
Történelem 7.o.:  

 Oldd meg a következő feladatsort,és küldd vissza nekem! Jövő 

hétfőig várom! 

1. Kösd össze az összetartozó fogalmakat 

 

   fajelmélet                                            1933 

 

   Gestapo                                               náci egypártrendszer 

 

   antiszemitizmus                                   1919 

 

   Hitler kancellárrá választásának 

   az éve                                                  náci titkosrendőr- 

                                                                ség     

 

   a versailles-i béke megkötésének        zsidóellenesség 

   az éve  

 

   diktatórikus hatalom                             bizonyos emberi  

                                                                fajok uralkodásra 

                                                                termettek,míg  

                                                                mások szolgaság- 

                                                                ra vagy kiirtásra        

 

                                                                                          6 pont 



 

2. Igaz,vagy hamis? Jelöld a megfelelő betűvel! (I,H) 

 

- Az első világháborúban rengeteg nő teljesített fegyveres 
szolgálatot a fronton.  

- A technika fejődése háttérbe szorította a női 
munkavállalást. 

- A nők politikai szerepvállalást kaptak a szavazati joggal.    
- A rádióból a zenék mellett különféle tanácsokat is kaptak a 

háziasszonyok. 
- A válság következtében sok bank csődbe jutott. 
- Tömegek vesztették el állásukat,lakásukat. 
- A munkabérek nem változtak a válság ideje alatt.  
- Az amerikaiak a válság miatt kivonták a befektetéseket 

Európából.  
                                                                                           8 pont 

 

3. Ki volt? 

 

   Adolf Hitler: 

 

   Benito Mussolini: 

 

   Joszif Viszarjonovics Sztálin: 

 

   Franklin Delano Roosevelt: 

 

   Winston Churchill:                                                        

                                                                                         10 pont 



 

4. Állítsd időrendbe az eseményeket,számozással! 

 

  ___   Hitler hatalomra jutása 

 

  ___   Mussolini „ menetelés Rómába” 

 

  ___   „Anschluss” – Ausztria bekebelezése 

 

  ___   a nagy gazdasági világválság kezdete 

 

  ___   A Rajna-vidék visszafoglalása 

 

  ___   Csehszlovákia elfoglalása 

 

                                                                                           6 pont 

 

5. Magyarázd meg a következő fogalmakat! 

 

    GULAG: 

 

    személyi kultusz: 

 

    koholt perek:  

 



    koncentrációs tábor: 

 

    ötéves terv: 

 

    New Deal: 

  

    sztahanovista: 

 

    feketeingesek: 

                                                                                            

                                                                                            8 pont 

 

6. Csoportosítsd a következő állításokat! Írd a betűket a 

táblázat megfelelő helyére! 

 

A. Milliókat ítéltek el és zárattak a GULAG-táborokba. 
B. Állami propaganda az eszmék és a vezető 

népszerűsítésére. 
C. Titkosrendőrség a lakosságot folyamatos ellenőrzés és 

megfélemlítés alatt tartotta. 
D. Pártállam. 
E. Az államberendezkedés a szocializmus eszméjére épült.  
F. A Hitlerjugend szervezete kötelező volt a fiatalok számára. 
G. Kíméletlenül leszámoltak a politikai ellenfelekkel.  
H. Személyi kultusz érvényesült. 
I. Csak a politikát támogató híreket,műsorokat lehetett 

közölni. 
J. Korlátlan hatalom összpontosult a vezető kezében. 
K. A terror a legtekintélyesebb katonai vagy pártvezetőket 

sem kímélte.  



L. Ötéves tervekkel irányították a gazdaságot. 
M. Intenzív fegyverkezési program. 
N. A földeket,a haszonállatokat és termelőeszközöket állami 

tulajdonba vették.  
 

 

Hitleri rendszer 

 

Mindkettő 

 

Sztálini rendszer 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                     14 pont 

 

                                                             Össz.: 52 pont 

 

 


