz (I) vagy hamis (H) az állítás!
a) Írd az állítások elé a megfelelõ betût!
Hitler a német nép egyesítése után „életteret” akart keleten szerezni, ezért háborút indított.
Sztálin és Hitler megegyezett Lengyelország felosztásában.
A németek lengyelországi hadmûveletei 5 hétig tartottak.
A hadüzenet után Anglia és Franciaország nyugaton „furcsa háborút” folytatott.
Sztálin több mint 450 ezer km2-t szerzett meg 1939–40 között.
b) Javítsd ki a hibás mondatokat!
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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