
 

 

11. osztály történelem 

Kedves Osztály! A hétre 3 órányi feladatot kaptok, de segítek, szóval kövessétek a leírtakat. Két házitok 

lesz, erre jegyet fogok adni, kérem, hogy készítsétek el a megadott határidőre. Egyben fogom kérni, de 

erről lentebb.  

Jó munkát kívánok! 

1. óra 

Olvasd el a 35. leckét, Köztes- Európa az új világban.  

Nézd meg a következő prezi vázlatot!  

https://prezi.com/ic8zwh52wrgk/koztes-europa-az-uj-vilagban/ 

 

Tekintsd át a vázlatot, amit küldtem. (Ld. privátban) 

 

 

2. óra 

A bolsevik Oroszország  

Nézd meg először ezt a két videót:  

https://zanza.tv/tortenelem/jelenkor-europa-es-vilag-ket-vilaghaboru-kozott/diktatorok-iii 

https://www.youtube.com/watch?v=9okKjtLUlvg 

Olvasd el a tankönyv 36. leckéjét, ügyelj a források értelmezésére is! Másold le a vázlatot a füzetbe, amit 

küldtem. Erről kérek majd fotót, hogy megtetted, a viraghalmi0214@gmail.com címre.  

Házi feladat megoldása, majd elküldése, szintén a megadott címre. Határidő március 29. A be nem érkező 

feladatokat nem fogom tudni értékelni. Ez a  feladat a sztálini diktatúrával kapcsolatos. Lentebb fogod 

megtalálni. 

 

3. óra 

A nagy gazdasági világválság 

Olvasd el a tankönyv 37. leckéjét.  

Segít a következő videó. 

https://www.youtube.com/watch?v=WbZf1E_3RO4 

Házi feladat: Értékeld maximum 20 mondatban Roosevelt elnökségét és a Nem Deal programját! Önálló 

vélemény is jöhet.  

Házi feladat word dokumentumként elküldve, március 29-ig, a viraghalmi0214@gmail.com címre.  

KÉREM, HOGY A HÁZIKAT, AMELYEKRE JEGYET FOGOT ADNI,  VALAMINT A FOTÓT A FÜZETEDRŐL EGY E-

MAILBEN KÜLDD EL!!!!! 
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A feladat a sztálini diktatúrával kapcsolatos. 

Oldja meg a feladatokat forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nagy ukrajnai éhínségre (a holodomorra) emlékező plakát részlete, 2009 

(A plakát felirata magyarul: Ukrajna. Holodomor) 

a) Karikázza be a plakáthoz illő idézet sorszámát! 

1. „11 kivégzés Szaratovban; 8, majd további 12 Leningrádban; 6, majd további 5 Minszkben. 
[…] Összesen 82.” (Napi jelentés részlete, 1937. október 21.) 

2. „Egy vonat épp most érkezett Kijevbe, tele éhen halt emberek hulláival. A Poltavától kezdve 
gyűjtötték össze a holttesteket.” (Jelentés, 1932) 

3. „Január 31-én a hadseregtábornok […] megadta magát, és 240 ezer éhező, összefagyott 
[…] emberformáját is elvesztett madárijesztővel esett fogságba.” (Jelentés, 1943) 

b) Karikázza be annak az állításnak a sorszámát, amely megmagyarázza, mit jelentett a 

mezőgazdaság kollektivizálása a parasztság számára! 

1. Kényszerítették őket földjeik felajánlására, illetve a szövetkezetekbe való belépésre. 

2. Állatokat és traktorokat kaptak. 

3. A mezőgazdaság gépesítése miatt a termésátlag gyors ütemben nőtt. 

c) Magyarázza meg saját szavaival a plakát által ábrázoltak és a kollektivizálás közötti 

összefüggést! 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

d) Mely politikai szándék húzódott meg – a felsoroltak közül – a nagy ukrajnai éhínség 

hátterében? Karikázza be a helyes válasz sorszámát! 

1. a túlnépesedés csökkentése 



 

 

2. etnikai tisztogatás 

3. antiszemitizmus

4 pont 



 

 

 


