Fejlesztő feladatok
(válogatás)

Egy középkori katedrális építése

Motiválás - feladatkijelölés
középkorban egy kolostor felépítése
rendkívül nehéz vállalkozás volt. Különféle
érdekek ütköztek, óriási anyagi befektetésre
volt szükség, nem is beszélve egy ilyen
építkezés
technikai
nehézségeiről
és
munkaigényéről. Méltán mérhető össze egy
kolostor építésének 30-40 éves folyamata a
mai felhőkarcolók építésével.
A feladatban egy korabeli angliai kolostor
példáján keresztül ismerkedhettek meg az
építkezést megnehezítő problémákkal.

A

A feladat jellemzői
 Fejleszthető kompetenciák:
Szövegértés, térbeli tájékozódás,
fogalmazás, elemzés, logikai
összefüggés, összehasonlítás
 Cél:
A középkori élet- és gondolkodásmód
megismertetése a művészeti alkotások
segítségével.
 Témakör:
Középkori építészet, középkori életmód,
középkori gondolkodásmód (gótika)

 Munkaforma:
Egyéni és csoportmunka
 Időtartam:
A feladatkiosztás: 3-5 perc.
Az egyéni feladatok elkészítése: 8-10 perc.
A csoportok közös megbeszélése: 5-10 perc.
A összegző beszámolók meghallgatása: 3-5 perc.
Értékelés: 2-3 perc.
Tanácsok
Közölni kell, hogy mindegyik csoport tevékenysége egy
katedrális építése köré szerveződik. A végső cél,
hogy a feladatok végén az egyes csoportok röviden
rekonstruálni tudják a katedrális építésének történetét,
s következtetéseket tudjanak levonni a katedrálisok
korának életéről.

A csoportok feladatai
Osszátok el egymás közt a történelmi
regényből származó részleteket! Mindenki
figyelmesen olvassa el a neki jut részletet és
oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!
Miután mindnyájan elkészültetek a magatok
munkájával, beszéljétek meg egymással ki
miről olvasott!
Gyűjtsétek össze, hogy a középkori
katedrálisok építésével kapcsolatban milyen
kérdésekre kaptatok választ a regényből
kiválasztott részletek, képek segítségével!
Készítsetek fel egy valakit arra, hogy egy rövid
szóbeli összefoglalót tartson a témáról!

1. A katedrális belső szerkezete
Jelöljétek be nyilakkal a rajzokon a katedrális egyes részeit!
Válaszd ki az alaprajz közül azt, amelyikről a szöveg szól!

2. A katedrális bevételi forrásai
„Például feltételezzük, hogy van egy kis földünk, amit
bérbe adunk készpénzfizetés ellenébe. Nem okvetlenül
annak kellene adni, aki a legtöbbet kínálja, és csak
azzal törődik, hogy megkapjuk tőle a pénzt:
igyekeznünk kellene jó bérlőket találni, és ellenőrizni
őket; hogy gondosan gazdálkodnak-e; máskülönben a
legelők elmocsarasodnak; illetve a termőföldek
kimerülnek. A bérlő nem tudja majd fizetni a bérleti
díjat, s leromlott állapotban visszaadja nekünk a
földet.” Ken Follett: A katedrális
Gyűjtsd ki a szövegből, milyen bevételei vannak az
apátságnak!
Tegyél javaslatokat a bevételek növelésére és az
egyház elismertségének fokozására! Használj
felszólító mondatokat!

3. Felhasznált anyagok és technika
Gyűjtsd össze a szövegbe szereplő anyagokat és a képen
látható technikai eszközöket, technológia megoldásokat!
– Így fához jutsz a
katedrálisodhoz.
– Úgy van.
– És mi legyen a legelőkkel?
– Mit választasz, a marhalegelőket
vagy a juhokét?
– A marhalegelőket.
– Akkor enyémek a hegyi legelők
a birkákkal együtt [...]
– Mit választasz, a vásárok
jövedelmét vagy a kőbányát?
– A vásárok jö... – szólalt meg
Percy, de Regan
félbeszakította:
– És ha azt mondjuk, hogy a
kőbányát?

4. Nem várt problémák az építkezésnél
A gróf megakadályozza, hogy az apátság a királyi
jóváhagyással
ingyen
bányásszon
követ
az
építkezéshez. Pénzt követel a kőért! Ezért még több
pénzre van szükség.
„Tarts

itt gyapjúvásárt!
– Megtehetnénk?
– Maud pontosan ugyanolyan jogokat adott neked, mint
Shiringnek. Én magam írtam le a charta szövegét.
– Csodálatos volna! – kiáltott fel Aliena. Megköthetnénk itt az
üzletet, és behajózhatnánk a gyapjút egyenesen Flandriába.
– Egyetlen heti gyapjúvásár annyit hoz, mint egy egész évi
vasárnapi vásározás.” Ken Follett: A katedrális
Milyen módon tudott pénzt szerezni az apátság az
építkezés folytatásához!

5. Nem várt problémák az építkezésnél
János kőfaragó szerelmi
bánatában elhagyja
Kingsbridge-t, vándorútra
kel a kontinensen.
Rajzoljátok be János
útvonalát a térképvázlatba !
Kik a középkor „turistái”?

Melyek voltak a kor
építészeti újdonságai??

6. Társadalmi gazdasági háttér
Indokold meg az összefüggést a grafikon adatai és
a mezőgazdasági forradalom között!
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Töltsd ki a megadott fogalmakkal a folyamatábrát!

1) kedvező klímaváltozás
2) a kereskedelem növekszik
3) katedrálisok építése
4) a felesleg növekedése
5) mezőgazdasági forradalom
6) városiasodás

7. A vallás szerepe az emberek
gondolkodásában
Készíts fogalmazást 6-8 mondatban a szövegek
és a kép segítségével!
„A menet megállt a templom közepén. Fülöp úgy
döntött, semmit nem csinál, megvárja, mi történik.
Izgatott zsongás támadt, amikor az emberek felismerték
Jancsit és Alienát. Azután egy másfajta hang, a döbbent
csodálkozásé morajlott végig a gyülekezeten, és valaki
felkiáltott: A szobor sír…
A képek bibliai történeteket ábrázoltak, a mennyet, a
poklot, szenteket és profétákat, tanítványokat s néhány
kingsbridge-i polgárt is.” Ken Follett: A katedrális

Jan Van Eyck: Az utolsó ítélet
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Értékelési szempontok, kritériumok
 Vizsgáljuk meg, hogy a tanulók megfelelő
módon azonosítják-e, illetve helyesen
értelmezik-e a feladat problematikáját.
 Vizsgáljuk meg, milyen mértékben és milyen
módon alkalmazták a diákok előzetes
ismereteiket.
 Állapítsuk meg, hogy a tanulók képesek voltake a szöveg (ábra, kép) tájékozódó, orientáló
elemeit felhasználni, alkalmazni.
 Állapítsuk meg, hogy a csoportokon belül,
milyen módon működött a kommunikáció.

Tanári összegzés
Egy amerikai művészettörténész kiszámította
hogy a chartres-i katedrális felépítése az 1970es években 435 millió francia frankba került
volna, annyiba, amennyi Párizs 70 emeletes
280 m magas felhőkarcolójának, az építési
költsége volt abban az évben. Ez utóbbi mögött
egy 50 milliós ország ötmilliós fővárosa állt, a
chartres-i katedrális mögött pedig egy 8-10
milliós ország 15-20 ezer lakosú püspöki
városa állt.
Gyűjtsük össze a katedrálisok építésének,
hátterét szerkezeti és stílusbeli jellemzőit!
Összegezzük a megismert társadalmi gazdasági
körülményeket!
Értékeljük a katedrálisok szerepét a kor szellemi,
vallási viszonyai alapján!

További feladatok
1. Gyűjtsetek az iskolai könyvtár
segítségével, különböző katedrálisokról
képeket!
2. Írjatok le két-három építészeti jellemzőt,
melyet felismertek! Pl.: csúcsív, pillér
3. Magyarázzátok meg öt-hat mondatban
miért fordított a középkori ember ennyi
erőt, időt és pénzt a katedrálisok
felépítésére!

Voltaire
A következő kép két, egymással összefüggő tartalmat is megjelenít.
Ezt nevezzük varázsképnek.

a) Nézd meg figyelmesen a képet, és fogalmazd meg a két tartalmat!
b) Írd le, hogy mely elemek alkotják az elrejtett második jelentést!
c) Hogyan függ össze a kép első jelentése a megjelenő személlyel?

A császár két arca
Párosítsátok a Napóleon-ábrázolásokat a képeket értelmező megállapításokkal!
Írjátok a kép mellé a megállapítások számjelét!
















Értelmező megállapítások:
A kép hátterében a Napóleon hódításait jelző Diadalív látható.
A háború a megművelt földekből műveletlen pusztaságot teremtett.
A kép a nagyravágyás és nevetséges kisszerűség ellentétére épít.
A középpontban álló Napóleon fölé egy angyal emeli a dicsőséget jelképező
babérkoszorút.
Napóleon immár csak parányi állatok felett uralkodhat.
Az antik mintákat idéző diadalszekér és a tunikás nőalakok a császárság római
mintáira emlékeztetnek.
Napóleon bevonulásakor a menet előtt pálmaágakat és virágokat szórnak, ami
vallásos magasságokba emeli az uralkodó személyét.
A kép római mitológiai utalást tartalmaz: a kétarcú Janus istenként ábrázolja
Napóleont.
Napóleon uralma pusztulást és nyomort, lerombolt településeket adott az
embereknek.
Az egerek között is hierarchia figyelhető meg (kitüntetések, szalagok, katonás
rend), és ebben a rendben találja meg a helyét Napóleon.
Napóleon emlékműve emberi életek árán épült épült.
Az emlékmű talapzatát megalázott és arcukat a földbe temető emberek alkotják.
Napóleon még a száműzetésben sem tud hatalom nélkül élni.

Az ő emlékműve
Egy pillantás a múltra és
a jövőre az 1814. év
kezdetekor

A képre vonatkozó értelmező megállapítások sorszáma:

Mit mutatnak a nemzetiségi térképek?

Tanulmányozzátok az alábbi kérdéssor alapján a
nemzetiségi viszonyok bemutatását a megkapott
térképeken. A megadott kérdéssor alapján tárjátok fel a
térképészeti ábrázolás jellemzőit! A megállapításaitokat
néhány mondatos ismertetőben foglaljátok össze! Az
ismertetők elkészítéséhez az alábbi szempontokat
vegyétek figyelembe!
Ábrázolja-e a fenti etnikai térkép a népsűrűséget?
Megjelennek-e a lakatlan területek a térképen?
Megismerjük-e az egyes etnikumok százalékos arányait?
Megismerjük-e az egyes etnikumok kevertségét és
arányait egyes területeken?
 Minden etnikum külön szerepel-e a térképen?
 Mi a színek szerepe a térképen?





Az Osztrák –Magyar Monarchia nemzetiségi térképe 1910-ben

Magyarország nemzetiségei 1910-ben (az ún. vörös vagy Teleki térkép)

Alkotmányábrázolás
 A csoportok feladatai:
 Készítsétek el a Dunai Szövetség működésének ábráját
lépésről lépésre, hogy mind jobban megértsétek a szerzője
által elképzelt állami működési rendet. A munkához
tanulmányozzátok a megkapott államszervezeti modelleket és
használjátok fel ezeket a struktúra megjelenítéséhez.
 Az 1. lépésben emeljétek ki a szövetséget alkotó nemzeteket,
országokat és azok irányításának belső struktúráját!
 A 2. lépésben egészítsétek ki a közös a kormányzati struktúra
alapelemeivel (hatalmi ágak)
 A 3. lépésben jelöljétek a legfontosabb kapcsolódási pontokat és
struktúrát nyilakkal.
 A 4. lépésben pedig próbáljátok mind több forrásból nyert
információval (gazdasági, közigazgatási) kiegészíteni az
alapstruktúrát és viszonyrendszert bemutató ábrát.

„Azon országok mindenképpen sajátlagos viszonyai, melyek a Kárpátok és a Duna, a Fekete-tenger és az Adriai-tenger közt
feküsznek, nagyon megnehezítvén egy egységes állam alakulását, kívánatos, hogy az e tájakon elterülő történeti államok egymással
szövetségre lépjenek, melyet »dunai szövetség«-nek lehetne elnevezni.
Az új közjogi rend alapja a dunai tartományokban az egyes népek szabad beleegyezése volna, akár egy törvényalkotó gyűlés, akár
az általános szavazat alapján. Így például Erdély lakói általános szavazattal fognák eldönteni, vajon hazájuk egy legyen-e
Magyarországgal vagy legyen politikailag egyesülve Magyarországgal, közigazgatásilag pedig különválva, vagy végre csak
szövetségben legyen Magyarországgal és a többi szövetségi állammal, mint maga is autonóm állam, teljes egyenlőség alapon? […]
Az esetre, ha a keleti kérdés a keresztyén népek függetlenségével találna megoldatni, kívánom, hogy Szerbia s a többi délszláv
országok szintén belépjenek a dunai szövetségbe, mely esetben a Kárpátoktól a Balkánig terjeszkednék s állana: Magyarországból,
Erdélyből, Romániából, Horvátországból s a netán Szerbiához csatolandó tartományokból.
A szövetségi szerződést egy törvényhozó gyülekezet készítené, alapul véve bizonyos elveket, mik közül néhányat megjelölök.
1. Közösen érdeklő ügyek lennének: a szövetségi terület oltalma, a külpolitika, a külképviselet, a kereskedelmi rendszer, odaértve a
kereskedelmi törvényhozást, a vám, a fő közlekedési vonalak, a pénz, a súlyok és mértékek.
2. Mindent, ami a szárazföldi és tengeri haderőre, a várakra s a hadi kikötőkre vonatkozik, a szövetségi hatóság fogná szabályozni.
3. A szövetség egyes államainak a küludvaroknál nem volnának külön képviselőik, a szövetségi diplomatia egy és közös lesz.
4. Közös lesz a vámügy, melynek jövedelme az egyes államok közt akként fog fölosztatni, miként a törvényalkotó gyülekezet
megszabni fogja. Közös lesz a kereskedelmi törvényhozás. Egy pénz, egy súly egy mérték az egész szövetségben.
5. A törvényalkotó gyűlés fogja eldönteni azt is, vajon a szövetségi gyülekezet [parlament], mely a végrehajtó hatalmat gyakorolja,
csupán egy kamarából álljon-e, vagy kettőből, mint az Amerikai Államokban. Utóbbi esetben a képviselőház választani fog, az egyes
államok népességi aránya szerint. A senatusban a nagy és kis államok egyenlő számú tagok által lesznek képviselve, amibe a kisebb
államokra nézve kitűnő garantia rejlik.
6. A végrehajtó hatalmat egy szövetségi tanács gyakorolja, melyet ha egy kamara lesz: ez, ha kettő: ezek választják. Ő fog irányt adni
a külpolitikának is, a törvényhozás ellenőrzése mellett.
7. A szövetség hivatalos nyelve fölött a törvényalkotó gyűlés fog határozni. – A végrehajtó, úgy a törvényhozó hatalom gyakorlatában
minden tag saját anyanyelvét használhatja.
8. A szövetségi hatóság székhelye váltakozva majd Pesten, majd Bukarestben, egyszer Zágrábban, másszor Belgrádban lesz. […]
10. Minden egyes állam otthon oly alkotmányt ad magának, aminő érdekeivel leginkább megegyezik, természetesen azon föltétellel,
hogy ez alkotmány elvei a szövetség által szentesített elvekkel ne ellenkezzenek.
11. A különböző nemzetiségek és vallásfelekezetek egymáshoz való viszonya a következő alapokon rendeztetnek […] Nevezetesen:
a)Minden község maga határoz nyelve fölött […]
b)Minden megye szótöbbséggel dönti el, hogy a közigazgatásban melyik nyelv használtassék […]. A kormány viszont szint e nyelven
válaszol és fogalmazza minden rendeletét.
c) A parlamenti tárgyalásoknál minden képviselő tetszés szerint használhatja az országban dívó nyelvek bármelyikét.
d) Az ország lakói szabadon egyesülhetnek nemzetiségük érdekében nagy nemzeti egyletekké, szervezkedhetnek kényük-kedvük
szerint […] választhatnak nemzeti főnököt […]
Minden egyes al-dunai nemzet, ha sikerülne is maga köré gyűjtenie most máshová tartozó fajrokonait, legföllebb másodrendű államot
alkothatna, melynek függetlensége örökös veszélyben forogna, s mely szükségképp alárendelve volna idegen befolyásoknak. De ha
magyarok, délszlávok és románok a föntebbi tervet fölkarolják, gazdag és hatalmas állam lesznek 30 millió lakossal, mely sokat fog
nyomni Európa mérlegében.
Egység, egyetértés, testvériség, magyar, szláv és román között! Íme ez az én legforróbb vágyam, legőszintébb tanácsom! Íme egy
mosolygó jövő valamennyiök számára!” (Kossuth dunai konföderációs terve, 1861)

1. lépés:

2. lépés:

 3. lépés:

Hol vannak a katonák?
Háborús veszteségek
Elesettek
száma
(millió fő)

Sebesültek
száma
(millió fő)

1. Németország

1,90

4,2

2. Oroszország

1,81

4,9

3. Franciaország

1,32

3,0

4. Osztrák–Magyar Monarchia

1,1

3,6

5. Nagy Britannia

0,71

2,1

6. Olaszország

0,57

0,9

7. Egyesült Államok

0,12

0,2

Csoportosítsd ismereteid és a táblázat alapján a háborúban részt vevő
katonai szövetségek tagjait!

Központi hatalmak:

Antant:

Csoportosítsd ismereteid és a táblázat alapján a háborúban részt
vevő katonai szövetségek tagjait!
Központi hatalmak:
Antant:
c) Ábrázold az elesettek számát oszlopdiagramon országonként!
elesettek (millió fő)

országok sorszáma

d) Ábrázold a sebesültek számát oszlopdiagramon országonként!
sebesültek (millió fő)

országok sorszáma

 e) Húzd alá az alábbi megállapítások közül azokat,
amelyek igazak, és következnek az
oszlopdiagramokból, illetve ismereteidből!
 1. Az Egyesült Államok viselte a háború terhének
legnagyobb részét!
 2. A keleti fronton esett el, sebesült meg a háború során a
katonák jelentős része.
 3. Olaszország joggal gondolta, hogy a háború terheinek
többségét ő viselte.
 4. Franciaország és Németország ádáz harcot vívott
egymással a frontokon.
 5. A világháborúban többen sebesültek meg, mint
ahányan meghaltak.

Elkobzott levelek
 Bőthi Jánosné (Gomba) levele férjének
 Édes jó férjem, kívánok a jó Istentül friss jó egészséget és minden jót, édes
uram, tudatom veled, hogy tegnap kaptam egy levelet, akit még február 27én írtál, értem, hogy irod a Lajost. Ő még szerencsés, itthon van [...] Géza
szegény fogoj ő is óriszországban. Imre rokkant, ugy mondva nyomorult [...]
Magda ura is eltünt [...] A te barátaidból is van is, nincs is. Az egy Pali, az is
a harctéren van. Zsakó nincs, Karsai is a harctéren van, nagyon kevés, aki
azóta el nem Pusztult. Bicskeji Elek ithon halt meg. Szomszéd Gyula kéczer
sebesült, de most nyomorút lesz a jób karjára, másik szomszédban mind a
kettő oda, Laczi, Gyula. Így szép kevesen, csak a gazdagok vanak ithon,
mert az mind siket és vak, de a bugyeláris lát [...]
 Magyaródi Júlia (Mór) bátyjának, Magyaródi Sándornak
 [...] Ha még egy évig nem lesz vége a háborunak, idehaza mind elveszünk
éhen, már most oly borzasztó nyomoruság van, hogy éhhalál fenyegeti a
népet, hétszámra nem kapunk egy szem lisztet sem, és azzal biztatnak,
hogy az idén még gabonát sem lehet venni... Most is 3-4 hétre kapunk 8 kiló
lisztet, bizon arra csak ránézni szabad, mert ha eszünk is belőle, akkor
hamar elfogy. [...]

 a) Szerinted melyek voltak azok a sorok, amelyek miatt a leveleket
elkobozták? Húzd alá ezeket mind a két levélben!
 b) Értelmezd az első levél utolsó mondatát!

Az erőviszonyok










„A hadüzenetkor a legtöbb katonai szakértő úgy vélekedett, hogy ez a háború nem fog
sokáig tartani. 1915-ben azonban a vélemények megváltoztak. A tények hatására a
hadvezetésnek mindkét oldalon fel kellett ismernie, hogy a világméretű összecsapás
hosszú ideig fog elhúzódni.
Miért történt így?
Az első világháború egészen más jellegűnek bizonyult, mint a régi idők konfliktusai. Most
már nemcsak a szemben álló hadseregek csaptak össze – egész országok politikai
szilárdsága, gazdasági ereje, ipari és mezőgazdasági termelése, nyersanyagforrásainak
sokasága, technikai fejlettsége mérte össze erejét. Az erők soha nem látott arányú
mozgósítása vált szükségessé, a nagy küzdelem tehát nem lehetett rövid lefolyású.
Évekig tartott az idegtépő, kimenetelében bizonytalannak látszó hadviselés, amely
rengeteg vérontást és szenvedést hozott mindkét fél számára.
A központi hatalmak úgy vélték, hogy katonai téren jobbak ellenfeleiknél. Ez megfelelt a
tényeknek. A németek rendelkeztek a világ legszervezettebb és legfegyelmezettebb
hadseregével. Szövetségesük, a Monarchia ugyan nem dicsekedhetett ugyanezzel, de
mégis – igaz, német segítséggel – győzelmet aratott a cári Oroszországon.
Németország számára azonban a fő ellenfelet a nyugati hatalmak jelentették. Hasonlítsuk
össze teljesítőképességüket.
A Német Birodalom technikai fejlettsége nem maradt el Angliáétól vagy Franciaországétól.
Anyagi erőforrásai azonban jóval szűkösebbek voltak. Az antant blokád alá helyezte
ellenfeleit, így azok alig szerezhettek be élelmet vagy nyersanyagot semleges
országokból vagy a tengerentúlról. A központi hatalmak csupán saját erőforrásaikra (és az
általuk elfoglalt területekére) támaszkodhattak. Németországot és a Monarchiát egyre
jobban kimerítette a hosszú hadviselés, bár katonai sikereik ezt egy ideig leplezték. Az
antantállamok viszont gazdaságilag jobban bírták az évekig tartó háborút. Nemcsak
amúgy sem szűkös erőforrásaikra támaszkodtak – a semleges külföld is nekik szállított
élelmet, nyersanyagot, sőt hadifontosságú iparcikkeket is.” (Gondos Ernő: Az első
világháború)

a)

Keresd meg és húzd alá a szövegben azokat a szavakat és
kifejezéseket, amelyek a következőket jelentik:












b)

A háborús helyzet beálltának hivatalos közlése az ellenséges
állammal.
Összecsapás, ellentét, küzdelem.
Az ország kormányozhatósága, a hatalom biztos kézben tartása és
gyakorlása a vezetők által.
Egy ország iparának, mezőgazdaságának, kereskedelmének
együttes teljesítménye, minősége.
Németország és szövetségesei.
Nagy-Britannia és Franciaország.
Követelések teljesítésének kikényszerítésére alkalmazott
külkereskedelmi zárlat valamely ország ellen. Ilyenkor akár
erőszakkal is megakadályozzák, hogy az adott országba külföldről
áru érkezzen.
Fegyveres összecsapás esetén a résztvevők egyikéhez sem
csatlakozó állam.
Elrejt. Nem engedi, hogy észrevegyék.
Nagy-Britannia és szövetségesei.

Mivel magyarázza a szöveg szerzője azt, hogy az I.
világháború éveken keresztül tartott? Húzd alá a szövegben
azt a részt, amelyik ezzel a kérdéssel foglalkozik!

c) Hasonlítsd össze Németország és Anglia népességi
viszonyait! Fogalmazd meg néhány mondatban azt, amit
erről a diagramról le tudtál olvasni!

Népességi viszonyok

A szemben álló felek katonai erőviszonyai a háború kitörésekor

d) Jellemezd a katonai erőviszonyokat a táblázat adatainak alapján!

e) Alakítsatok ki 4-5 fős csoportokat! A szöveg és az ábrák
alapján gyűjtsétek össze közösen először a központi hatalmak
utána az antanthatalmak erősségeit és gyengeségeit! Az így
kialakított kép alapján tanácsadóként vegyétek számba, mit
javasolnátok a központi hatalmak vezetőinek? Összefoglalásul
töltétek ki az alábbi táblázatot!

Központi hatalmak
erősségek

gyengeségek

Antanthatalmak
erősségek

gyengeségek

f) Vitassátok meg, hogy a háború elhúzódása melyik félnek kedvezett
inkább!

A totalitárius rendszerek jellemzői
Vizsgáljátok meg a feladatlapokon található fényképeket, plakátokat, műalkotásokat! Döntsétek el, hogy a szovjet kommunista vagy a német nemzetiszocialista
rendszerben születhettek-e, válaszaitokat írjátok be a táblázatba! Találjatok ki
képaláírást (címet) is az egyes fényképekhez! Szóban indokoljátok választásokat!

1. csoport: sport

......................................
képaláírás (vagy cím)

........................................
képaláírás (vagy cím)

2. csoport: tömeg

......................................
képaláírás (vagy cím)

........................................
képaláírás (vagy cím)

3. csoport: szobrászat

......................................
képaláírás (vagy cím)

........................................
képaláírás (vagy cím)

Földreform

Birtokegység
(kat. hold)

0–5
5–10
10–20
20–50
50–100
100–200
200–1000
1000–3000
3000 felett
Összesen:

Birtokviszonyok a földreform
előtt

1 184 783
204 471
144 186
73 663
15 240
5 792
5 202
768
302

0,9
0,3
0,3
0,1
0,1

Birtokviszonyok a földreform
után
Birtokok
területe
%
száma
%
területe
%
(kat.
(kat.
hold)
hold)
1 631 246
1 406325
2 871 850
1 477 376
388 179
3 388 657
2 025 946
175 428
2 789 353
2 172 300
71 164
2 359 004
1 036 162 6,5
14 864 0,7 1 295 506 8,1
805 164 5,0
5 525 0,5
714 512 4,4
2 124 801 13,2
4 034 0,2 1 352 728 8,4
1 250 599 7,8
504 0,0
796 007 4,9
3 558 250 22,1
91 0,0
513 919 3,2

Változás (%)

száma

szám

terület

+18,7
+84,9
+21,9
-3,3
-2,4
-4,6
-22,4
-34,3
-69,8

+76
+122,6
+37,6
+8,6
+25
-11,2
-36,3
-36,3
-88,3

1 634 407

100

16 081 844

%

100

2 066 114

100

16 081 536

100

„1945 elején az ideiglenes kormány legnagyobb hatású intézkedése a
földreform végrehajtása volt. […] A kormányt alkotó különböző pártok
lényegében arról vitatkoztak, hogy életképes parasztbirtokot alakítsanake ki – ez esetben viszont nem minden igénylő kaphat földet – vagy
minden igényjogosultnak adjanak, de ez a kis és törpebirtok
elszaporodását eredményezi. A radikálisabb, teljes körű földosztást a
kommunisták és a parasztpártiak, míg mérsékeltebb (a kialakítandó
birtokok nagyságát jobban figyelembe vevő) megoldást a Kisgazdapárt
javasolta. A vitát Vorosilov szovjet marsall a SZEB elnöke döntötte el.
Az 1945. március 17-én megjelent 600/1945. számú miniszterelnöki
rendelet elsősorban a földtelen cselédeket és napszámosokat, valamint a
törpebirtokosokat és nagycsaládosokat kívánta földhöz juttatni.”
(Tankönyvi szövegek alapján)
 a) Számold ki az adatok felhasználásával a 0–5, 5–10, a 10–20 és a
20–50 kataszteri holdat kitevő birtokok arányát a földreform előtt és
azt követően! Írd be a táblázatba!

 b) Számold ki a 100 holdon felüli birtokok számának és az összes
birtok szerinti százalékos arányának megváltozását!

Rákosi-korszak – az elnyomott nép humora
Rákosi a bolondok között
Rákosi ellátogat a bolondok házába, ahol az összeterelt betegeknek
beszédet tart. A bolondok lelkes tapssal jutalmazzák, néhány ember
azonban nem nyilvánítja ki a tetszését. Máris ott terem néhány ÁVH-s:
– Maguk miért nem tapsolják meg Rákosi elvtársat?
– Mert mi ápolók vagyunk és nem bolondok! –hangzik a válasz.
A szocializmus 5 szabálya
1. Ne gondolkozz!
2. Ha gondolkodsz, ne beszélj!
3. Ha gondolkodsz, és beszélsz, akkor ne írj!
4. Ha gondolkodsz, beszélsz, írsz, akkor ne írj alá!
5. Ha gondolkodsz, beszélsz, írsz, és aláírsz, akkor NE LEPŐDJ MEG!
Kommunista mese
– Mi a kommunista mese vége?
– Aki nem hiszi el, annak utána járnak.
Taggyűlésen
– Kohn elvtárs, miért nem szóltál hozzá? Nincs véleményed?
– Van, de nem értek vele egyet.

Kérdések
1953-ban fejtágító falugyűlést tartanak. A beszéd után a szónok így szól:
– Várom a kérdéseket, elvtársak.
– Nekem volna egy kérdésem! – áll fel Józsi bácsi – Hová lett a hús a
kenyér, és a tej?
A következő fejtágító alkalmával Pista bácsi kér szót:
– Kérdésem, hogy hová lett Józsi bácsi?
a)
1. csoport
2. csoport
3. csoport
Témák

A viccek címei

b) Mit gúnyoltak ki az általatok tartalmilag egybetartozó viccek?
Mi lehetett a valóságalapja e vicceknek?
c) Mi a véleményetek arról, hogy lehet-e a vicceket történelmi
forrásokként kezelni!

„Láss két szemmel!”
Mindegyik kép alá két cím kerüljön – az egyik a forradalmárokkal szimpatizáló
(SZ) a másik a forradalmárokkal szemben ellenséges E) hangulatú legyen!
Figyelj az alábbi szempontokra is (feladatmegoldási idő 15 perc):
 a forradalom résztvevői – koruk, nemük, társadalmi hovatartozásuk;
 a forradalmárok hangulata – arckifejezése.

SZ:…………………………………..

SZ:…………………………………

E: ……………………………….….

E:………………………………….

SZ:…………………………………..

SZ:…………………………………

E: ……………………………….….

E:………………………………….

Vizsgafeladatok
(válogatás)

Töltse ki az életrajzi leírás felhasználásával a szöveg alatt található
táblázatot, illetve válaszoljon a kérdésre! Használja a Történelmi atlaszt!

„1913–ban születtem Ungváron. Azóta itt élek. Mégis öt különböző
állam polgára voltam. Első emlékem I. Ferenc József halálakor
elrendelt gyászhoz kötődik. Az első világháború után szülőföldem a
kisantant egyik országához került. Az újabb világégés idején
ugyanahhoz az országhoz csatoltak, amely a Sárospatakon élő
unokatestvérem hazája. Később a Vörös Hadsereg betörése nyomán
ismét egy másik állam polgára lettem. Az utcán járva, még a feliratokat
sem tudtam elolvasni. Istennek hála a nagy birodalom összeomlott, én
meg újabb állampolgárságot kaptam.” (Petrók Józsefné 1995-ből)
Állam, államalakulat (ország) neve
1. Ferenc József halálakor
2. A kisantant létrejöttekor

3. Az újabb világégés idején
4. A kommunista diktatúra alatt
5. Jelenleg

Oldja meg a feladatokat a karikatúra felhasználásával!








a) Nevezzen meg a karikatúrán látható jelképek közül
kettőt!
(Elemenként 0,5 pont)
1. ……...........................
2. .............................................
b) Milyen ellentmondást mutat be a karikatúra?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
c) Nevezzen meg egy-egy eseményt 1938-ból és 1939-ből, amelyek
nyomán a hitleri Németország területe növekedett!

Válaszoljon a kérdésekre a karikatúra tanulmányozása után!

a) Határozza meg, hogy a világ mely
országait/országcsoportjait szimbolizálják a
karikatúrán látható szereplők!
A = Dél ..............................................
B = Észak ..............................................

„– Ugye tudod, hogy a
kezemben vagy?!”
Tájékoztatásul: ROHSTOFFE = nyersanyagok

b) Az ábrázolás alapján miért állítható az, hogy Dél
„kezében” van Észak?
c) Magyarázza meg, mit jelképez a két szereplőt
összekötő kötél? Válaszában két elemet említsen!
d) Milyen további – a képen nem ábrázolt –
fenyegetettséget jelent Dél az Észak országainak
számára? Válaszában két elemet említsen!
e) A karikatúrán ábrázolt probléma érinti-e
Magyarországot? Válaszát indokolja!

Egészítse ki az üresen hagyott ábraelemeket a szövegrészletből vett adatok felhasználásával!

„Periklész korában az igazságszolgáltatás a következőképpen épült fel:
az arkhónok minden év elején hatezer athéni nevét sorsolták ki azok
közül, akik már elmúltak harminc évesek. Belőlük állt a héliaia,
amelyből minden alkalommal kiválasztották a perek során
közreműködő ötszáz bíró nevét. A bírók napi egy zsetont kaptak
közreműködésükért, ami körülbelül hatvan százaléka volt egy
munkás napi bérének.” (Luciano de Crescenzo)

Globális problémaként értelmezzük azokat a környezeti,
gazdasági, társadalmi folyamatokat és jelenségeket,
amelyek hatása a Föld egészére kiterjed.
Oldja meg a feladatokat a források segítségével!

1. …………………………

2. …………..………………

Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján!
„Valami megváltozott a földi rendszerben. A globális klímaváltozás miatt
észrevehetően emelkedik a tengerek vízszintje. Ha beválnak a jóslatok, hamarosan
tengerparti városokat önt el az áradat. A környezetszennyezés miatt pusztulnak a
korallok, az erdőirtás miatt rohamosan zsugorodnak az esőerdők.
Több mint egymilliárd ember nem jut naponta tiszta vízhez; 2,4 milliárd ember a
legelemibb higiénés feltételek és lehetőségek nélkül él – nincs vécéjük, nincs
vezetékes vizük, s a talajszennyeződések okozta fertőzések miatt évente mintegy
harmincmillióan halnak meg.
A talaj elszennyeződése mellett súlyos gondot jelent, hogy a Föld mind nagyobb
hányadán a megszokottnál jóval kevesebb csapadék hull. A hiány miatt csökken a
mezőgazdasági termelés, miközben – különösen a fejlődő országokban – a
népesség száma folyamatosan emelkedik. A következmény: éhínség, elképesztő
közegészségügyi állapotok.” (tankönyvi szöveg)
Példa

1.

Ok

Okozat

globális klímaváltozás

tengerparti városokat
önthet el az áradat

erdőirtás
éhínség

2.

3.

környezetszennyezés

4.

vizek szennyezése

Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei
alapján!

a) Azonosítsa a térkép alapján az alábbi jelmagyarázatokat!

Állapítsa meg, hogy a megadott forrásrészlet melyik világvalláshoz kapcsolódik! Írja a források sorszámát a táblázat
megfelelő helyére!
1. „A ti istenetek egyedüli isten. Nincs isten, csak ő, a könyörületes, az irgalmas. Az egek
és a föld megteremtésében; az éjszaka és a nappal változásában; a hajókban, amelyek
sietve haladnak a tengeren, (szállítva) azt, ami hasznos az embereknek; abban, ahogy
Allah vizet bocsát le az égből.”
2. „Két végletet kell egy útkeresőnek elkerülnie. Melyik ez a kettő? Az egyik az élvezetek
útja […]. A másik az önkínzás útja […]. Nos, ezt a két végletet elkerülve, létezik egy
Középút. […] Ez visz el a […] megnyugváshoz, belátáshoz, kioldódáshoz s nirvánához
vezet.”
3. „Jahve, Seirből jöttöd idején, Edóm mezői felől mikor lépkedtél, a föld megrendült, az
ég is csepegett, a felhőkből is víz csepegett, a hegyek meginogtak Jahve előtt, Jahve,
Izrael istene előtt.„
4. „Szeresd az Urat, a te istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint
önmagadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és próféciák.”

Vallások
a)

Kereszténység, keresztyénség

b)

Zsidó vagy izraelita vallás

c)

Buddhizmus

d)

Iszlám

Sorszám

Válassza ki a felsorolásból a megfelelő szavakat, és írja
be betűjeleiket a táblázat üresen hagyott helyeire!

A merkantilizmus iparfejlesztő politikája

Betűjel

Jellemzők

b)

Mértékrendszer és fémpénz
egységesítése
Állam

c)

Gyarmati nyersanyagok behozatala

d)

Készárukivitel

e)

Manufaktúrák terjedése

a)

Oldja meg a forráshoz kapcsolódó feladatot!
„1. Valódi népképviseletet és többpártrendszert! Biztosítsák a választások
szabadságát és tisztaságát!
2. Rendőrállam helyébe jogállamot. Érvényesüljenek az emberi jogok, legyen
bírói függetlenség! […]
5. Méltányos közteherviselést, a közkiadások társadalmi ellenőrzését.
Szüntessék meg az egyéni és csoportos kiváltságokat, adják meg mindenkinek az
emberhez méltó élet alapfeltételeit!
6. Ésszerű gazdálkodást, működő piacot, a tulajdonformák egyenjogúságát. Állítsák
le a pénzemésztő és környezetpusztító nagyberuházásokat, szüntessék be a
veszteséges vállalatok támogatását! […]” (1989. március 15-i ellenzéki követelések)
a) Rendezze a forrásban szereplő követeléseket különböző szempontok szerint!
Egészítse ki a táblázatot két további szemponttal, illetve írja be az egyes
szempontoknak megfelelő követelések sorszámait!

A kiáltvány pontjai

Szempontok
a)
b) politikai
c)

5.

Írja a fogalmak mellé a megfelelő meghatározások betűjelét!
a) Az uralkodó a megnövekedett jövedelem birtokában tőle függő hivatalnoki
hálózatra, az állandó hadseregre és a bírói szervezetre támaszkodva irányítja az országát,
a rendi gyűlés mellőzésével.
b) Az uralkodók felülről bevezetett reformokkal kívánták modernizálni
birodalmukat. Merkantilista vámpolitikával, adókedvezményekkel, a jobbágyság
adóhelyzetének javításával kívánták fellendíteni államuk gazdaságát, hogy a hatalmi
versenyben ne maradjanak alul.
c) Olyan államforma, amelyben az államfőt meghatározott időre választják, a szuverenitás
tehát a népet illeti meg.
d) Olyan uralkodási forma, amely korlátok közé szorította a királyi hatalmat (pl. megtiltotta,
hogy a parlament hozzájárulása nélkül adót vessen ki, hadsereget tartson, illetve
parlamenti
képviselőt politikai szerepléséért felelősségre vonhasson stb.).
e) Az állam irányítása az uralkodó és a rendek közös törvényhozására és
hatalomgyakorlására épül.

Fogalmak
abszolutizmus
alkotmányos királyság
felvilágosult abszolutizmus
rendi monarchia

köztársaság

Betűjelek

Nevezze meg a térképen sorszámozott országokat!

Indokolja röviden, miért nevezhetjük etnikai szempontból igazságtalannak a békeszerződés Magyarország új határaira vonatkozó döntését!

Válaszoljon a kérdésekre ismeretei és a források segítségével!
„A bankok fizetésképtelenné váltak és csődbe jutottak. A hitelrendszer összeomlása
viszont lehetetlenné tette a termelést, a bel- és külkereskedelem működését. […] Az
Egyesült Államokban a munkanélküliek száma 1929–33 között 1,5 millióról 12,8 millióra
(a foglalkoztatottak 3,2%-áról 24,9%-ára) emelkedett. Ugyanezen idő alatt az előállított
társadalmi össztermék értéke 46%-kal csökkent.” (Tankönyvi szöveg)

a) Nevezze meg a forrásban bemutatott jelenséget!
b) Egészítse ki az ábrát a forrás és ismeretei felhasználásával!
„Ha az állam ócska palackokat megtöltene bankjegyekkel, megfelelő mélységbe

elásatná őket elhagyott szénbányákban, az üregeket színültig megtöltené utcai
szeméttel, s aztán […] magánvállalkozásra bízná, hogy újból kiássa a bankjegyeket […]
nem lenne munkanélküliség, és a visszahatások révén a társadalom reális jövedelme és
tőkevagyona is valószínűleg jelentősen nagyobb lenne, mint amekkora ténylegesen.”
(John Maynard Keynes)

c) Magyarázza meg, miért volt szükség az állam fokozott szerepvállalására a gazdaságban!

Mutassa be a források és ismeretei alapján, milyen társadalmi
és gazdaságpolitikai okokra vezethető vissza az 1471. évi Vitéz
János vezette összeesküvés!
„Sok okát beszélik, miért kezdtek összeesküvésbe a király legrégibb atyai barátai.
Hiszen olyan tekintélyben és hivatalokban volt részük, hogy igazán nem lehetett tőlük
ingadozást, árulást várni. Az érsek [Vitéz János, esztergomi érsek] állítólag számos
sérelme miatt lett összeesküvő. A király ugyanis már a maga lábán állt; azelőtt ki volt
szolgáltatva a főemberek tanácsának; most lerázta ezt, nem mások után, hanem saját
esze és akarata szerint járt, s ha szólni mertek, lehurrogta őket. […] Ezek tekintélyük
alapos csorbulását látták ebben. Ehhez járult a szokatlanul kivetett rendkívüli adó, az
úgynevezett dika, amelyet többnyire nem portánként, hanem fejenként róttak ki. És
ámbár az igen nagy szolgáltatásokat a folytonos háború tette szükségessé, a
szokatlan adót mindenki nehezményezte. Sőt, Mátyás még a püspöki jövedelmeket is
bitorolni kezdte.” (Bonfini nyomán)
„A legfelsőbb szintű igazságszolgáltatást a király személyes jelenlétének bírósága
végezte, amely folyamatosan működött. Ez lényeges előnyt jelentett a nádor vagy az
országbíró időszakosan ülésező és az ügyek intézését húzó-halasztó törvényszékhez
képest. Ennek az intézménynek a vezetői és hivatalnokai többnyire a köznemesi és
polgári, időnként pedig a jobbágyi sorból emelkedtek föl. Művelt, szakmájukat
kiválóan ismerő emberek voltak, akik hivatalukat s ebből származó jövedelmeiket
megélhetésük fő forrásának tekintették.” (Tankönyvi szöveg)

Igazolja a forrás és ismeretei felhasználásával, hogy az 1351-es
törvények a köznemesség érdekeinek védelmében fogalmazódtak
meg! Válaszában magyarázza meg ennek okait is!






„Mi tehát országunk említett báróinak, előkelőinek és nemeseinek a kérését királyi
kegyes jóindulattal meghallgatván, […] legkedvesebb ősünknek és elődünknek,András
király úrnak előbb említett, s aranypecsétjével megerősített, minden gyanútól
teljességgel mentes, szóról szóra ide közbeiktatott oklevelét, a benne leírt minden
szabadsággal együtt elfogadván, magunkévá tévén és jóváhagyván, kivéve egyedül
ugyanazon kiváltságlevélből az előbb említett módon kirekesztett egyetlen cikkelyt, azt
tudniillik, »hogy az örökösök hátrahagyása nélkül elhaló nemeseknek jogukban áll
birtokaikat még életükben és haláluk esetére az egyháznak vagy másoknak, akiknek
akarják, átadni vagy hagyományozni, eladni vagy elidegeníteni« éppen ellenkezőleg:
egyáltalán ne legyen joguk ezt megtenni, hanem birtokaik a jog szerint és törvényesen
tisztán és egyszerűen, minden ellentmondás nélkül legközelebbi atyafiaikra,
nemzetségeikre háramoljanak. […]
6. Ezenkívül bármely néven nevezett minden szabad faluban, sőt még az udvarnoki és
királynéi falvakban élő valamennyi szántóvető és szőlőbirtokos jobbágyainktól is –
kivéve a fallal övezett városokat – ezek minden terményének és borának a kilenced
részét [a kilencedik tized] fogjuk beszedni, és a királyné asszony is be fogja hajtani és
a fent említett bárók és nemcsak bármely birtokaikon élő minden szántóvető és
szőlőbirtokos jobbágyuktól hasonlóképpen hajtsák be, és szedjék be azok minden
terményének és borának a kilencedrészét a saját szükségletükre. […] És ha egyesek
az imént említett behajtással kapcsolatban másként járnak el, az olyan
ellenszegülőknek és jelen rendeletünk meghiúsítóinak a birtokain a terményeknek és
bornak ama kilenced részét – bármiféle mérséklés és engedmény nélkül – a saját
szükségletünk céljaira fogjuk behajtani. […]
11. Ugyanazon nemeseknek a kérésére ahhoz is hozzájárultunk, hogy mind az
országunk határai között lakó valódi nemesek, mind pedig azok is, akik országunk
határain belül fekvő hercegi tartományokban élnek, egy és ugyanazon szabadságot
élvezzék.” (Lajos király 1351-es törvényeiből)

A feladat a XX. századi magyar történelemmel kapcsolatos.
(hosszú) A források és ismeretei segítségével jellemezze a
Rákosi-rendszer gazdaságpolitikáját!

 A Kongresszus megállapítja, hogy a Párt és az ország előtt álló döntő,
stratégiai feladat: a mezőgazdaság szocialista átszervezésével
népgazdaságunk kettős jellegének megszüntetése, népgazdaságunk
egységes szocialista alapjának megteremtése. Ennek megfelelően a Párt fő
feladatai a következők:
 1. Az ötéves terv előirányzatainak felemelése útján az iparosítást meg kell
gyorsítani olymódon, hogy gyáriparunk termelése 1949-hez képest 1954-re
az eredetileg előirányzott 86,4% helyett legalább 200%kal emelkedjék. Ezen
belül a nehézipar termelésének az eredetileg előirányzott 104,3% helyett
legalább 280%-kal kell emelkednie. A könnyűipar termelésének 72,9%
helyett legalább 145%-kal kell emelkednie.
 A népgazdaság beruházásának öt év alatt az eredetileg előirányzott 50,9
milliárd forint helyett: legalább 80 milliárdot kell elérniük. Ezen belül a
gyáriparra fordított beruházásoknak 21,3 milliárd forint helyett legalább 40
milliárd forintot kell elérniük.
 A nehéziparban az eredetileg tervezett 18,3 milliárd torirat helyett legalább
37 milliárd forintot kell beruházni.
 A nemzeti jövedelemnek 1949-hez képest 1954-re az eredetileg előirányzott
63% helyett legalább 120%-kal kell emelkednie.
 A munka termelékenységének öt év alatt az eredetileg tervezett 50% helyett
legalább 80%-kal kell emelkednie. (MDP II. kongresszusa 1951. március 2.)

Padlás-lesöprés egy „kuláknál”
Nők is építik a Sztálin Vasművet!

