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I. a hidegháború korszaka

1. háborús együttműködésből békés szembenállás 

1.  Tanulmányozzuk az 1945-ös német vereség utáni Európa térképét (3.)! 
 a) Mely országok kerültek a szovjet zónába?

b) Mi jelzi azt, hogy bizonyos országok elvesztették szuverenitásukat?

c) Mely nyugati országokban voltak erős kommunista pártok?

d) Indokolja meg Nagy-Britannia és franciaország nagyhatalmi pozíciójának megrendülését!

Állítás Bizonyítás / Érvek

Az usA állított elő először atombombát, majd ezt 
követően több ország is atomhatalommá vált. 

Az usA lett a föld vezető nagyhatalma.

A szovjetunió nagyobb arányú védelmi kiadásokkal 
rendelkezett 1950-ig, mint az usA. 

Az usA védelmi kiadásai ugrásszerűen megnőttek  
1950 után.

A szovjetunió lakosságának egy főre jutó nemzeti 
jövedelme messze elmarad az usA és az európai 
nagyhatalmak mutatóitól is.

b) Hogyan függ össze a nagyhatalmi szerep és a jelentős méreteket öltő fegyverkezési kiadások?

2.  Vizsgáljuk meg a nagyhatalmak helyzetének alakulását a második világháború végétől!
 a) Támassza alá ismeretei és a tankönyvi adatsorokból (5–7.) kiolvasott érvekkel az alábbi állításokat!



5

3.   Elemezzük a tankönyvi adatsorok (4–5.) és a munkafüzet táblázata alapján a második világháborút követő idő-
szak hatalmi erőviszonyait!

a) Igazolja, hogy a második világháborút követően két szuperhatalom jött létre!

b) Mely tényezők biztosították a hatalmi egyensúlyt a két szuperhatalom között 1945-ben (1.), és melyek az 1950-
es évek közepétől (2.)? 

1. 

2. 

4.   Tanulmányozzuk az ENSZ szervezetét és működését az Alapokmány részlete (11.) és az ábra (12.) alapján!
a) sorolja fel, mely tényezők mutatják, hogy az ENsZ a második világháborút követően jött létre! 

b) Mivel indokolja az Alapokmány a Biztonsági Tanács kiemelt szerepét? Idézze a forrás megfelelő részletét!

c) fogalmazza meg, kik lehetnek a Biztonsági Tanács nem állandó tagjai! 

d) Hogyan születnek a döntések a Biztonsági Tanácsban? 

e) Hogyan biztosítják a nagyhatalmi együttműködést a Biztonsági Tanácsban? 

f) értékelje a vétójog szerepét az ENsZ működése szempontjából! 

A nukleáris fegyverek megjelenése
Év Egyesült Államok és szövetségesei Szovjetunió

1945 Hirosima és Nagaszaki

1949 atombomba

1952 brit atombomba, amerikai hidrogénbomba

1953 hidrogénbomba

1954 amerikai atom-tengeralattjáró

1957 brit hidrogénbomba, amerikai interkontinentális rakéta interkontinentális rakéta (6000 km)
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2. a hidegháború kibontakozása 

1.   Tárjuk fel Churchill fultoni beszédének (5.) alapvető gondolatait! 
a) Határozza meg a vasfüggöny fogalmát a forrás alapján! 

b) Miért válhatott a vasfüggöny évtizedekig használt szakkifejezéssé? 

c) állapítsa meg, mely térséggel foglalkozik a beszéd!

d) Elemezze a forrást a táblázat felhasználásával!

Szempontok Idézetek Értelmezés

Helyzetértékelés

szovjet szándékok

churchill céljai

churchill javaslata

e) Képzelje el, hogy egy szovjet ellenőrzés alatt levő országban ön a felelős az emberek tájékoztatásáért! Készítsen 
propagandatervet a fultoni beszéd ellen! Írja le vázlatosan, mi mindent hangsúlyozna!

2.  Vizsgáljuk meg az Egyesült Államok háború utáni politikai törekvéseit a források (5., 8., 9.) alapján! 
a) Hasonlítsa össze churchill beszédét (5.) és Truman kongresszusi üzenetét (8.)!

Azonosságok: 

Különbségek: 

b) Nevezze meg Truman politikáját, és fogalmazza meg, hogyan tükrözi az elnevezés e politika lényegét!

I. a hIdEghÁbORÚ KORSZaKa
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c) Milyen gazdasági program kapcsolódott ehhez a politikához (9.)? 

d) Mivel indokolja a kongresszusi üzenet e gazdasági program szükségességét? (Idézhet is az üze netből.) 

e) Milyen emberi-politikai értékekkel köti össze Truman az amerikai érdekeket? 

3.  Elemezzük a Marshall-segély politikai és gazdasági jellemzőit a források (9–13.) segítségével!
a) Tárja fel, hogyan segíti a program 

az európai felek gazdaságát: 

az amerikai gazdaságot: 

b) Milyen politikai indokoltság áll a gazdasági segély mögött?

c) Adjon címet a népszerűsítő plakátnak (10.) 

amerikai szemszögből: 

szovjet szemszögből: 

d) Mely országoknak marad majd „leengedve” a sorompó (10.)? Válaszát forrásrészlettel támassza alá!

e) Mely országok osztoztak a legnagyobb arányú segélyen (13.)? Vázolja röviden ennek okát!

f) Indokolja meg, hogy Európa kettészakadásában szerepet játszott-e a Marshall-terv!

4.  Vizsgáljuk meg a NATO alapító nyilatkozatának előszavát és 5. cikkelyét!
a) Egészítse ki a forrásrészletet a megfelelő kifejezés sorszámával! (Három kifejezés kimarad!)

1. fegyveres, 2. terror, 3. gyarmattal, 4. kollektív, 5. erő, 
6. Európában, 7. biztonság, 8. szabadság, 9. kormánnyal, 10. légi
„Az ebben a szerzôdésben részt vevô Felek, újból hitet téve az Egyesült Nemzetek Alapokmányának céljai és elvei mellett, és 
megerôsítve abbeli óhajukat, hogy minden néppel és ……. békében éljenek; elhatározva, hogy megôrzik a szabadságot, népe-
iknek a demokrácia, az egyéni ……. és a jog uralma elvein alapuló közös örökségét és civilizációját; arra törekedve, hogy az 
észak-atlanti térségben elômozdítsák a stabilitást és a jólétet; eltökélve, hogy egyesítik az együttes védelmük, valamint a béke 
és ……. fenntartására irányuló erôfeszítéseket; megegyeztek a jelen Észak-atlanti Szerzôdésben: […] 

5. cikk. A Felek megegyeznek abban, hogy az egyikük vagy többjük ellen, ……. vagy Észak-Amerikában intézett ……. táma-
dást valamennyiük ellen irányuló támadásnak tekintenek; […] ha ilyen támadás bekövetkezik, mindegyikük […] egyéni vagy 
……. védelem jogát gyakorolva, támogatni fogja az ekként megtámadott Felet vagy Feleket […] ideértve a fegyveres ……. 
alkalmazását is.”

b) Milyen esetben biztosított tagországainak katonai támogatást a NATo?
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3. a párizsi béke és a német kérdés  

I. a hIdEghÁbORÚ KORSZaKa

1.  Vizsgáljuk meg a párizsi békeszerződések következményeit a főszöveg és a térkép (1.) segítségével! 
a) Mely országokkal kötöttek békét 1947-ben?

b) Töltse ki az alábbi táblázatot a térkép segítségével (1.)!

Állam Területi változás(ok) Jóvátétel összege

70 millió $

Keleti részét bekebelezi a szovjetunió, 
kárpótlásként Németország rovására  
nyugati területeket kap.

–

szovjetunió –

románia

dalmáciai területeit 
Jugoszláviának kellett átadnia.

c) Milyen álláspontok érvényesültek a jóvátételi kifizetések kapcsán?

d) Mit eredményeztek az új határvonalak a térségek etnikumai számára?

e) értékelje a forrásból megismert rendelkezés hatásait Magyarország tekintetében!
„[…] a Szovjetuniónak fennmarad a joga magyar területen oly fegyveres erôk tartására, amelyre szüksége lehet ahhoz, hogy a 
szovjet hadseregnek az ausztriai szovjet megszállási övezettel való közlekedési vonalait fenntartsa.” (A párizsi békeszerzôdés 
22. cikkébôl)

f) Hasonlítsa össze az első és második világháborút lezáró békék módját! Milyen hasonlóságokat és különbségeket 
talál? Említsen tetszőlegesen legalább 2-2 tényezőt!
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2.   Tekintsük át a tankönyvi főszöveg és a térképvázlat alapján a két német állam létrejöttének folyamatát, a nem-
zetközi és gazdasági vonatkozások feltárásával! 

pótolja a jelmagyarázatban 
a hiányzó feliratokat!

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.          

7. 

3.  Tárjuk fel a két német állam jellemzőit a táblázat és a források (12., 14., 15.) segítségével!
Hasonlítsa össze a két német állam berendezkedését az alábbi szempontok alapján!

NSZK Szempontok NDK

Nagyhatalmi  
érdekek

politikai-eszmei  
berendezkedés

gazdasági  
jellemzők

Társadalmi  
támogatottság

4.   Elemezzük a berlini fal megépítése (13–15.) és Kennedy elnök 1963-as beszéde (16.) közti összefüggéseket  
a források segítségével!
a) Mit bizonyít Kennedy elnök szerint, hogy a szovjeteknek határzárat kellett építeniük?

b) Nevezzen meg olyan ellentétpárokat, amelyek a fal nyugati és keleti oldalán kialakuló rendszerek jellegzetessé-
geit tükrözik!

6
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4. a szovjet tömb kialakulása és jellemzői   

1.  Vizsgáljuk meg a szocialista tömb létrejöttét a térkép (2.) és a forrás alapján (11.)!
a) sorolja fel a szovjet zónába került országok neveit (2.)!

b) Hogyan nevezte az amerikai politika ezeket az országokat? 

c) gyűjtse össze azokat a tényezőket, amelyeken a szovjet befolyás alapul! Idézhet is a forrásszövegből (11.)!

1. 

2. 

3. 

4. 

2.  Gyűjtsük össze és értékeljük Kelet-Európa szovjetizálásának menetét a főszöveg alapján!
a) Írja be az ábrába a szovjetizálást elősegítő tényezőket! A nyilak tartalma feleljen meg a jelmagyarázatnak!

 

   

 

                politikai tényező               gazdasági tényező                                   egyéb tényező

b) Melyik tényező volt a legfontosabb a folyamat „forgatókönyvének” elején (1.), és melyik tényezővel zárult a 
folyamat (2.)?

1. 

2. 

szovjetizálás

I. a hIdEghÁbORÚ KORSZaKa
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c) Az ábrát is felhasználva, magyarázza meg a „totális állam” fogalmát!

3.  Vizsgáljuk meg a szovjet politikai és kulturális ideológiát a források alapján (12., 13.)!
a) fogalmazza meg a Kominform állásfoglalásának megfelelően (12.)

a szovjetunió politikai irányvonalát: 

az usA és Anglia politikai irányvonalát: 

mit vár a „két tábor harcától” a szovjet politika: 

b) Hogyan támasztja alá a politika irodalomban betöltött szerepe (13.) a Kominform és a szovjet politika állásfog-
lalását?

4.  Elemezzük a második világháború utáni szovjet törekvéseket a szovjet–finn szerződés alapján!
„[…] abban a meggyôzôdésben, hogy a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Finn Köztársaság között fennál-
ló jószomszédi viszony és együttmûködés erôsítése megfelel mindkét ország létérdekének, figyelemmel arra a törekvésre, 
hogy Finnország távol kívánja tartani magát a nagyhatalmak érdek-összeütközéseitôl, kifejezésre juttatva rendíthetetlen tö-
rekvésüket, hogy együttmûködnek a nemzetközi béke és biztonság megôrzésében, amely megfelel az Egyesült Nemzetek 
Szervezete céljainak és alapelveinek […]
1. cikk. Abban az esetben, ha Finnországot vagy a Szovjetuniót Finnország területén át katonai agresszió éri Németország 
vagy bármely vele szövetséges állam részérôl, Finnország hûen kötelességéhez harcolni fog az agresszió visszaverése végett. 
Emellett Finnország a jelen Szerzôdésben foglalt kötelezettségeinek megfelelôen […] megtesz minden intézkedést a száraz-
földön, a tengeren és a levegôben területe sérthetetlenségének megvédésére […], szükség esetén a Szovjetunió segítségével 
vagy vele együtt. […] 
4. cikk. A Magas Szerzôdô Felek megerôsítik az 1947. február 10-én Párizsban aláírt békeszerzôdés 3. cikkében foglalt azon 
kötelezettségüket, miszerint nem kötnek semmiféle olyan szövetséget, illetôleg nem vesznek részt olyan koalícióban, amely 
a Magas Szerzôdô Felek másika ellen irányul. […] 
6. cikk. A Magas Szerzôdô Felek kötelezik magukat, hogy kölcsönösen betartják az állami szuverenitásuk és függetlenségük 
tiszteletben tartásának és a másik állam belügyeibe való be nem avatkozás elvét.” (A szovjet–finn barátsági szerzôdésbôl, 
1948) 

a) Tárja fel, hogy mi adja a jelentőségét e szerződés aláírásának!

b) Emelje ki, mit biztosít a szerződés finnország számára! (Legalább két tényezőt említsen!) Húzza alá a szövegben 
pirossal az állítását igazoló részleteket!

c) sorolja fel, milyen kötelezettségeket vállalt finnország az egyezményben! Húzza alá a szövegben zölddel az erre 
utaló részleteket!

d) állapítsa meg, hogy miért fogadta el a szovjetunió finnország szerződésben rögzített sajátos helyzetét! (Minél 
több tényezőt említsen!) 
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5. a gyarmati rendszer felbomlása   

I. a hIdEghÁbORÚ KORSZaKa

1.  Tekintsük át a gyarmati rendszer felbomlásának okait! 
a) Tanulmányozza a gyarmati rendszer felbomlásának okait bemutató ábrát! fogalmazza meg, milyen összefüggé-
seket mutatnak az ábrán levő sorszámok! 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

b) állapítsa meg roosevelt tanácsadójának véleménye (3.) és az sZKp programja (4.) alapján, hogy milyen változá-
sokat szeretne a gyarmati területeken az Egyesült államok és milyeneket a szovjetunió!

Egyesült államok: 

szovjetunió: 

2.  Elemezzük a függetlenné váló India problémáit a források (5–7.) alapján!
a) fogalmazza meg a térkép (6.) és a kép (7.) alapján, hogy milyen belső konfliktusok jellemezték a függetlenné 
váló Indiát! 

1. 

2. 

3. 

b) Az (5.) forrás alapján foglalja össze Nehru véleményét India történelméről!

Mit hangsúlyoz? Mit hagy figyelmen kívül?

c) Miben látja Nehru a kommunista agitáció gyengeségét Indiában? 

Szovjetunió

USA

1.

2.

3.

5.

4.

Japán hódítások

Anglia, Franciaország
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3.  Vizsgáljuk meg Mao Ce-tung két beszédét az időrendi táblázat segítségével!
„A világon jelenleg két széljárás van: a keleti és a nyugati szél. Egy kínai mondás azt tartja: »Vagy a keleti szél nyomja el a 
nyugatit, vagy a nyugati szél a keletit.« Szerintem a jelenlegi helyzetre az jellemzô, hogy a keleti szél elnyomja a nyugati 
szelet, más szóval, a szocializmus erôi döntô fölénybe kerültek az imperializmus erôivel szemben.” (Beszéd a kommunista és 
munkáspártok moszkvai értekezletén, 1957. november 18.) 

„Az amerikai imperialisták kilenc éve tartják megszállva a területünket képezô Tajvant. […] Az Egyesült Államok szerte az 
egész világon számos országban a katonai támaszpontok százait állította fel. A kínai területet képezô Tajvan […] és az idegen 
felségterületeken fenntartott minden amerikai katonai támaszpont megannyi hurok az amerikai imperializmus nyakán. E 
hurkokat senki más, mint maguk az amerikaiak készítették és kötötték saját nyakuk köré, a kötelek végét azonban a kínai 
nép […] és a világ összes békeszeretô, agresszió ellen harcoló népei kezébe adták. Minél tovább tartózkodnak az amerikai 
agresszorok ezeken a területeken, annál szorosabb lesz nyakuk körül a hurok.” (Beszéd a Legfelsô Állami Konferencián, 1958. 
szeptember 8.)

1949 A Kínai Népköztársaság kikiáltása (szovjet típusú egypárti diktatúra).
A nemzeti kormány (Kuomintang) Tajvan szigetére menekül.

1950 A Kínai Köztársaság (Tajvan) kikiáltása (amerikai támogatottságú demokratikus állam).

a) Milyennek értékeli Mao az 1957-es nemzetközi helyzetet beszédében?

b) Hogyan illeszkedik a hidegháború forgatókönyvébe Kína történetének különválása?

c) Mi a véleménye Maónak az usA külpolitikájáról 1958-as beszédében?

d) Magyarázza meg, hogyan érti Mao a beszédben elhangzott „amerikai agresszorok” kifejezést!

 

4.  Tekintsük át a felszabadult gyarmatok helyzetét a főszöveg és az ábra (14.) segítségével!
a) Határozza meg a harmadik világ fogalmát az ábra alapján!

b) Hasonlítsa össze a harmadik világ és az el nem kötelezettek fogalmát!

c) sorolja fel azokat a tényezőket, amelyek alapján a világ államait a politikai elemzők és a történészek három cso-
portra osztották! 



14

6. a hidegháború és az enyhülés kezdete    

I. a hIdEghÁbORÚ KORSZaKa

1.  Elemezzük Sztálin Mao Ce-tunghoz írt levelét (5.)!
„Kína [az Egyesült Államoktól] passzív kivárással nem számíthat engedményekre, komoly küzdelem, erejének újabb, meg- 
gyôzô bemutatása nélkül […] még Tajvant sem kapja meg. […] Természetesen én számoltam azzal is, hogy bár az Egyesült 
Államok ma még nincs felkészülve nagyobb háborúra, presztízsokokból mégis belekeveredik, s Kínát is magával rántja, ezzel 
együtt pedig a kölcsönös segítségnyújtási egyezmény révén a Szovjetuniót is. Kell-e ettôl félni? Szerintem nem, mivel ketten 
együtt erôsebbek vagyunk, mint az Egyesült Államok és Anglia, a többi európai tôkés ország – Németország nélkül, amely ma 
még nem képes az Egyesült Államoknak komoly segítséget adni – együttvéve sem képez komoly katonai erôt. Ha a háború 
elkerülhetetlen, inkább legyen most, mint néhány év múlva, amikor az Egyesült Államok szövetségeseként újjáéled a japán 
militarizmus, s az Egyesült Államoknak és Japánnak kész felvonulási területe lesz a kontinensen a liszinmanista [Li Szin Man 
Dél-Korea vezetôje] Korea.” (Sztálin levele Maóhoz, 1950)

a) Milyen lépést tart szükségesnek megtenni sztálin?

b) Mire utalnak a vastag betűs szövegrészletek 

Tajvan kapcsán? 

Japán kapcsán? 

c) Helytállóak-e az aláhúzott szövegrészletek? Válaszát az 1. lecke (6.) táblázata alapján is indokolhatja!

d) fogalmazza meg, milyen nemzetközi helyzetet lát kedvezőnek sztálin a háborúhoz!

2.  Tárjuk fel a térkép (3.) elemzésével a koreai háború alapvető jellemzőit!
a) Mikor zajlott a háború?  

Nevezze meg a szembenálló feleket!  

b) Az ENsZ szervezetének és működésének ismeretében értékelje azt a tényt, hogy az Egyesült államok és szövet-
ségesei ENsZ-felhatalmazással léptek fel Koreában! 

Nézzen utána, hogyan kapta meg az Egyesült államok az ENsZ-felhatalmazást! 

c) olvassa le a térképről a háború három szakaszának fő eseményeit!

1. 

2. 

3. 

d) Nevezze meg azt a politikai elvet, amely meghatározta az Egyesült államok reagálását a Koreában zajló esemé-
nyekre! Keresse meg a tankönyvben az erre utaló forrást (leckeszám és a forrás sorszáma)! 

e) sorolja fel a két fél közötti fegyverszünet okait! 
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3.  Vizsgáljuk meg a Szovjetunió által létrehozott szervezetet a forrás segítségével!

„A Szerzôdô Felek, újból megállapítva, hogy olyan európai kollektív biztonsági rendszer megteremtésére törekszenek, ame-
lyek valamennyi európai állam részvételén alapulna társadalmi és államrendszerükre való tekintet nélkül, s amely lehetôvé 
tenné erôfeszítéseik egyesítését az európai béke biztosítása érdekében, […] a felfegyverzett Nyugat-Németország részvéte-
lével és az észak-atlanti tömbbe való bevonásával a »Nyugat-európai Unió« alakjában új katonai csoportosulás létrehozását 
helyezik kilátásba, ami fokozza az újabb háború veszélyét és veszélyezteti a békeszeretô államok nemzeti biztonságát, […] 
elhatározták, hogy megkötik a jelen barátsági, együttmûködési és kölcsönös segélynyújtási Szerzôdést […].” (Részlet a Varsói 
Szerzôdésbôl)

a) Húzza alá a szövegben a szervezet létrehozásának nemzetközi előzményét!

b) Hogyan értékeli a szerződés a nyugati tömb működését?

c) érveljen amellett, hogy a Varsói szerződés egy már évtizedes állapotot rögzített csak!

 

4.  Elemezzük Ausztria helyzetének változását az osztrák államszerződés (12.) alapján!
a) Mi jellemezte Ausztria államjogi helyzetét a második világháború után?

b) Hogyan változtatta meg ezt a helyzetet az osztrák államszerződés? 

c) sorolja fel a szöveg alapján Ausztria kötelezettségeit! 

d) fogalmazza meg, hogy mi a szerződés világpolitikai jelentősége!

5.  Elemezzük a kubai rakétaválságot bemutató forrásokat (17–18.)!
a) Milyen pusztítást okozott volna egy nagy hatótávolságú rakéta 
bevetése?

b) Karikázzon be a képen legalább három olyan elemet, amely a karikatúra feszültségét adja! Magyarázza meg, miért!

1. 

2. 

3.   
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összegezés

I. a hIdEghÁbORÚ KORSZaKa

1.  Vegyük sorra a hidegháború időszakának néhány fontos forrását!
döntse el, melyik évhez köthetők a források és milyen eseményről tudósítanak! A felsorolt évszámok közül válasz-
szon! Írja az évszámot a táblázat megfelelő sorába! Két évszám kimarad!

évszámok: 1945, 1946, 1947, 1948, 1951, 1955, 1959, 1962, 1963

A)

A forrás betűjele A forráshoz köthető évszám Esemény megnevezése 

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

B)   „Jöjjenek hát el Berlinbe! A szabadság sok nehézséggel 
jár, a demokrácia pedig nem tökéletes. de nekünk soha 
nem kellett falat húznunk, hogy honfitársainkat bezárjuk, 
hogy megakadályozzuk őket abban, hogy szabadon távoz-
hassanak.”

c)   „[…] az usA-nak minden módon közre kell mű-
ködnie a világ egészséges gazdasági rendjének 
helyreállításában, mert enélkül nem lehet po-
litikai stabilitás és biztos béke sem.”

f)   „A Balti-tenger mellett fekvő stettintől az Adriai-tenger 
mentén fekvő Triesztig vasfüggöny ereszkedik le Európára. 
E vonal mögött vannak Közép- és Kelet-Európa régi álla- 
mainak összes fővárosai […].”

d) 

E) 

g) 
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2.   Készítse el Európa hidegháborús 
térképét a megadott jelmagyarázat-
nak megfelelően!

Varsói szerződés tagállamai
 
NATo-tagállamok

semleges államok

Vasfüggöny

3.   Tanulmányozza az alábbi, a hidegháború korszakából való karikatúrát! 
Használjon szótárat, ha szükséges!
a) Nevezze meg a kép három legfontosabb tartalmi elemét!

1. 

2. 

3. 

b) Milyen veszélyre figyelmezteti Amerikát a cím és a rajz? 

c) Milyen, már megtörtént eseményre ismer rá (1912)?

 

d) Mi a közös a kép előterében feltüntetett államok sorsában?

e) Hogyan viszonyul ezen államokhoz a kép szerzője?

4.   Készítsen esszét (20-30 mondat), melyben kifejti, miért nevezzük hidegháborúnak a korszakot! Vázolja a korszak 
politikai, gazdasági összetevőit is!




