
10. Állapítsd meg, hogy az alább felsoroltak közül melyik jellemzô Kínára, melyik Indiára, melyik
Japánra! Írd a számokat a megfelelô helyre!

India Kína Japán

1. Az európai, amerikai nagyhatalmak elônytelen kereskedelmi szerzôdéseket kényszerítenek rá.
2. Fejlett ipart épít ki, így megôrzi önállóságát.
3. A tankönyvi lecke idézett képaláírása erre az országra vonatkozik: „Az angolok – megfélem-

lítésül – a kivégzés új módját alkalmazzák, de engedményekre is kényszerülnek.”
4. Az ország mind gazdaságilag, mind politikailag alárendelt.
5. Az európai technika átvételével modernizálta iparát.
6. Az ország gazdaságilag alárendelt, de politikailag önálló.
7. A tankönyvi lecke idézett képaláírása sokat elárul errôl az országról: „az angol hadihajók

szétlövik a középkori fegyverekkel felszerelt … hajókat. … embertömegei ellenére is tehe-
tetlen az európai hadifölénnyel szemben.”

8. Az ország mind gazdaságilag, mind politikailag önálló.
9. Az ország gyarmatosításának nem csak hátrányai vannak. Kiépül a vasúthálózat, és számos

nagyipari üzem létesül.

11. A számok beírásával állapítsd meg a helyes idôrendet! (Az elsô négyzetbe a legkorábbi esemény
sorszámát írd!)

1. Garibaldi seregével partra száll Szicíliában.
2. A német császárság kikiáltása.
3. A II. Internacionálé megalakulása. Május 1. elsô megünneplése.
4. I. Ferenc József segítséget kér Miklós cártól a magyarok ellen.
5. Észak és Dél háborúja Amerikában.

12. Ezt a szobrot a tankönyvbôl is ismerheted.

a) Mi a szobor címe?

b) Ki készítette?

c) Sorolj fel két híres festôt is ebbôl a korból!
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13. Ezen az oldalon három kérdést találsz, de csak egyre válaszolj, arra, amelyet tanárod kijelöl. 
A rendelkezésre álló helyre való tekintettel csak a legfontosabb adatokat, összefüggéseket emeld ki!

a) Bizonyítsd, hogy a polgári állam létrejötte a társadalom minden rétege számára hasznos!

b) Melyek voltak India gyarmatosításának legfontosabb okai, módszerei és következményei?

c) Miért és hogyan változtatták meg az emberek életét a XIX. században végbement gazdasági és
társadalmi változások?

14. Az idézet elolvasása után válassz egyet az alábbi kérdések közül, és fejtsd ki a válaszodat! 

„Az olimpia az izmok gyakorlata, kultúrája és szépsége fölött érzett öröm, a családért és a társa-
dalomért végzett munka, illetôleg a három elszakíthatatlan egysége… Az olimpiai gondolatot
egyetlen ország sem sajátíthatja ki, az a világ egészének tulajdona.” (Pierre de Coubertin – pierr
de kuberten – báró, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elsô elnöke)

a) Húzd alá az idézetben azt a gondolatot, amely szerinted a legfontosabb! A választásodat in-
dokold is kerek egész mondatokkal!

b) Hol rendezték meg az elsô újkori olimpiát? Hogy hívták az elsô magyar olimpiai bajnokot?
Mit tudsz róla?

c) Az idézet második mondata hogyan valósul meg gyakorlatban az újkori olimpiák történetében?
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