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I. a nemzetállamok és a birodalmi politika kora

1. a forradalmakat felváltó hatalmi politika

1.  Tanulmányozzuk a tömegek befolyásolásának, megtévesztésének módját és eszközeit III. Napóleon kiáltványá-
ban (2.)!

 a) állapítsa meg, milyen célt szolgálnak a megjelölt szavak, kifejezések!

 

C) ...................................................

    ...................................................

 „1. Egy felelős vezért kell kinevezni 	z év időtartamra.
 2.  A miniszterek csak a végrehajtó hatalomtól függenek.
 3.  Az államtanács a legválogato�abb emberekből áll. Az államtanács készítené elő a 
     törvényeket, s ez vezetné le a vitát a törvényhozó testület elő�.
 4.  A törvényhozó testületet, amely megvitatja s megszavazza a törvényeket, általános
     választójog alapján kell megválasztani lajtsrom nélkül. A lajtsrom tudniillik
     meghamisítja a választást.”

D) ...................................................

    ...................................................

A) ................................................... 

   ................................................... 

„[...] a hatalom bizonytalansága a zavarok és a viszályok állandó oka az egyetlen nemzetgyűlés 
döntő súlya. Ezért megítélésük elé viszem egy alkotmány következő alapelveit, amelyeket a 
nemzetgyűlések fejleszthetnek tovább. Válaszaitokat szavazás formájában ju�assátok tudomásomra.”

B) ................................................... 

    ................................................... 

E) ...................................................

    ...................................................

„5.  Egy második nemzetgyűlés az ország minden illusztris személyiségéből egyensúlyozó hatalomként 
 működik majd, az alapegyezmény és a közszabadságok védelmezőjeként. Így 1804 óta először 
 tudjátok, miért és kire szavaztok.

Ha nem kapom meg szavazataitok többségét, összehívom az új nemzetgyűlést, s
visszaadom annak a tőletek kapo� mandátumot.”

F) ...................................................

   ...................................................

 

G) ...................................................

     ...................................................

„De, ha úgy gondoljátok, hogy az ügy, melynek nevem a szimbóluma, azaz a ’89-es forradalomban 
újjászülete� és a császár által megszerveze� Franciaország még mindig a � ügyetek, nyilvánítsátok ki 
s szenteljétek meg a tőletek kért hatalmat.”
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b) A 9. évfolyamos munkafüzet 49–51. oldalán hasonló módon elemeztünk egy dokumentumot. Elevenítse fel, hogy 
akkor melyik dokumentumról volt szó! Fogalmazza meg, miben különbözik, és miben hasonlít a két dokumentum!

dokumentum: 

Különbségek: 

hasonlóságok: 

c) Készítse el a demagógia és a bonapartizmus fogalmak meghatározását a séma alapján!

2.  Dolgozzuk fel a magyar és az orosz jobbágyfelszabadítás dokumentumait!
  a) hasonlítsa össze a magyar (10. évfolyamos tankönyv, 43. lecke) és az orosz jobbágyfelszabadítást (1. lecke, 10. 

forrás) a megadott kérdések alapján! Töltse ki a táblázatot! Néhány szavas válaszokat adjon!

Szempontok Magyar Orosz

Mikor lépett 
hatályba?

Kiket érintett?

hogyan változott 
a föld tulajdonjoga?

Kik fizették  
a kárpótlást?

 b) Fogalmazzon meg két-két megállapítást a különbségek okairól és várható következményeiről!

 A) A fogalom tartalma (tárgykör):

 b) Időbelisége:

 c) Térbelisége:

 d) Jelentése (lényege):

 A) A fogalom tartalma (tárgykör):

 b) Időbelisége:

 c) Térbelisége:

 d) Jelentése (lényege):
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I. a NEMZETÁLLaMOK ÉS a bIROdaLMI POLITIKa KORa

1.  Dolgozzuk fel a szárd–francia megállapodást a forrásszöveg (3.) alapján!
a) Egészítse ki az alábbi ábrát a kérdések segítségével!

A, b) Kik kötötték a szerződést?

c) határozza meg a szerződés tárgyát és célját!

d) Az A szerződő fél mit ad b-nek?

E, F) Sorolja fel az A, illetve b fél kötelezettségeit!

b) Mi volt a két fél célja a szerződés megkötésével?

Franciaország: 

Szárd Királyság: 

c) Magyarázza meg röviden, hogy miért nem esik szó a szerződésben egész Itália egyesítéséről!

2.  A feladatot lásd a térképes oldalakon!

3.  Tekintsük át az olasz egység létrejöttének tanulságait!
Igazolja és magyarázza meg a táblázatban szereplő megállapításokat, illetve írjon a magyarázatok alapján megálla-
pításokat!

Megállapítás Igazolás, magyarázat

Az egység forradalmi úton történő megvalósítását Itália gaz-
dasági és társadalmi megosztottsága is lehetetlenné tette.

1.

2.     
Piemont miniszterelnöke hatékonyan képviselte a király ság 
érdekeit az egység megteremtése során.

3. Piemont ügyesen használta ki a korszak európai konflik tusait 
(pl. krími háború, porosz–osztrák háború) és nagyhatalmi el-
lentéteit.

Az egység létrejöttét egyszerre segítette a nacionalizmus esz-
méje és az ipari forradalom terjedése.

4.

C�

A� B�

E� D� F�

2. az olasz egység megvalósulása
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4.  Dolgozzuk fel a zürichi osztrák–francia béke szövegrészletét (5.)!
 Készítsen szemléltető ábrát a szerződésről!

 a) Írja be a körökbe a békeszerződést aláíró hatalmak nevét!
 b) Szemléltesse nyilakkal a közöttük kialakult viszonyt!
 c) Jelölje, hogyan változott a békét megkötő hatalmak nemzetközi pozíciója (javult: +, romlott: –)!
 

5.  Elemezzük a Garibaldi és Viktor Emánuel szárd király találkozását ábrázoló festményt!
 

 

 a) Azonosítsa a képen számmal jelölt személyeket!

1.     2.  
 
 b) határozza meg, hogy mely társadalmi csoportokat jelenítenek meg a képen betűvel jelölt szereplők!

A)     b)  

 c) Fogalmazza meg 2-3 mondatban, mit üzenhetett a kép a kortársaknak!  

A

B

1. 2.
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3. a német egység létrejötte

I. a NEMZETÁLLaMOK ÉS a bIROdaLMI POLITIKa KORa

1.  Vizsgáljuk meg a német területek gazdasági fejlődését a tankönyvi főszöveg alapján!
 a) Gyűjtse össze, hogy a német területeken milyen tényezők segítették elő az ipari forradalom kibontakozását!

Szempontok Az ipari forradalom kibontakozását segítő tényezők

Nyersanyagok

Infrastruktúra

Piac

Szellemi tőke

Társadalmi béke

Az államszervezet 
működése

Politikai egység

  b) Magyarázza meg röviden (3-4 mondatban), hogy miért válhatott a nehézipar a német ipari forradalom 
húzóágazatává!

2.   Hasonlítsuk össze a német egység megvalósításának lehetséges alternatíváit a tankönyvi főszöveg alapján!
 a) Magyarázza meg a táblázatban szereplő fogalmakat egy-két mondatban!

Fogalmak Magyarázat

1. forradalmi út

2. dinasztikus út
     a)  nagynémet 

egység
     b)  kisnémet 

egység

  b) Magyarázza meg röviden (2-3 mondatban), hogy a lehetséges alternatívák közül miért a dinasztikus kisnémet 
egység megvalósulásának volt a legnagyobb az esélye!

3.  A feladatot lásd a térképes oldalakon!

4.   Elemezzük a Német Császárság kikiáltását megörökítő 
festményt (11.)!

  a) Azonosítsa a kép két főszereplőjét! Kiket jelölnek a szá-
mok?

 1. 

 2. 

  b) Magyarázza meg a két személy ábrázolásának sajátossá-
gait (elhelyezkedés, ruházat, megvilágítás stb.)!

2

1
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Testületek, amelyeket a császár feloszlathatottTestületek, amelyeket a császár összehívhatott

5.  Tárjuk fel Bismarck politikájának jellemzőit!
 a) értelmezze röviden a táblázatban szereplő, bismarcktól származó idézeteket!

Idézet Értelmezés

1. „Én abban keresem a porosz becsületet, hogy Poroszország 
tartsa magát távol a demokráciával való minden szégyentel-
jes kapcsolattól.”

2. „A porosz belpolitikát illetôen nem pusztán megszo-
kásból, hanem meggyôzôdésbôl és hasznossági okokból 
is konzervatív vagyok, amennyire azt csak fejedelmem és 
hûbéruram engedi.”

3. „A többi ország felé való kapcsolatot illetôen nem ismerek 
semmiféle alapvetô kötöttséget egy porosz számára, ezeket 
csak abból a szempontból tekintem, mennyire hasznosak a 
porosz érdekeknek.”

b) Keressen a tankönyv, illetve a szakirodalom felhasználásával példákat arra, hogy a bismarck által megfogalmazott 
elvek (1., 2., 3.) a gyakorlatban is érvényesültek!

Sorszám Példák

1.

2.

3.

6.  Vizsgáljuk meg a Német Császárság működését az ábra (14.) és a forrás (15.) alapján!
a) Válaszoljon a kérdésekre!

1. Nevezze meg a német császár további címeit és tisztségeit!

2. Milyen testületeket hívhatott össze, illetve oszlathatott fel a császár?

3. Mi biztosította a végrehajtó hatalom elsőbbségét a törvényhozással szemben?

4. Mi jellemezte a tagállamok és a központi hatalom viszonyát?

b) Gyűjtse össze a német állam működésének demokratikus vonásait, illetve a tekintélyuralmi rendszerekre jellem-
ző jegyeit! Töltse ki az alábbi táblázatot!

Demokratikus Tekintélyuralmi
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4. az ipari forradalom újabb hulláma

I. a NEMZETÁLLaMOK ÉS a bIROdaLMI POLITIKa KORa

1.  Tekintsük át a második ipari forradalom főbb jellemzőit az ábra (1.) alapján!
a) Egészítse ki az első és a második ipari forradalmat összehasonlító táblázatot!

Jellegzetességek Első ipari forradalom Második ipari forradalom

Fő energiahordozó kőszén
kőszén

Erőgép

gőzgép

Jellemző üzemméret kisüzemek és kevés nagyüzem közepes méretű és nagyüzemek

Szükséges tőke növekvő tőkeigény  ------------------------------------------------------->

A találmányok alkotói többnyire a mesterek mesterek és tudósok

Gazdasági korszak a szabad verseny kora

b) Egészítse ki az alábbi ábrát a korszak meghatározó felfedezéseivel és találmányaival, a tankönyvi főszöveg se-
gítségével!

c)  Magyarázza meg a táblázatban szereplő megállapításokat!

Megállapítás Magyarázat

A második ipari forradalom idején a fejlődés mo-
torja a nehézipar volt.

Az ipari fejlesztések egyre szorosabban kötődtek 
a tudományos eredményekhez.

fizika

Felfedezések, találmányok

kémia

Találmányok

vas- és
fémipar elektronikai

ipar

közlekedés petrolkémia vegyipar
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Megállapítás Magyarázat

Az új technológiák bevezetése jelentős tőkét igé-
nyelt.

Az ipari forradalom nyomán kialakult a tömegter-
melés, és nagymértékben bővült a fogyasztás.

2.  Tanulmányozzuk az ipari termelés mutatóit a diagramok (2.) alapján!
a) Készítsen oszlopdiagramot, amely Nagy-britannia, Németország és Franciaország nyersvas- és acélgyártását mu-
tatja be 1880 és 1910 között!

b) Mutassa be a fenti adatok alapján az ipari termelés alakulásának jellemzőit! Írjon három megállapítást, és ezeket 
támassza alá magyarázatokkal!

Megállapítás Magyarázat

1.

2.

3.

3.  Tekintsük át a gazdasági élet új jelenségeit a tankönyvi főszöveg és az ábra (14.) alapján!
a) Tanulmányozza a piac, illetve az ár alakulását a szabad verseny időszakában!

b) Készítsen ábrát az árképzésről a monopolkapitalizmus idején! használja mintaként a fenti ábrát!

1880 1890 1900 1910
idő

tonna

nyersvas

acél

GYÁRTÓK VERSENYE

ÁRKERESLET KÍNÁLAT

KÖLTSÉGEK
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5. népesedési folyamatok és a polgári állam jellemzői

I. a NEMZETÁLLaMOK ÉS a bIROdaLMI POLITIKa KORa

1.  Elemezzük az Európán belüli és az Európán kívülre irányuló népességvándorlást szemléltető térképvázlatot (8.)!
a) Egészítse ki a táblázatot a térképvázlat és a tankönyvi szöveg alapján!

Kibocsátó ország Célország Fő
(millió) Fő ok(ok)

18

8,5

4,9

4,5

1,6

  
b) Nevezze meg Európa legnagyobb népsűrűséggel rendelkező régióit!

2.   Tekintsük át Franciaország demográfiai helyzetének okait a szöveges forrás (1.), a térképvázlat (8.) és a tanköny-
vi szöveg alapján!
a) Emeljen ki a forrás szövegéből három okot, amelyeket a szerző fontosnak tart!

1. 

2. 

3. 
b) Egészítse ki a listát a tankönyvi szöveg alapján!

4.  

5.  

6.  
c) Nevezzen meg további 1-2 okot a térkép (8.) alapján!

7.  

8.  

d) Alakítsanak csoportokat, és vitassák meg, mely okokat tartják a legfontosabbnak! Indokolják döntésüket 1-2 
mondatban!
  
A három legfontosabb ok sorszáma: 

Indoklás:
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3.  Összegezzük az állam új feladatait a XIX. század végén!
Egészítse ki az alábbi ábrát a tankönyv 28. oldalának ábrája (14.) alapján!

Adóbevételek

Az állam feladatai

A) Forrásai:

C) Ellátandó területek:

B) Formái:

1. 2. 3. 4. 5.

D) Következményei az államapparátusra nézve:

4.  Tekintsük át a modern állam működésének jellemzőit!
a) állapítsa meg, hogy az alábbi álláspontok milyen mértékű és mely területekre kiterjedő állami szerepvállalást 
várnak el! Töltse ki a táblázatot!

Álláspontok Állami szerepvállalás

„Az emberek természetes jogainak gyakorlása nem ismer határokat, kivé-
ve, ha az a társadalom többi tagját ugyanezen jogai gyakorlásában gátol-
ja.” (Az emberi és polgári jogok nyilatkozata, 1789)

„A kormány egyetlen feladata a bûntények megakadályozása és a szer-
zôdések érvényesítése.” (Lord Melbourne)

„A kormányt úgy kell tekinteni, mint a termelés legfôbb irányítóját, és 
hatalommal kell felruházni, hogy véghezvihesse feladatát.” (Louis Blanc)

„A méltányosság a munkások állami védelmét sürgeti. […] Mindazt pár-
tolnia kell az államnak, ami a munkások helyzetén bármiképp is lendít.” 
(XIII. Leó pápa)

b) Magyarázza meg röviden (5-6 mondatban), hogy alapvetően mely két álláspont jelenik meg a fenti idézetekben 
az állami szerepvállalás kérdésében! Mi ezeknek az álláspontoknak a lényege, és miben különböznek egymástól?
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6. a hármas szövetség létrejötte

I. a NEMZETÁLLaMOK ÉS a bIROdaLMI POLITIKa KORa

1.    Tanulmányozzuk Bismarck külpolitikai elgondolásait a forrás (1.), a térképvázlat (2.), illetve a táblázatban sze-
replő forrásrészletek segítségével!
a) értelmezze bismarck nézeteit a szövegrészletek alapján! Töltse ki a táblázatot!

Szövegrészlet Bismarck nézete

1. „A harc manapság nem is annyira az oroszok, németek, olaszok, 
franciák között, hanem a forradalom és a monarchia között folyik.  
A forradalom Franciaországot meghódította, Angliát megérintette. 
Már csak a három császár tanúsít ellenállást vele szemben.”

2. „Szabad egy orosz cárnak a köztársasági Franciaországot arra báto-
rítani, hogy készítse elô elôrenyomulását Európa keleti része ellen, és 
a német monarchiát francia–orosz szövetséggel fenyegetni? A háború, 
legyen gyôztes vagy vesztes, a forradalmat […] fogja kirobbantani.” 

3. „Minden külpolitika abban foglalható össze, hogy igyekezz hár-
masban lenni, míg a világot öt nagyhatalom bizonytalan egyensúlya 
kormányozza.”

b) Milyen elvre kívánja alapozni bismarck a három császár szövetségét?

c) Fogalmazza meg röviden, mennyiben egyezik meg, illetve miben tér el a fenti nyilatkozatok és a visszaemlékezés 
(1.) okfejtése!

 

d) Mi volt bismarck alapvető célja a három császár szövetségével?

e) Mely országok ellentétének felerősödése vetett véget a három császár szövetségének?

2.  Tanulmányozzuk a tankönyvi főszöveg és a térképvázlat (2.) alapján a balkáni (keleti) kérdést!
a) Nevezze meg a balkáni népeket a XIV. és a XIX. század között uraló nagyhatalmat!

b) Sorolja fel e nagyhatalom XIX. századi meggyengülésének okait!

c) Sorolja fel a térképvázlat alapján a balkánon élő népeket, és nevezze meg, milyen vallásúak!

d) Mely nagyhatalmak, milyen indokok alapján avatkoztak be a balkáni konfliktusokba?
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e) Készítsen ábrát a balkáni helyzetről az alábbi séma kitöltésével! Töltse ki az ábrát a kérdések alapján!

A, b) Nevezze meg a szemben álló országokat, népeket!
c) Mi okozta a köztük lévő ellentéteket?
d), E) Mely nagyhatalmak támogatták a szemben álló feleket?

3.  Tekintsük át a berlini konferencia határmódosító, területi döntéseit!
a) Fogalmazza meg a magyarázatok alapján a konferencián meghozott konkrét területi döntéseket!

Területi döntések Magyarázat

1. A nagyhatalmak számára elfogadhatatlan volt az oroszok által 
létrehozott és befolyásuk alatt álló Nagy-bulgária.

2. Mivel az Oszmán birodalmat nem akarták túlzottan meggyen-
gíteni, és Nagy-bulgária sem maradhatott meg, visszakerültek 
területek a szultán fennhatósága alá.

3. Meg akarták akadályozni, hogy Oroszország és bulgária egymás-
sal közvetlenül határos legyen, így románia, valamint Szerbia és 
Montenegró függetlenné vált.

4. Földközi-tengeri befolyásának megerősítése érdekében Anglia 
újabb területhez jutott.

5. Az európai hatalmi egyensúly fenntartása érdekében folytató-
dott az Osztrák–Magyar Monarchia balkáni térhódítása.

b) Mely, a konferencián részt vevő nagyhatalmak nem kaptak területeket, és nem növelték balkáni befolyásukat a 
berlini kongresszus határozatai nyomán? Magyarázza meg ennek okait!

Nagyhatalmak: 

Magyarázat: 

 

c) Magyarázza meg, hogy Oroszország miért fogadott el több, számára kedvezőtlen döntést!

4.    Kövessük nyomon Oroszország terjeszkedését és a távol-keleti helyzet alakulását a tankönyvi főszöveg és a 
térképvázlat (11.) alapján!
a) Milyen ázsiai területeket szerzett meg Oroszország a XX. század elejéig?

b) Mely nagyhatalmakkal került szembe Oroszország hódításai, befolyási övezetének kiterjesztése során? határozza 
meg a szembenállás következményeit!

Nagyhatalmak: 

Következmények: 

A� B�

C�

D� E�
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7. az egyesült államok felemelkedése

I. a NEMZETÁLLaMOK ÉS a bIROdaLMI POLITIKa KORa

1.  A feladatot lásd a térképes oldalakon!

2.  Hasonlítsuk össze Észak és Dél adottságait és lehetőségeit a megadott szempontok alapján!
a) Egészítse ki a táblázatot a tankönyvi főszöveg és az alábbi táblázatok segítségével!

Észak Dél
Népesség 71% 29%
Termelt érték 75% 25%
Megművelt földterület 65% 35%
A mezőgazdasági termelés értéke 70% 30%
Vasutak hossza 72% 28%
Gyárak, üzemek 85% 15%
Vastermelés 96% 4%
bankbetétek 81% 19%

Szempontok Észak Dél 

A lakosság száma

Jellemző gazdasági  
tevékenység

A védővámok megítélése 

A meghatározó politikai párt 
neve

rabszolgaság

b) Mérlegelje, mi szól az északiak és mi a déliek győzelmi esélyei mellett egy esetleges háború esetén! Igazolja 
konkrét tényekkel a megfogalmazott állításokat!

Állítás Igazolás

A déliek győznek, 
mert …

Az északiak győznek, 
mert …

A vasútvonalak hosszának növekedése
Év Mérföld*

1830 32
1835 1 098
1840 2 818
1845 4 633
1850 9 021
1855 18 374
1860 30 626

*1 angol mérföld = 1609,3 m
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3.  Tárjuk fel, hogy milyen problémákra keresett megoldást a Republikánus Párt 1860-as programja!
„3. Az Államok Szövetségének köszönheti ez a nemzet a lakosság létszámának állandó növekedését, anyagi erôforrásainak 
meglepô fejlôdését, gazdaságának gyors ütemû gyarapodását, boldogságát az országon belül és tekintélyét külföldön. Mi visz-
szautasítunk minden bomlasztási törekvést, bárhonnan induljon is ki. [...]
7. Veszélyes politikai eretnekség az az új dogma, hogy az Alkotmány szükségszerûen rabszolgaságot honosít meg az Egyesült 
Államok territóriumain, figyelmen kívül hagyva ennek a dokumentumnak határozott rendelkezéseit, az egyidejû tiltakozást, 
a törvényhozói és bírói gyakorlatot. Ennek a dogmának felforgató tendenciája van, veszélyezteti az ország békéjét és harmó-
niáját. [...]
12. Gondoskodva a központi kormány támogatására szolgáló bevételekrôl az importra kivetett illetékek (adó, vám) formá-
jában, a józan politika megköveteli ezen díjak ilyen behajtását, mint az egész ország ipari érdekeltségének serkentését; [...]
13. Tiltakozunk az ellen, hogy eladjanak vagy elidegenítsenek mások részére azokból a közös földekbôl, amelyeket tényleges 
telepesek birtokolnak. [...]”  (A Republikánus Párt programjából, 1860)

a) Milyen problémákra utalnak a pártprogram idézett pontjai? Milyen megoldást kínál a párt e problémákra? 
Töltse ki a táblázatot!

Pontok Probléma Megoldás

3. pont

7. pont

12. pont

13. pont

b) Fogalmazza meg röviden (4-5 mondatban), hogy a program idézett pontjai miért függnek szorosan össze egy-
mással!

4.  Tekintsük át az amerikai polgárháború történetét!
a) Egészítse ki a polgárháború eseményeinek kronológiáját a tankönyvi főszöveg és a térképvázlat (8.) alapján!

Évszám Esemény Helyszín Következmény

1860 A déliek kilépnek az Unióból.

1861 A déliek kilépését az északiak  
törvénytelennek nyilvánítják.

1862 Telepítési törvény

Gettysburgh északi győzelem

A rabszolgaság megszüntetése 

A polgárháború befejezése

b) Magyarázza meg röviden (8-10 mondatban), miért az északiak győztek a polgárháborúban! Válaszában az ese-
mények hátterének magyarázatára koncentráljon! Tárja fel az összefüggéseket!

5.  A feladatot lásd a térképes oldalakon!




