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NEMZETÁLLAMOK ÉS BIRODALMAK KORA 
 
1. Feladat 
 
Igaz vagy hamis? Karikázd be az igaz állítások utáni betőjelet! A bekarikázott betőket 

fordított sorrendben összeolvasva egy nevet olvashatsz. Ki volt ı? 

 
- III. Napóleon idején a francia gazdaság kevésbé fejlıdött. (A) 

- Az olasz egyesítés a Szárd – Piemonti Királyságból indult ki. (N) 

- A német egységet Poroszország teremtette meg. (I) 

- III. Napóleon támogatta az egységes Németország létrejöttét. (E) 

- A brit gyarmatbirodalom egyik legjelentısebb területe India volt. (T) 

- 1861-ben a dél-amerikai államok önállóvá akartak válni. (K) 

- Az USA polgárháborúja az északi államok gyızelmével ért véget. (R) 

- A 19. század második felében új energiaforrásokat kezdtek hasznosítani. (E) 

- Az ipari forradalom térhódításával új iparágak születtek. (B) 

- A marxizmus a magántulajdont kívánta megszüntetni. (U) 

- Az imperializmus idıszaka a nagy gyarmatbirodalmak kiépítésének kora volt. (O) 

- A gyarmatok piacokat és nyersanyagforrásokat kerestek. (V) 

- A munkaidı csökkenésével nıtt a szabadidı kulturált eltöltésének igénye. (C) 

 
A megoldás:  _____________________________________________  

 Ki volt ı? :  ____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 11p/ 
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2. Feladat 
Olasz torpedó. Kilenc pontos találat esetén a hajó elsüllyed. A helyes válaszokat a 
négyzetrács ablakába kell beírni. 
 
 
1. ___________________ 

 
2. _____________________ 

 
3. ____________________ 

 
4. ___________________ 

 
5. _____________________ 

 
6. ____________________ 

 
7. ___________________ 

 
8. _____________________ 

 
9. ____________________ 

  
1. Ki volt az „egység kovácsa”? 

2. Melyik tartomány fıvárosa Torinó? 

3. Melyik uralkodónak állt érdekében egy Ausztria elleni háború? 

4. Ki volt az újjászületési mozgalom idején a király? 

5. Mikor robban ki az olasz egységért vívott háború? 

6. Melyik csatához kötıdik a Vöröskereszt magalakítása? 

7. Ki volt a „Vatikán foglya”? 

8. Mikor jött létre az olasz egység? 

9. Ki volt az olasz egység megteremtıje? 

 9p/ 

 
3. Feladat 
 
Fejtsd meg a keresztrejtvény! 
 
1. … Ottó, a villanyóra kikísérletezıje 

2. A kromoszómák felfedezıje 

3. Bánki Donát találmánya 

4. … Kálmán (villanymozdony) 

5. A relativitáselmélet kidolgozója 

6. Eötvös Loránd mőve 

7. Bell találmánya 

8. … János, a porlasztó kifejlesztıje 

9. A rádió ısét alkotta meg 

10. Létrehozta a filmvetítıt 

11. İ tervezte az elsı telefonközpontot 

12. Az x sugár felfedezıje 

13. Galamb József alkotása 

14. A távíró feltalálója 
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1.        

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

Megfejtés:____________________________________ 

 15p/ 

 

4. Feladat 
 
TOTÓ. Karikázd be a helyes megoldás számát, betőjelét!  
 
1.           Melyik két gyarmat tartozott Franciaországhoz? 

             1. Egyiptom-India                    2. Marokkó-Indonézia        x. Algéria-Indokína 

2.          Mi tette tönkre az indiai családoknak a házi szövésbıl származó jövedelmét? 

             1. a szipojlázadás                     2. a piacgazdálkodás           x. az angol nagyüzemek 

3.          Melyik ország tudott ellenállni az európai gyarmatosítóknak? 

             1. Japán                                    2. Indonézia                        x. Kína 

4.          Melyik földrajzi hely számított a krími háborúban a legfontosabb stratégia helynek? 

             1. Szevasztopol                        2. Sinop                              x. Boszporusz 

5.          Milyen okra hivatkozva állt minden esetben Oroszország Szerbia és Bulgária mellé? 

             1. vallási                                  2. gazdasági                       x. katonai 

6.          Ki volt az olasz egység kovácsa? 

             1. Garibaldi                             2. Cavour                           x. II. Viktor Emánuel 

7.          Miért törekedett Németország az egységes polgári nemzet kialakítására? 

             1. hogy a különbözı tarto-      2. a gazdasági fejlıdés       x. katonai okok miatt 

                 mányban élı németek             érdekében 

                 egy országban éljenek 
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8.          Melyik évben alakult ki Olaszország, illetve Németország egysége? 

             1. 1861 és 1871                        2. 1870 és 1871                 x. 1870 és 1872 

9.          Mi volt a legfıbb ellentét Amerikában Észak és Dél között? 

             1. gazdasági                              2. külpolitikai                    x. a feketék kérdése 

10.        Melyik gazdasági intézményben voltak a feketék rabszolgasorsban? 

             1. az ültetvényeken                   2. az új cégeknél                x. a farmokon 

11. Mint ahogy a gız jellemezte az elsı ipari forradalmat, mi jellemezte a 2. ipari 

forradalmat? 

             1. léghajók                                2. vasúti közlekedés           x. villanyvilágítás 

12.        Ki volt a T-modell magalkotója? 

             1. Galamb József                      2. Bláthy Ottó                     x. Puskás Tivadar 

13.        Mivel foglalkozik a szociálpolitika? 

             1. a szocialista párttal               2. a tömegsporttal            x. az életfeltételek javításával 

13+1.    Melyik két ország volt az antant tagja? 

             1. Anglia és Törökország       2. Anglia és az USA      x. Franciaország és Oroszország 

 
 14p/ 

5. Feladat 

Határozd meg a rövid jellemzés alapján, hogy az a munkásszervezkedések melyik 

eszmerendszerének felel meg! 

a, Törekvéseik közé tartozott az általános választójog megszerzése, a jobb munkafeltételek 

biztosítása, az új munkahelyek létrehozása. Mindezt a polgári demokrácia keretei között 

képzelték el az eszme hirdetıi. 

____________________________________ 

b, A munkások jobb életét diktatórikus eszközökkel próbálták elérni. Végsı céljuk a 

kommunizmus megteremtése volt. 

____________________________________ 

c, Tagadtak mindenféle uralmat, rendet, tekintélyt. Az irányítás nélküli állapotot tartották a 

jobb élet feltételének.  

____________________________________ 

d, Közösségi elven alapuló irányzat, amely a tulajdon és a javak igazságos, egyenlı mértékő 

elosztását hirdette. 

____________________________________ 

 
 4p/ 
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6. Feladat 

Válaszolj a kérdésekre! 

a, Mely nagyhatalmak ellenséges érdekeinek hatására alakult ki 1879-ben a kettıs szövetség? 

__________________________________________________________________________ 

b, Mikor és melyik álammal bıvült a kettıs szövetség? Mi lett az új szövetség neve? 

___________________________________________________________________________ 

c, Mely országok kötöttek egymással „szívélyes megegyezést”? 

___________________________________________________________________________ 

d, Mely országok kötöttek megegyezést 1892-ben? 

___________________________________________________________________________ 

e, Mikor bıvült ki a francia-orosz szerzıdés az angolok belépésével? 

___________________________________________________________________________ 

 
 5p/ 

7. Feladat 

Írj fogalmazást a német nemzetállam megteremtésérıl!  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                               10p/ 

 

                                                                                                                             Összesen: 68p/ 


