
11. g. történelem  

 

Kedves Osztály! 

Köszönöm a beadandókat.  

Sajnos sok a „másolás”, a hányaveti munka, amiben kevés önálló gondolat van. 

Rövid idő alatt elkészített vmiket küld több ember is.  

Nem tudom elfogadni, hogy plagizálsz és olyan mondatokat írsz le, amit nem is 

értesz… Törekedjetek arra, hogy felhasználjátok a szabadon elérhető 

ismereteket, de ne ctrl c – v legyen minden. mert annak nincs értelme…Ha kell 

segítség és a feladatban útmutatás szívesen adok, linkelek is, de nem fogom 

megoldani helyettetek a feladatot. Szólj időben, ha vmit nem tudsz, nem értesz, 

mert utólag nem fogok tudni semmin változtatni.  

Legyetek szívesek a határidőket betartani! Köszönöm. 

 

Eddig rögösen, de megérkeztünk végre a tanév finisébe.  

Erősítsétek meg magatokat, már nem sok van hátra, bízom benne, hogy az 

utolsó témakör feldolgozása nem fog nehézséget okozni, hiszen egy közkedvelt 

témáról lesz szó. 

Az utolsó témakörünk a II. világháború eseménytörténetével foglalkozik.  

Jó munkát kívánok! 

Szép hetet! 

Márti néni 

 

 

 

 

 



FONTOS!!! 

 A feldolgozás csak részben fogja követni a tankönyvi leckéket, így arra 

csak néhol hivatkozom.  

 A tankönyvi források elengedhetetlenek a téma ismeretéhez, így azokhoz 

fogok adni feladatokat. 

 Legyél szíves majd a tankönyvi leckéket mindig hozzáolvasni az elküldött 

anyagokhoz. 

 Célom, hogy most videók, filmek, jegyzetek, cikkek stb. révén több 

szempontból tudj megismerkedni a világháború eseményeivel. Néhol 

lehet, hogy lesznek átfedések, de ez nem is baj, ismétlés a tudás anyja… 

  A leckék első fele a világtörténelmi, míg a második fele a leckéknek a 

magyar eseményeket, Magyarország háborúba sodródását és háborús 

részvételét fogja bemutatni. Így haladunk majd mi is előre, tehát előbb a 

világtörténelem és utána Magyarország helyzete. 

 Fontos, hogy ne hagyj ki semmilyen anyagot, mert így áll majd össze a 

kerek egész  Tudom, hogy nem mindig lesz kedved stb. filmeket nézni 

sem annyira szeret mindenki, de ezek tényleg jó alkotások… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Először a következő bő vázlatot olvasd el figyelmesen, a legjobb lenne, ha ki 

tudnád nyomtatni és ehhez tudnál plusz jegyzeteket készíteni, de ha ez nem 

megoldható, akkor mentsd le pdf-ből wordbe, és így dolgozz majd vele (esetleg 

a füzetedbe kiírhatod).  

 

http://asztivaniskola.lapunk.hu/tarhely/asztivaniskola/dokumentumok/a_masodik_vilaghaboru_nem

zetkozi_esemenyei.pdf 

 

Háborús felek: 

 

 

A tengelyhatalmak fogalma és a fegyveres szövetségek: 

https://zanza.tv/tortenelem/masodik-vilaghaboru/ii-vilaghaboru-tortenete-i 
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Vedd elő a térképedet is, amely a II. világháború hadszíntereit láttatja veled, így 

jobban fogod tudni követni az eseményeket!!!! 

Térkép 59-63 .oldal 

Itt pedig szuper térképeket találsz még, ezeket is használhatod: 

http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/map/index.html 

 

Nézd meg a következő videót, amely a háború 1939-42-ig tartó eseményeit 

foglalja össze: 

https://www.youtube.com/watch?v=rbiag4tnM-0 

 

Churchill élete, ha felkeltette érdeklődésed…nemrég készült róla egy nagyon jó 

film. Nekem nagyon tetszett. Ha van időd és kedved, nézd meg   

Az előzetes megnézése után dönts  !!!! 

Előzetese: 

https://www.youtube.com/watch?v=lIopm-BbD-g 

A film: 

https://videa.hu/videok/film-animacio/a-legsotetebb-ora-2018-hang-9ApxcBYRzcomleao 

 

A másik film a Dunkirk című. 

Előzetes: 

https://www.youtube.com/watch?v=exGF7l3ThKE 

A dunkerque-i csata a második világháború egy nagy ütközete volt 1940. május 

26. és  június 4.  között. A harcoló felek a La Manche csatorna partján 

védekezésbe kényszerült francia–brit szövetség, illetve a Harmadik 

Birodalom Belgiumba betörő csapatai voltak. A csatához szorosan kötődik a 
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brit Dinamó hadművelet, azaz a dunkerque-i evakuáció, melynek keretében 

330 000 szövetséges katonát menekítettek a Csatorna túlpartjára. 

https://videa.hu/videok/film-animacio/dunkirk-2017-hd-teljes-film-R85z6bFa4tE89IZB 

 

Ha a film nem érdekel, de olvasnál a hadműveletről, színes fotókkal illusztrálva, 

akkor ezt nézd meg! 

Történelmi cikk: 

https://mult-kor.hu/ritkan-lathato-szines-fotok-a-dunkerque-i-csata-utani-tajrol-

20180613?openImage=17195 

 

 

Házi feladatod: 

Tk/ 249.oldal /4. forrást elolvasni és az alatta lévő kérdések megválaszolása 

Tk/ 253. oldal /16. forrás elolvasni és az alatta lévő kérdések megválaszolása 

Wordben kérem! 

Határidő: május 8. 12 óra 
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