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IV/B témazáró feladatlap
1. A második világháború következtében megváltoztak az erôviszonyok. Hatalmi átrendezôdés
történt. A sorszámok beírásával csoportosítsd a legfôbb hatalmakat az alábbi két szempont
alapján!
Csoportosítandó hatalmak: 1. Németország, 2. Olaszország, 3. Franciaország, 4. Nagy-Britannia, 5. USA, 6. Szovjetunió, 7. Japán, 8. Kína
Gyôztes nagyhatalmak

Vesztes nagyhatalmak

A világpolitikát irányító hatalmak
a második világháború elôtt

a második világháború után
4 pont

2. A kép 1945 júniusában készült
San Franciscóban.
a)Mit ábrázol?

b)Hány állam alapította meg ezt a nemzetközi szervezetet?
c) Hazánk miért nem lehetett az alapítók között?

d)Nevezd meg e világszervezet legfontosabb döntéshozó testületét, amely elsôsorban a béke
megsértése és veszélyeztetése esetén ül össze!
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3. Milyen tényekkel és szervezetekkel jellemezhetô a nyugati és a keleti tömb? A kódszámok beírásával rendszerezd az állításokat!
1. NATO. 2. Segítséget ad azoknak az országoknak, ahol kommunista hatalomátvétel fenyeget.
3. Segítséget ad azoknak a szervezeteknek, pártoknak, melyek célja a tôkés rendszer (és kormányok) megdöntése. 4. Varsói Szerzôdés Szervezete. 5. Amerikai Egyesült Államok. 6. Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac). 7. Tervgazdálkodás. 8. Piacgazdaság. 9. Demokratikus
parlamentáris rendszer. 10. Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST). 11. Proletárdiktatúra. 12. Alacsonyan tartott életszínvonal. 13. Szovjetunió. 14. Viszonylag magas életszínvonal.
Nyugati tömb

Keleti tömb
Vezetô hatalom.
A külpolitikát jellemzi.
A belpolitika jellemzôje.
A tömb államainak katonai szövetsége.
A tömb államainak gazdasági szervezete.
Gazdasági rendszerére jellemzô.
A lakosság életszínvonalára jellemzô.

7 pont

4. A hidegháború idôszakában egyes események a háborús összecsapás veszélyét növelték, mások az enyhülést segítették.
a)Tényeket, eseményeket sorolunk fel. Melyik milyen irányban hatott? Rendszerezz a kódszámok beírásával!
A hidegháború jelensége

1.
2.
3.
4.
5.

Az enyhülés irányába hatott

6.
7.
8.
9.
10.

Katonai szövetségek alakulása.
Sztálin halála.
A „magyar ügy” lezárása az ENSZ-ben.
A berlini fal megépítése.
SALT-egyezmények.

Kubai rakétaválság.
Koreai háború.
Helsinki értekezlet.
Atomcsendegyezmény.
Szuezi válság.

b)Mi volt a legfôbb oka annak, hogy a háborús veszélyt fokozó események és a helyi háborúk
kirobbanása ellenére sem tört ki harmadik világháború?
6 pont
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