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Előszó
Kedves Nyolcadikos!
Az idei tanévben is a munkafüzet segíti a tankönyvi leckék megértését, feldolgozását. A korábbi
évekhez hasonlóan minden tankönyvi leckéhez kapcsolódik egy munkafüzeti feladatsor. A fejezetek végén összefoglaló feladatok találhatók, ezek egy része a tankönyvi gondolattérkép alapos
tanulmányozásával megválaszolható. Igyekeztünk változatos feladatokat összeállítani, amelyek
érdekesebbé, színesebbé teszik a tankönyvi anyag feldolgozását. Ezek között találhatsz keresztrejtvényeket, szókeresőket, totókat és párosító összekötős feladatokat. A munkafüzet feladatainak
megoldásához a tankönyv és a történelmi atlasz használatára lesz szükséged. Ezek legyenek mindig kéznél!
Jó tanulást, sikeres feladatmegoldást kíván
a szerző
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I. A szuperhatalmak szembenállása
1. A béke megteremtése
1.

2.

Milyen következményekkel járt a második világháború? Kösd össze, ami összetartozik!
Több mint 50 millió ember

mert sokan meghaltak, főleg a férfiak.

Jelentős volt az anyagi kár,

a katonai kiadások miatt.

Kevés munkaerő maradt,

pusztult el a háborúban.

Sok állam eladósodott

mert lebombázták a gyárakat, szétlőtték a házakat.

Nézd meg a diagramot, és válaszolj a kérdésekre!
A második világháború emberveszteségei

Ország
USA
Nagy-Britannia
Olaszország
Franciaország
Magyarország
Németország
Lengyelország
Szovjetunió

259 000
386 000
415 000
810 000
1 000 000
5 250 000
6 020 000
20 600 000
0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Ezer fő

Melyik ország vesztette a legtöbb embert a háborúban? ____________________________________
Melyik ország vesztette a legkevesebbet? __________________________________________________
Mely országok emberveszteségei voltak jelentősebbek, mint Magyarországé?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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3.

Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd a téglalapba a megfelelő betűt!
A második világháború után Potsdamban írták alá a békeszerződéseket.
A békekötés után megváltozott Európa térképe.
A győzteseket jóvátétel megfizetésére kötelezték.
Németországgal végül nem kötötték meg a békét, hanem a győztes hatalmak
megszállási övezetekre osztották az országot.
A háborúban elkövetett bűnökért nem kérték számon a felelősöket.

4.

A tankönyvedben található kép alapján színezd ki a zászlót, majd válaszolj a kérdésekre!
Melyik nemzetközi szervezet zászlója ez?
___________________________________________________
Mikor jött létre? ___________________________________________________________________________
Mi a célja? _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5.

Gyűjtsd ki és írd be a füzetedbe az ábrából a leckéhez kapcsolódó fogalmakat!

5
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2. A kettéosztott Európa
1.

Egészítsd ki a megadott szavakkal a mondatokat!
demokratikus, ellentét, elvesztették, felosztották, harcok, keleti,
meggyengültek, területeket
Európa korábbi erős nagyhatalmai _____________________________ . Németországot legyőzték,
és ______________________________ . Anglia és Franciaország nagyhatalmi vezető szerepüket
______________________________ . Az Amerikai Egyesült Államok (USA) gazdaságilag megerősödött. Az USA területén nem voltak ______________________________ , anyagi károkat nem szenvedett. A Szovjetunió új ______________________________ szerzett, sikerült megerősítenie politikai szerepét a világban. Sztálin azt akarta elérni, hogy Európa _______________________ felén is
olyan kommunista államok jöjjenek létre, mint a Szovjetunió. A nyugati hatalmak azt szerették
volna, hogy Európa országaiban szabad választások legyenek, és ___________________________
kormányok alakuljanak. Sztálin számára ez elképzelhetetlen volt. Egyre jobban élesedett az
______________________________ a Szovjetunió és korábbi szövetségesei között.

2.

A tankönyvben található képek alapján színezd ki a zászlókat! Írd a zászlók alá az országok nevét!

___________________________________________

___________________________________________
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3.

Nézd meg a képeket, és válaszolj a kérdésekre!
Mit látsz a képen?
___________________________________________
Mit osztott ketté?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Mit látsz a képen?
___________________________________________
Mit osztott ketté?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

4.

Rakd megfelelő sorrendbe a kártyákat, és írd le helyesen a mondatot! Végül egészítsd
ki a megállapítást a mondatok alapján!

a)

a politika alakulását
a világban.

A háború után

két szuperhatalom
határozta meg

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

b)

legyőzendő ellenfeleknek

Egymást

tartották.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

7

NT_98748_M_tort(sni)_08-mf-21.indd 7

2021. 04. 15. 9:02:28

c)

fegyveres összecsapáshoz,

versenyeztek
egymással.

de az élet minden
területén

Küzdelmük
nem vezetett

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

d)

Versenyeztek, hogy
kinek van

képes fegyvere.

több és nagyobb
pusztításra

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Ezért nevezzük ezt a korszakot ____________________________________________________________

5.

Kösd össze!
Varsó
Észak-atlanti Szerződés Szervezete

NATO

Tagjai a Szovjetunió és a keleti blokk országai
Washington

Varsói Szerződés

Tagjai a nyugat-európai és az észak-amerikai országok

6.

Szorgalmi feladat. Rajzold le a NATO zászlóját!
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3. Élet a vasfüggöny két oldalán
Jelöld a térképen pirossal, hol húzódott a vasfüggöny!

SV

1.

N

FINNORSZÁG

IA
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OR V

DÁNIA

SZ
OV
J

IÓ
UN

ND
IA

E
T

NÉM. LE
DEM. NGYE
HOLLA
LO
KÖZT.
RSZ
BELGIUM
ÁG
NÉMET C
SEHSZ
LUX. SZÖV.
LO V Á K I A
KÖZT.
A
O.
FRANCIAAU S Z T R I
MAGYAR
ORSZÁG SVÁJC
JU
ROMÁNIA
GO
SZ
LÁ
V I BULGÁRI
RS
A
A
ZÁ
B
ÁNI
G
SPANYOLA
ORSZÁG
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G
SZÁ
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GÖ
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G
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ZO

2.

OR

KORSZÁG
TÖRÖ

S ZÁG

Melyikre mi jellemző? Írd a számokat a megfelelő helyre!
1. többpártrendszer, 2. demokratikus választások, 3. diktatúra, 4. állami tulajdon, 5. jóléti állam,
6. egypártrendszer, 7. szabad véleménynyilvánítás, 8. kommunista párt hatalma,
9. tervgazdálkodás, 10. magántulajdon, 11. piacgazdaság, 12. áruhiány
Nyugati demokráciák

3.

Szovjet típusú diktatúrák

Húzd alá, mi jellemző a KGST-re!
piacgazdaság, tagjai a Szovjetunió és a keleti blokk országai, 1955-ben jött létre,
tervgazdálkodás, Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa, jó minőségű áruk
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4.

Melyik fogalomra gondoltam? Írd a vonalra! Segítenek a meghatározások.
1. ÜGÖFNGYVAS
____________________________________
2. CIAPGAZSÁDAG

A határszakaszon húzódó szögesdrót kerítés,
amely kettéosztotta Európát.
A piaci kereslet határozza meg a termelést.

____________________________________
3. PÁRDEGYZERTNRES
____________________________________
4. RTGADZÁOELVKDÁS
____________________________________
5. PMRTLÁALÁ

A parlamenti választásokat megtartották, de
csak egy párt jelöltjeire lehetett szavazni.
Az állami vezetők több évre előre megtervezték,
miből mennyit kell termelni.
A párt és az állam egy volt.

____________________________________

5.

Szorgalmi feladat. Írj néhány példát a piacgazdaság előnyeire és a tervgazdálkodás hátrányaira a tankönyved felhasználásával!
A piacgazdaság előnyei

A tervgazdálkodás hátrányai

10
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4. Konfliktusok a világban
1.

Fejtsd meg a titkosírást, írd le a három mondatot (a–c), majd válaszolj a kérdésekre!
A
1
2
3
4
5

B

C

D

E

F

G

H

hozott
tört
Állam
második
1948
arabok
két
a
1948-ban
A
1973
államok határozatot között
ezt
és
hogy
szomszédos részre
nem
osztják
háború
után
az
fogadták
,
létrejött világháború
ki
el
négy
után
ENSZ
.
Izrael
független Palesztinát arab

a) B2 D1 E4 B5 A4 C5 E2 A1 C4 B3 G5 G1 D3 F3 D5
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
b) A2 D4 H1 F5 E5 C1 C4 G2 A4 F1 E3 B4 H4 D5
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
c) E1 A3 C2 F2 A5 G3 B1 G4 E5 A3 H1 C3 H5 D2 F2 D5
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Melyik konfliktusról van szó? ______________________________________________________________
Kit támogatott az Egyesült Államok? _______________________________________________________
Kit támogatott a Szovjetunió? ______________________________________________________________

2.

Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd a téglalapba a megfelelő betűt!
A Kínai Kommunista Párt egyik alapítója és vezetője Mao Ce-tung volt.
A véres polgárháború Kínában végül a nemzetiek győzelmével zárult.
1949-ben kikiáltották a Kínai Népköztársaságot.
Kína szocialista berendezkedésű állam lett.
Kína baráti kapcsolatban állt az Amerikai Egyesült Államokkal.
Sztálin halála után Kína elszigetelődött.

11
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3.

Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Izrael fővárosa.
1948-ban létrejött új ország Palesztinában.
Ez a párt került hatalomra Kínában.
Ilyen berendezkedésű ország lett Kína.
A szuperhatalmak szembenállásának időszaka.
1949-ben kikiáltották a Kínai …-ot.
Ez az állam ellensége volt Kínának.
Ez az ország támadta meg Kínát a második világháború alatt.
… alakult ki, mert a kínai mezőgazdaság nem tudott elég élelmet termelni.

Ő volt a Kínai Kommunista Párt vezetője: ______________________________

4.

Rajzold az államok nevéhez a zászlóikat! Segítenek a tankönyv ábrái.

Kína

ÉszakKorea

Vietnám

Kuba

12

NT_98748_M_tort(sni)_08-mf-21.indd 12

2021. 04. 15. 9:02:31

Összefoglalás – A szuperhatalmak
szembenállása
1.

Írd a képek alá, mit ábrázolnak! Használd a tankönyv 29. oldalán található gondolattérképet!

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

2.

A tankönyv 29. oldalán található gondolattérkép segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre!
a) Sorold fel a nyugati demokráciák legfontosabb jellemzőit!
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
b) Mi jellemezte a keleti blokk országait 1945 után?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
c) Milyen következményei voltak a hidegháborúnak?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
13
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Színezd pirosra a térképen a keleti blokk országait! Használd a történelmi atlaszod
(Képes történelmi atlasz 10–16 éveseknek) 50. oldalán lévő „c” térképet!

SV

3.

NO

FINNORSZÁG

GI A
RVÉ

DÁNIA

SZ
OV
J

IÓ
UN

ND
IA

E
T

NÉM. LE
DEM. NGYE
HOLLA
LO
KÖZT.
RSZ
BELGIUM
ÁG
NÉMET C
SEHSZ
LUX. SZÖV.
LO V Á K I A
KÖZT.
A
O.
FRANCIAAU S Z T R I
MAGYAR
ORSZÁG SVÁJC
JU
ROMÁNIA
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LÁ
B
ULG
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ÁRIA
A
ZÁ
BÁ
G
NIA
SPANYOLORSZÁG
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ZÁ
G
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G
SZÁ
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G
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4.

OR

KORSZÁG
TÖRÖ

S ZÁG

Válaszolj a kérdésekre! Használd a tankönyv 29. oldalán található gondolattérképet!
Melyik nemzetközi szervezet célja a béke megőrzése?
___________________________________________________________________________________________
Melyik két államot nevezték szuperhatalomnak?
___________________________________________________________________________________________
Hogyan nevezzük a két szuperhatalom szembenállásának időszakát?
___________________________________________________________________________________________
Melyik két katonai szövetség alakult ebben az időszakban?
___________________________________________________________________________________________
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5.

Mit jelentenek a rövidítések?
NDK: ____________________________________________________________________________________
NSZK: ____________________________________________________________________________________
ENSZ: ____________________________________________________________________________________
NATO: ____________________________________________________________________________________
KGST: ____________________________________________________________________________________

6.

Melyik városban történt?
A második világháborút lezáró békeszerződések aláírása: __________________________________

7.

A német háborús bűnösök felelősségre vonása:

__________________________________

Az ENSZ megalakulása:

__________________________________

A NATO megalakulása:

__________________________________

A Varsói Szerződés létrehozása:

__________________________________

Írd a meghatározások mellé a fogalmakat!
A határszakaszon húzódó szögesdrót kerítés,
amely kettéosztotta Európát.

___________________________________________

A párt és az állam egy volt.

___________________________________________

Az állami vezetők több évre előre megtervezték, miből mennyit kell termelni.

___________________________________________

A piaci kereslet határozza meg a termelést.

___________________________________________
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8.

9.

Milyen fegyveres konfliktusok voltak Európán kívül a hidegháború időszakában? Keresd
meg a betűhálóban! (Vízszintes, függőleges és átlós irányban is haladhatsz.)
S

A

T

O

P

M

K

A

N

A
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P
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Á
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Á

N

I

M

A

L

R

O

Á

U

M

Ó
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E
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A
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E

Ű
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E

N

Ű

G

I

N

3. _______________________ háború

T

I

E

Z

S

L

H

B

O

4. _______________________ rakétaválság

1. _______________________ háború
2. _______________________ háború

Szorgalmi feladat. Készíts rajzos beszámolót a holdra szállásról!
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II. A kommunista diktatúra kiépülése
és működése Magyarországon
5. Magyarország újjáépítése
1.

Válaszolj a kérdésekre!
Mi történt Debrecenben 1944 decemberében?
_____________________________________________
Debrecen

_____________________________________________
_____________________________________________
Ki lett a miniszterelnök? _____________________
____________________________________________
Mik voltak a kormány legfontosabb intézkedései? __________________________________________
___________________________________________________________________________________________

2.

Ezek a pártok indultak az 1945-ös választásokon. Írd a vonalra a nevüket! (Segítenek a
téglalapok.)

Független
Kisgazdapárt

Magyar
Párt

Szociáldemokrata
Kommunista

Nemzeti
Parasztpárt

Párt
Magyar

1. _________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________________
Melyik párt győzött? ______________________________________________________________________
Kikkel kellett kormányt alakítania? ________________________________________________________
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3.

4.

Az új kormánynak sok feladata volt. Keresd meg a betűhálóban azt a hat szót, ami az új
kormányhoz kapcsolódik! (Vízszintesen, függőlegesen és átlós irányban is haladhatsz.)
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K

D

R

T

M

H

X

J

N

É

P

B

Í

R

Ó

S

Á

G

J

I

K

L

P

F

S

W

C

J

É

Á

U

E

G

H

K

S

Y

V

R

T

É

Q

K

B

M

N

B

H

F

P

L

P

F

Ö

L

D

R

E

F

O

R

M

Í

Z

T

T

Z

R

H

K

R

N

Z

T

Ö

É

D

G

M

W

R

I

T

L

É

Ó

S

M

K

S

U

E

N

Á

Á

S

É

V

Á

L

A

S

Z

T

Á

S

1. _______________________________________

4. _______________________________________

2. _______________________________________

5. _______________________________________

3. _______________________________________

6. _______________________________________

Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd a téglalapba a megfelelő betűt!
1947 februárjában írta alá Magyarország a párizsi békét.
Magyarországnak nem kellett jóvátételt fizetnie.
A trianoni határok visszaállítása után a határon túl élő magyarok kisebbségbe kerültek.
A határon túli magyarokkal mindenhol kedvesen bántak.
Rákosi fokozatosan kiszorította a hatalomból az ellenfeleit.
1947-ben a kommunisták választási csalással szerezték meg a hatalmat.
Az 1947-es választáson szürke színű cédulákkal követték el a csalást.
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6. A Rákosi-korszak jellemzői
1.

Írd a képek alá, hogy a Rákosi-korszak melyik jellemzőjét ábrázolja!

ÁLLAMI TULAJDON

_____________________________

2.

3.

_____________________________

_____________________________

Kösd össze, ami összetartozik!
az MDP főtitkára

1949. augusztus 20.

Népfront-lista

nem független

Államvédelmi Hatóság

Rákosi Mátyás

új alkotmány

népköztársaság

államforma

titkosrendőrség

igazságszolgáltatás

országgyűlési választás

Mi hiányzik a képről? Egészítsd ki és színezd a valóságnak megfelelően! Írd a
vonalra, mit ábrázol!

_______________________________________
19
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4.

Fejtsd meg a keresztrejtvényt, majd a megfejtéssel válaszolj a kérdésre!

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

A tulajdonos köteles volt ingyen átadni tulajdonát az államnak, nem fizettek érte neki.
A pártvezetők több évre meghatározták, miből mennyit kell termelni.
A parasztok házát a rendőrök átkutatták, és a megtalált terményt elvitték.
Egy személy saját tulajdona.
Ezt kellett beszolgáltatniuk a parasztoknak, ha nem léptek be a téeszbe.

Ki a tulajdonos a pártállami rendszerben? _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

5.

Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd a téglalapba a megfelelő betűt!
1949-ben Magyarország államformája köztársaság lett.
Az új alkotmány kimondta, hogy a hatalom a „dolgozó népé”, és az ország
a szocializmust építi.
A kormányt Minisztertanácsnak nevezték, tagjai a miniszterek voltak.
A Rákosi-korszakban mindenki szabadon elmondhatta a véleményét.
A parasztságot kényszerítették a termelőszövetkezetbe való belépésre.
A téeszbe belépő gazda földje, jószágai és szerszámai állami tulajdonba kerültek.
A terménybeszolgáltatás az, amikor a parasztok beadják az államnak
azt a terményt, ami már nem kell nekik.

20
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7. Élet a Rákosi-diktatúra időszakában
1.

Rakd helyes sorrendbe a kártyákat, írd le a mondatokat! Válaszolj a kérdésre!
a)

ha „Sztálin legjobb magyar
tanítványának”

Rákosi Mátyás
szerette,

és bölcs vezérünknek
nevezik.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
b)

kötelező volt

kitenni az arcképét.

A hivatalokban

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Hogyan nevezzük, amikor a vezető iránti tisztelet mértéktelenné válik, túlzott lesz?
____________________________________________________________________________________________

2.

Mi jellemezte a hétköznapokat a Rákosi-diktatúrában? Keresd meg mind a hat fogalmat
a betűhálóban, és írd a vonalra! (Vízszintes és függőleges irányban haladhatsz.)
1. __________________________

A

P

I

N

S

O

R

T

U

Á

V

G

Z

K

É

N

Y

S

Z

E

R

M

U

N

K

A

__________________________

D

Ü

T

E

S

J

L

É

Á

H

Z

I

T

2. __________________________

X

A

E

R

Y

Í

T

Ő

L

M

Ű

T

V

__________________________

D

Á

R

U

H

I

Á

N

Y

A

S

E

Á

3. __________________________

U

C

N

Q

P

Á

Í

H

R

Z

Ó

L

R

__________________________

I

A

Á

A

Z

S

Á

Z

Ű

T

P

E

T

F

É

L

E

L

E

M

P

K

U

L

P

H

S

N

Á

R

S

G

V

B

D

H

T

Í

D

K

E

S

F

N

U

L

Ő

Ó

E

V

T

M

T

G

I

O

H

P

E

N

É

X

V

É

N

L

A

K

Á

S

H

I

Á

N

Y

O

S

Y

4. __________________________
__________________________
5. __________________________
__________________________
6. __________________________
__________________________
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3.

Kösd össze a fogalmakat a rájuk jellemző állításokkal!
internálás

A fogvatartottak kényszermunkát végeztek.

munkatábor

A családokat távoli vidékre költöztették, ingatlanaikat
lefoglalták.
A megbízhatatlannak tartott személyek bírói ítélet
nélkül kerültek rendőrök által ellenőrzött táborokba,
amelyeket nem hagyhattak el.

kitelepítés

4.

Egészítsd ki a szöveget a megadott fogalmakkal!
falut, iparban, körülmények, lakás, lakosság, városokban
A ____________________________ mindenki találhatott munkát, az ____________________________
sok új munkaerőre volt szükség. Folyamatosan nőtt a ____________________________ száma.
A padlássöprés miatt egyre több ember hagyta ott a ____________________________ és költözött
a városba. A városokban kevés új ____________________________ épült. Ezért sok ember élt rossz
____________________________ között.

5.

Ezek voltak a Rákosi-diktatúra ünnepei. Írd le őket egymás alá időrendben!
a nagy októberi szocialista forradalom ünnepe

felszabadulásunk ünnepe

a Tanácsköztársaság
kikiáltásának évfordulója

karácsony
(fenyőünnep)

az alkotmány
ünnepe

újév

a munka
ünnepe

1. ________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________________________
22
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8. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
1.

Milyen előzményei voltak az 1956-os forradalomnak? Húzd alá a helyes válaszokat!
Rákosi börtönbe került.
Meghalt Sztálin.
Nem volt munkájuk az embereknek.
Rákosit leváltották.
Amerikai katonák jöttek Budapestre.
Az egyetemisták megfogalmazták követeléseiket.
Rajk László újratemetése.
Többpártrendszer lett Magyarországon.
Lengyelországi elégedetlenség.

2.

4.

Írd a képek mellé a politikusok nevét!

______________________

______________________

______________________

______________________

Rajzold le az ’56-os forradalom jelképét!

Miért lett ez a jelkép?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
23
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3.

Október 23-án több helyszínen zajlottak az események. Írd a képek mellé a helyszínek
nevét, és hogy mi történt ott!

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

MAGYAR RÁDIÓ

5.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Melyik napon mi történt? Írd az események számát a megfelelő helyre! Egy naphoz több
esemény is tartozhat.
1. megjelennek a szovjet tankok Budapesten, 2. elkezdődik a felkelők fegyveres ellenállása,
3. Kádár János kormányt alakít, 4. Nagy Imre a nemzeti kormány miniszterelnöke,
5. a szovjet hadsereg újabb támadása, 6. „véres csütörtök”
október 24.

október 25.

október 27.

november 4.

24
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9. A kádári diktatúra 1956 után
1.

Kit ábrázol a kép? Nézz utána a tankönyved (50., 52. és 55.) oldalán, milyen tisztségeket töltött be, és írd a kép mellé!
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2.

Egészítsd ki a szöveget a megadott szavakkal!
bíróság, börtönök, felkelőket, halálos, kivégezték, leverését, rend
Kádár János az 1956-os forradalom és szabadságharc ______________________ követően került
hatalomra. Kádár feladata a ______________________ helyreállítása volt. A ______________________
letartóztatták, és nagyon szigorú büntetést kaptak. Sorra születtek a ______________________
ítéletek, megteltek a ________________________. Nagy Imrét a szovjetek őrizetbe vették és Romániába vitték, ott fogságba került. 1957-ben hazahozták Budapestre, és ______________________
elé állították. 1958 júniusában halálra ítélték, és _____________________ .

3.

4.

Kösd össze az összetartozókat!
MSZMP

Kommunista Ifjúsági Szövetség

Munkásőrség

általános iskolások ifjúsági szervezete

KISZ

Magyar Szocialista Munkáspárt

Magyar Úttörőszövetség

a párt fegyveres testülete

Csoportosítsd a kádári diktatúra intézkedéseit! A számokat írd a megfelelő helyre!
1. kivégzések, 2. az MSZMP
megalakítása, 3. népbíróságok
felállítása, 4. munkásőrség,
5. a KISZ létrehozása,
6. bebörtönzések

Megtorlás

A pártállam újjászervezése

25
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10. Az enyhülés időszaka a Kádár-korszakban
1.

Fejezd be a mondatokat! Kösd össze!
A mezőgazdaság gépesítése hatékonnyá
tette a termelést,
Az iparban leállították a nehézipari
beruházásokat,
Kádár rájött, ha jobban élnek az emberek,
Valódi piaci verseny hiányában az ipar
Az ipar fellendülésével

2.

kevésbé lesznek elégedetlenek.
nagy mennyiségű, rossz minőségű árut,
drágán állított elő.
az áruhiány megszűnt.
egyre több élelmiszert tudtak előállítani.
helyette a lakosság igényeit kiszolgáló
iparágakat fejlesztették.

Írd be a Kádár-korszakban létrejött nagyobb ipari városok a nevét a térképre! Használd
az atlaszodat!

Ózd
Tiszaújváros

Százhalombatta

Komló

26
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3.

Igazak (I) vagy hamisak (H) a Kádár-korszakra vonatkozó alábbi állítások? Írd a téglalapba a megfelelő betűt!
A Kádár-korszakban a bérek magasak voltak.
Olcsó volt az áram, a gáz, a lakbér és az alapvető élelmiszerek.
Kevés embernek volt munkája, sok volt a munkanélküli.
A mai lakótelepek többsége a Kádár-korszak idején épült.
Kevés háztartási gépet lehetett kapni.
A viszonylagos jólétnek ára volt, az életszínvonal csak kölcsönökből volt fenntartható.
Mindenki szabadon elmondhatta a véleményét.

4.

Tedd helyes sorrendbe a kártyákat, és írd le a mondatot!
„Aki

ellenünk,

velünk

nincs

van.”

az

Ez volt a kádári politika jelszava: __________________________________________________________

5.

Milyennek ismerted meg a Kádár-korszak hétköznapjait? Készíts rajzos ismertetőt!

27
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Összefoglalás – A kommunista diktatúra
kiépülése és működése Magyarországon
1.

A tankönyv 61. oldalán található gondolattérkép segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre!

a) Milyen fontos események történtek az ország újjáépítésének idején?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
b) Milyen törvénytelenségek voltak a Rákosi-korszakban?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
c) Milyen intézkedések miatt nevezzük a Kádár-korszak első szakaszát a megtorlás időszakának?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2.

Jelöld a feladatban felsorolt események időpontját az időszalagon! Írd az események
sorszámát a megfelelő évhez tartozó négyzetbe!

1940

4

1950

1960

Események:
1. az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulása ____________________________________________
2. a forint bevezetése ________________________________________________________________________
28
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3. Magyarországon befejeződött a háború ___________________________________________________
4. a párizsi békeszerződés aláírása __________________________________________________________
5. „kék cédulás” választás ___________________________________________________________________
6. új alkotmány bevezetése __________________________________________________________________
7. a forradalom és szabadságharc kezdete __________________________________________________
8. Kádár János hatalomra kerül _____________________________________________________________
Szorgalmi feladat. Ha van kedved, írd az események mögötti üres vonalra a pontos időpontot
(év, hónap, nap)!

3.

Kit ábrázol a kép? Írd a politikus nevét a kép alá!

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Szorgalmi feladat. Húzd alá pirossal a kommunista politikusok nevét!

29
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4.

5.

Mi jellemezte Rákosi kommunista diktatúráját? Jelöld X-szel!
független igazságszolgáltatás

szabad véleménynyilvánítás

egypártrendszer

személyi kultusz

piacgazdaság

tervgazdálkodás

ÁVH

terror

többpártrendszer

koncepciós perek

erőszakos iparosítás

árubőség

Válaszolj az 1956-os forradalom és szabadságharcra vonatkozó kérdésekre!
Nevezd meg az október 23-ai események helyszíneit!
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Ki alakított kormányt október 23-án?
___________________________________________________________________________________________
Mi történt november 4-én?
__________________________________________________________________________________________
Kik voltak a pesti srácok?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

6.

Rajzold le az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik eseményét!

30
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7.

8.

Mi jellemezte a Kádár-korszakot? Jelöld X-szel!
tervgazdálkodás

szabad véleménynyilvánítás

lakásépítések

megtorlás

piacgazdaság

munkanélküliség

áruhiány

háztáji gazdaság

többpártrendszer

egypártrendszer

engedmények

személyi kultusz

Hasonlítsd össze a Rákosi- és a Kádár-rendszert! Írd a számokat a megfelelő helyre!
A mindkét rendszerre jellemzők számait a közös területre írd!
1. személyi kultusz, 2. lakásépítés, 3. tervgazdálkodás, 4. áruhiány, 5. háztáji, 6. jólét,
7. pártállam, 8. padlássöprés
RÁKOSI-RENDSZER

KÁDÁR-RENDSZER

9.

Szorgalmi feladat. Rajzold le, milyen volt Magyarország címere a Rákosi- és a Kádárkorszakban!
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III. Az egységesülő Európa és
a demokratizálódó Magyarország
11. A Szovjetunió és a keleti blokk válsága
1.

Írd a képek alá a hozzá tartozó fogalmat!
hidegháború vége, áruhiány, sajtószabadság, puccs

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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2.

Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd a téglalapba a megfelelő betűt!
A fegyverkezési versenyben a Szovjetunió lépést tudott tartani az Amerikai
Egyesült Államokkal.
Gorbacsov új politikai és gazdasági reformokat hirdetett meg.
Gorbacsov folytatta a korábbi elnyomó politikát, továbbra sem lehetett bírálni
a politikusokat.
Gorbacsov tárgyalásokat folytatott az amerikai vezetőkkel a fegyverkezési verseny
leállításáról.
Gorbacsov-ellenes katonai erők megpróbálták erőszakkal átvenni a hatalmat.
A Gorbacsov elleni puccs sikerrel járt.
1991 decemberében megszűnt a Szovjetunió.

3.

Kösd össze, ami összetartozik!
A szovjet vezetés sokat költött
a fegyverkezési versenyre,
Gorbacsov csökkentette a hadi kiadásokat,
és reformokat vezetett be,

4.

és megpróbálták erőszakkal átvenni
a hatalmat.
a fegyverkezési verseny leállításáról.

Gorbacsov ellenfelei nem akartak változást,

a Szovjetunió felbomlott.

Gorbacsov többször is tárgyalt az amerikai
vezetőkkel

ami meggyengítette a Szovjetunió
gazdaságát.

A Szovjetuniót alkotó tagköztársaságok
önállóvá váltak,

hogy talpra állítsa a gazdaságot.

Egészítsd ki a szöveget a megadott kifejezésekkel!
balti állam, függetlenséget, megerősödtek, nemzeti, országokká, Szovjetunióhoz
A Szovjetunión belüli ________________________ mozgalmak ________________________ , és nemzeti önállóságot, ______________________ követeltek. A Szovjetuniót alkotó tagköztársaságok
önálló _________________________ akartak válni, nem akartak a ______________________________
tartozni. Elsőként a három _________________________ : Észtország, Lettország és Litvánia akart
elszakadni.
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5.

Milyen új államok jöttek létre a Szovjetunió felbomlása után? Nézd meg a térképet, és
írd a szám mellé az ország nevét! (A megoldáshoz használd a Képes történelmi atlasz
52b térképét!)

4.

3.

2.

6.
7.

1.

5.

15.

8.

9.

10.
11.

12.

14.
13.

1. _______________________________________

7. Moldova

2. _______________________________________

8. Grúzia

3. _______________________________________

9. Örményország

4. _______________________________________

10. Azerbajdzsán

5. _______________________________________

11. Türkmenisztán

6. _______________________________________

12. Üzbegisztán
13. Tádzsikisztán
14. Kirgizisztán
15. Kazahsztán
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12. A vasfüggöny lebontása
1.

Írd a számokat a halmazok megfelelő részébe! A mindkét országra jellemzők számait a
közös területre írd!
1. Szolidaritás, 2. sztrájk és tüntetés, 3. Václav Havel, 4. Lech Wałęsa, 5. Gdańsk,
6. Prága, 7. demokratikus választások
LENGYELORSZÁG

CSEHSZLOVÁKIA

2.

Számozással tedd időrendbe az alábbi eseményeket!
A keletnémet állampolgárok tömegesen érkeztek Magyarországra és Csehszlovákiába.
Az ünneplő tömeg ledöntötte a berlini falat.
1990 októberében a két Németország egyesült.
Az NDK-ban tüntetéseken követelték a két Németország egyesítését.
A magyar kormány megnyitotta Ausztria felé a határokat.
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3.

Írd a rajzok alá, hogy milyen eseményt ábrázolnak, és melyik hol történt!

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Melyik diktatúra bukásának eseményeit ábrázolják a rajzok?
___________________________________________________________________________________________

4.

Oldd meg a keresztrejtvényt!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Magyar református lelkész, aki szót emelt a falurombolás ellen.
Ország, melyet 1990 októberében egyesítettek a berlini fal ledöntése után.
A … kormány megnyitotta a határt Ausztria felé, így jutottak a keletnémetek nyugatra.
Ez az ország szűnt meg 1993. január 1-jén.
Független lengyel szakszervezet, mely később ellenzéki mozgalommá vált.
Az ellenzéki mozgalom vezetője Csehszlovákiában.
A tiltakozásnak az a formája, amikor az emberek nem dolgoznak.
Az az esemény, amelynek győzelme a diktatúra bukását okozta Romániában.

Megfejtés: ________________________________________________________________________________
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5.

Színezd ki azokat az országokat, amelyekről ebben a leckében tanultál! Írd a számok
melletti üres vonalra a fővárosuk nevét!

1.

2.
3.

4.

6.

1. _______________________________________

3. _______________________________________

2. _______________________________________

4. _______________________________________

Rajzold le az előző feladatban szereplő országok zászlóit! Írd a zászlók alá az
országneveket!
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13. A Kádár-korszak vége és a rendszerváltoztatás
1.

2.

Milyen eseményeket látsz a képeken? Írd a vonalra!

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Az 1980-as évek végén gazdasági válság alakult ki Magyarországon. Válaszd ki, melyek
voltak a válság okai, és melyek a következményei! Írd a megfelelő helyre!
1. az életszínvonal romlott; 2. leállították a reformokat; 3. nőtt az elégedetlenség;
4. eladósodás; 5. tervgazdálkodás; 6. a pártállam hatalma gyengült;
7. erősödött a rendszerellenes hangulat
A gazdasági válság
okai

következményei
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3.

4.

5.

Melyik volt az ellenzék két irányzata? Keresd meg a betűhálóban! (Vízszintesen és függőlegesen haladhatsz.)
D

E

M

O

K

R

A

T

I

K

U

S

A

Z

A

N

C

S

E

H

K

M

Ú

P

S

J

D

É

T

K

F

M

H

Z

B

H

F

U

S

P

T

L

É

N

M

E

E

N

O

G

Z

I

O

É

I

N

M

Ű

E

Z

K

F

U

N

L

K

F

Y

É

R

T

O

L

É

L

E

Á

Q

S

V

I

O

Ó

K

É

I

É

M

Ú

X

Ö

L

K

J

Ű

É

M

H

Á

Z

B

V

T

I

K

E

H

K

1. _______________________________

N

M

Ű

E

G

B

D

K

M

F

M

H

_______________________________

Y

É

R

T

R

M

C

H

Z

É

N

M

2. _______________________________

E

K

V

I

Ő

L

A

M

E

R

R

O

_______________________________

Számozással tedd időrendbe az alábbi eseményeket!
Grósz Károly kinevezése.

Kádár János felmentése.

Nagy Imre újratemetése.

A Magyar Demokrata Fórum megalakulása.

Keresd meg a leckéhez tartozó fogalmakat!
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14. A demokratikus átalakulás Magyarországon
Színezd ki a tankönyved 79. oldalán lévő képek alapján a pártok jelvényeit! Írd mindegyik alá a párt nevét!

AZ

DA

T

FÜ

ETL

ÁR

kr

o

GG

G

Dem

KIS

aták

Sz

bad

EN

a

1.

P

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Mikor tartották a többpárti országgyűlési választásokat? ___________________________________

2.

Kiket ábrázolnak a képek? Írd a nevüket és a tisztségüket a képek mellé!

______________________

______________________

______________________

______________________
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3.

Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd a téglalapba a megfelelő betűt!
1989-ben a hatalom nem akart tárgyalni az ellenzékkel.
Az MSZMP feloszlatta önmagát, utódja a Magyar Szocialista Párt (MSZP) lett.
Az 1990 tavaszán tartott országgyűlési választásokon a Független Kisgazdapárt nyert.
1990 októberében önkormányzati választásokat tartottak.
A rendszerváltoztatás után is megmaradt a tervutasításos gazdaságirányítás.
A rendszerváltoztatás után a veszteséges gyárakat bezárták, sokan munkanélkülivé
váltak.
Hazánk 1991 után is tagja maradt a Varsói Szerződésnek és a KGST-nek.

4.

Kösd össze, ami összetartozik!
Az a tanácskozás, amelyen az MSZMP, az ellenzéki
pártok és más szervezetek képviselői a demokratikus
átalakulásról egyeztettek.
Az a folyamat, amikor az állami tulajdon
magántulajdonná válik.
Az eredeti tulajdonosok nem kaphatták vissza
államosított tulajdonukat, de lehetőséget kaptak,
hogy tulajdonhoz jussanak.

infláció
kárpótlás
Nemzeti Kerekasztal
privatizáció

Az árak gyorsan emelkednek, a pénz értéke csökken.

5.

Melyik katonai szövetség tagja lett Magyarország a rendszerváltoztatás után? Melyik
évben történt ez?
A katonai szövetség neve: __________________________________________________________________
A belépés időpontja: _______________________________________________________________________
Nézz utána a Képes történelmi atlasz 52a térképén, hogy mely országok csatlakoztak szintén
ebben az évben a katonai szervezethez! Sorold fel ezeket!
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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15. A határon túli magyarság sorsa
1.

2.

Keresd meg a Képes történelmi atlasz vagy az internet segítségével, hogy melyik országban találhatók az alábbi, egykor Magyarországhoz tartozó városok!
Kassa: ___________________________________

Kolozsvár: ________________________________

Besztercebánya: __________________________

Nagyvárad: _______________________________

Munkács: ________________________________

Kismarton: _______________________________

Eszék: ____________________________________

Szabadka: ________________________________

Válaszd ki és húzd alá, milyen intézkedéseket tettek a rendszerváltoztatás utáni kormányok a határon túli magyarság érdekében!
A) A határon túli településeken bevezették a forintot.
B) Létrehozták a Duna Televíziót.
C) Megszigorították a magyarok határátlépését.
D) Kedvezménytörvény: magyarigazolvány igényelhető.
E) Létrehozták a Tisza Rádiót.
F) Honosítási törvény: egyszerűbbé vált a magyar állampolgárság felvétele.

3.

Kiket ábrázolnak a képek? Írd a nevüket a képek alá!

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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4.

Oldd meg a keresztrejtvényt! A megfejtés választ ad a rejtvényre vonatkozó kérdésre.

1.
2.
3.
4.
5
6.

1. Szilárd Leó, Wigner Jenő, Neumann János, Kármán Tódor és Teller Ede vett részt
az elkészítésében.
2. Az az ember, aki új és hasznos dolgokat talál fel.
3. Neumann János is közreműködött a feltalálásában.
4. Bíró László találmánya.
5. Szent-Györgyi Albert ennek a felfedezéséért kapott Nobel-díjat.
6. Kertész Imre író ezt a Nobel-díjat kapta meg 2002-ben.
Milyen származásúak a keresztrejtvényben szereplő híres emberek?
___________________________________________________________________________________________

5.

Szorgalmi feladat. Nézz utána az interneten, hogy a ma élő híres magyar emberek közül
kik származnak a határon túlról! Sorolj fel közülük néhányat!
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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16. Az Európai Unió
1.

Rajzold le az Európai Unió zászlaját, és válaszolj a kérdésekre!

Hány csillag van a zászlón?
___________________________________________
Mit fejeznek ki a csillagok?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

2.

Színezd ki a bankjegyet és az érmét a tankönyvi kép (90. oldal) segítségével!

Mikor vezette be a tagállamok első csoportja az eurót? _____________________________________

3.

A tankönyv 89. oldalán lévő térkép segítségével válaszolj a kérdésekre!
Sorold fel, hogy a Magyarországgal szomszédos országok közül melyek tagjai az Európai
Uniónak!
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Mely szomszédaink nem tagjai az Európai Uniónak?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Sorold fel az Európai Unió országai közül azokat, amelyekben az euró a hivatalos pénz!
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

4.

Egészítsd ki az ábrát, színezd ki a nyilakat, rajzold be a nyílhegyeket a tankönyvi ábra
(91. oldal) segítségével, és válaszolj a kérdésekre!

Kik választják meg az Európai Parlament képviselőit? _______________________________________
Hol van a székhelye? _______________________________________________________________________
Hány képviselője van? _____________________________________________________________________
Ebből hány magyar? _______________________________________________________________________

5.

Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd a téglalapba a megfelelő betűt!
Az Európai Uniót 1992-ben hozták létre.
Az Európai Parlament ellenőrzi a jogszabályok betartását.
Az Európai Unió Tanácsának a miniszterek a tagjai.
Az Európai Tanács székhelye Strasbourg.
Az Európai Unió himnusza Beethoven műve.
Hazánk 2000 óta tagja az Európai Uniónak.
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17. A globalizáció
1.

Színezd ki azokat a képeket, amelyek a globalizációval kapcsolatosak! Beszéljétek meg
az osztályban, hogy a kiszínezett képek hogyan kapcsolódnak a globalizációhoz!

PÉKSÉG

MAGYAROS ÍZEK ÉTTEREM

2.

FRISS TOJÁS

HÁZI TÉSZTA

Írj példákat a lakóhelyed környékén előállított helyi termékekre!
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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3.

Csoportosítsd a rajzocskák felhasználásával a terméket, szolgáltatásokat! Írd a rajzokat jelölő számokat a táblázat megfelelő helyére! Melyek a legismertebb cégek a világon ezekben az iparágakban, szolgáltatásokban? Írj a táblázatba példákat!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Gyorsétteremlánc

4.

Sportszer, sportruházat Elektronikai termékek

Autó

Oldd meg a keresztrejtvényt!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. A levegőbe jutó anyagok károsítják a levegőt.
2. A légkörbe kerülő szén-dioxid miatt a Föld légköre lassan felmelegszik. Megváltozik az éghajlat.
3. Az egész világot fenyegető probléma, célja a félelem és a zavarkeltés. Sokszor ártatlan emberek válnak áldozatokká.
4. Városiasodás. A városok terjeszkedése.
5. Tömeges népvándorlás, amikor az emberek kénytelenek elhagyni lakóhelyüket.
6. A Föld népessége folyamatosan növekszik.
7. A népesség növekedése ezen a földrészen a legnagyobb.
8. A világ fejletlenebb részén sok ilyen ember él.
Milyen problémákat ír le a keresztrejtvény? (A megfejtés adja meg a választ.)
___________________________________________________________________________________________
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5.

6.

Kösd össze az okokat és a következményeket!
Okok:

Következmények:

képzetlen munkaerő

migráció

túlnépesedés

urbanizáció

levegőszennyezés

alacsony munkabér

háborúk, fegyveres konfliktusok

klímaváltozás

sok ember költözik a városba

éhezés

Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd a téglalapba a megfelelő betűt!
A globalizáció kifejezés világméretűvé válást jelent.
Az esőerdők kiirtása hasznos az élővilágnak.
A helyi kisvállalatok nem tudnak versenyezni a nemzetközi nagyvállalatokkal.
A Föld népessége mindenhol egyformán növekszik.
A városok terjeszkedése csak előnyökkel jár.
A fertőző betegségek megfékezése nagy probléma a fejletlenebb országokban.
A globális problémákat csak nemzetközi összefogással lehetséges megoldani.

7.

Milyen hatása lehet a globalizációnak az életmódunkra? Készíts rajzos bemutatót!
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Összefoglalás – Az egységesülő Európa
és a demokratizálódó Magyarország
1.

A tankönyv 99. oldalán található gondolattérkép segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre!
a) Milyen következménnyel járt, hogy Gorbacsov a fegyverkezés csökkentése mellett döntött?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
b) Miért szűnt meg a Varsói Szerződés és a KGST?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
c) Milyen következményei lettek a berlini fal ledöntésének?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
d) Milyen fontos változások történtek Magyarországon a rendszerváltoztatást követően?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
e) Sorold fel az Európai Unió intézményeit!
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
f) Milyen globális problémák vannak a világban?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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2.

3.

Írd a képek alá, mit ábrázolnak! Használd a gondolattérkép fogalmait!

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Kiket látsz a képen? Írd a nevüket és a tisztségüket a képek alá!

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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4.

Milyen előzményei és milyen következményei voltak a kelet-közép-európai rendszerváltoztatásoknak? Csoportosítsd a fogalmakat, írd a számokat a táblázat megfelelő helyére! Használd a gondolattérképet!
1. gazdasági válság, 2. többpártrendszer, 3. ellenzéki mozgalmak, 4. a vasfüggöny lebontása,
5. a pártállam hatalma gyengül, 6. szabad választások, 7. a szovjet rendszer válsága,
8. egységesülő Európa, 9. független demokratikus jogállamok jöttek létre,
10. gorbacsovi reformok
Előzmény

Következmény

3., 10.

5.

8.

Számozással tedd időrendbe a magyar rendszerváltoztatás eseményeit! Használd a tankönyv 82. oldalán lévő táblázatot!
Megszűnik az MSZMP, megalakul a Magyar Szocialista Párt.
Kádár János halála.
A szovjet csapatok kivonulása Magyarországról.
Önkormányzati választások.
Nagy Imre és mártírtársai újratemetése.
Kikiáltják a Magyar Köztársaságot.
Szabad többpárti országgyűlési választások Magyarországon.

6.

Kösd össze!
Európai Unió

tagjai a biztosok

Európai Parlament

Beethoven: Örömóda

Európai Unió Tanácsa

közös fizetőeszköz

Európai Tanács

„miniszterek tanácsa”

Európai Bizottság

27 tagállama van

euró

751 képviselő

európai himnusz

a tagállamok állam- és kormányfőiből áll
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7.

Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavakkal!
egypártrendszerek, életmódjára, ellenzék, Európai Unió, Kádár-rendszer,
környezetére, Szovjetunióban
A gorbacsovi reformok jelentős változásokat indítottak el a _______________________________ ,
és békülést hoztak az amerikai–szovjet viszonyban.
A keleti blokk egészét érintő gazdasági válság és a szovjet befolyás csökkenése a kommunista
___________________________ hatalmát gyengítette.
Magyarországon a ___________________________ bukását követően az állampárt és az
___________________________ vezetői tárgyalóasztalhoz ültek, hogy a demokratikus átalakulás
részleteiben megállapodjanak.
Európa korábbi megosztottságának megszűnése után lehetővé vált az egységes Európa megteremtése, és megalakult az ___________________________ .
A globalizáció hatással van az emberek _________________________ és _______________________ .

8.

Válasszatok a gondolattérképről a globális problémák közül egyet! Készítsetek plakátot, amely felhívja a figyelmet erre a problémára!
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IV. Társadalmi és állampolgári
ismeretek
18. Egyén és közösség
1.

2.

Keresd meg a betűhálóban a közösségek életét meghatározó szabályokat, és írd a vonalra!
H

A

G

Y

O

M

Á

N

Y

Z

Z

D

A

F

U

L

N

Á

S

C

E

I

L

L

E

M

O

K

Z

S

D

J

B

É

O

J

H

L

O

T

1. _______________________________

A

M

Ő

T

I

O

L

S

K

U

2. _______________________________

X

O

D

A

V

G

I

C

Á

L

3. _______________________________

Ű

E

R

K

Ö

L

C

S

S

P

4. _______________________________

R

Ű

K

O

P

Ö

R

J

S

É

5. _______________________________

Írj két-két példát szokásra és hagyományra! Készíts hozzájuk rajzot a füzetedbe!
szokás: ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
hagyomány: _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

3.

Tegyél X-et abba a téglalapba, amelyik állítás az illemre jellemző!
Íratlan szabály.

Be nem tartása udvariatlanság.

Koronként változhat.

Törvény írja elő.

Csak ismerősök között használt
szabály.

Kultúránként eltérő lehet.
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4.

Kösd össze azt, ami összetartozik!
A hétköznapi életben rendszeresen ismétlődő
helyzetekben elvárt követendő viselkedés.

erkölcs

Az elődöktől örökölt, változatlan formában
fennmaradó szokások.

illem
jog

A tapintatos, udvarias viselkedés íratlan szabálya.

hagyomány

Olyan íratlan szabályok, amelyek követendő példát
nyújtanak arra, hogy mi a helyes viselkedés.

szokás

Mindenki számára kötelező írott szabályok.

5.

Írd a számokat a megfelelő helyre!
1. köszönés, 2. húsvéti tojásfestés, 3. KRESZ (közlekedési szabályok), 4. disznóvágás,
5. busójárás, 6. Ne lopj!, 7. kopogás az ajtón belépés előtt, 8. idősek tisztelete, 9. törvények,
10. becsület, 11. nem beszélünk hangosan színházi előadás alatt, 12. májusfaállítás
Szokások és
hagyományok

6.

Illem

Erkölcs

Jog

Szorgalmi feladat. Készíts rajzos bemutatót az általad leginkább kedvelt népszokásról!
A padtársad vagy az osztálytársaid próbálják meg kitalálni, melyik népszokást rajzoltad le!
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19. Jogok és kötelezettségek
1.

Egészítsd ki a mondatokat a megadott kifejezésekkel!
egyenlőnek, embertől, élethez, vallását, véleményét
Minden ember szabadnak és ________________________ született.
Minden embernek joga van az ________________________ .
Minden embernek joga van ahhoz, hogy szabadon gyakorolja a ________________________ .
Minden embernek joga van ahhoz, hogy szabadon elmondja a ________________________ .
Az emberi jogokat nem lehet az ________________________ elvenni.

2.

Írd a számokat a megfelelő helyre! Használd a tankönyv 106. oldalán található, az emberi jogok rendszerét bemutató táblázatot!
1. a tulajdonhoz való jog, 2. a békéhez való jog, 3. a tanuláshoz való jog, 4. sztrájkhoz való jog,
5. választójog, 6. nemek egyenjogúsága, 7. a jövő nemzedékek jogai, 8. a szólás- és sajtószabadság, 9. az egyházak egyenjogúsága, 10. a munkához és a pihenéshez való jog
Politikai és szabadságjogok: _______________________________________________________________
Gazdasági, szociális és kulturális jogok: ____________________________________________________
Egyenjogúságot biztosító, megkülönböztetést tiltó jogok: ___________________________________
A globális világ kihívásai nyomán megfogalmazott szolidaritási jogok: ______________________

3.

Rakd helyes sorrendbe a részleteket, és írd le a mondatot!

tagállamai
elfogadták

az Egyesült Nemzetek
Szervezetének

1948-ban

az Emberi jogok egyetemes
nyilatkozatát.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Mikor van az emberi jogok világnapja (hónap, nap)? ________________________________________
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4.

5.

Kösd össze az összetartozókat!
Mindenkinek legyen lehetősége munkát vállalni.

hadkötelezettség

Mindenkinek legyen lehetősége tanulni.

választójog

Legyen lehetőség képviselőket küldeni a parlamentbe.

tankötelezettség

Hozzá kell járulni az állam kiadásaihoz.

munkához való jog

A haza védelme minden állampolgárnak kötelessége.

tanuláshoz való jog

16 éves korig mindenkinek iskolába kell járnia.

közteherviselés

Tervezz plakátot, amely a munkához és a pihenéshez való jogot hirdeti (ábrázolja)!
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20. A gyermekek és a tanulók jogai
1.

Ellenőrizd, jól ismered-e a gyermekek jogait!
a) Kösd össze az összetartozókat!
A) Jog az egyenlő és megkülönböztetéstől
mentes bánásmódra.

1.

B) Jog elegendő szabadidőre, játékra és pihenésre.

6.

C) Jog az elhanyagolással, erőszakkal és
megalázó bánásmóddal szembeni védelemre.
2.

D) Jog az egészséges szellemi, testi és lelki
fejlődésre.

7.

E) Jog arra, hogy háborúkban, katasztrófák
esetén elsőként kaphasson segítséget.
3.

F) Jog a különleges gondoskodásra, amenynyiben fogyatékos.

8.

G) Jog a szabad véleménynyilvánításra és
arra, hogy véleményét meghallgassák.
4.

H) Jog a képzésre és személyisége teljes kibontakoztatására.

9.

I) Jog arra, hogy családban nőjön fel, és ne
válasszák el szüleitől. Ha a gyermek érdeke mégis ezt kívánná, joga van kapcsolatot tartani mindkét szülővel.
5.

10.
J) Jog a kizsákmányolással és gyermekkereskedelemmel szembeni védelemre.
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b) Melyik gyermekjogra vonatkozik az állítás? Írd az üres négyzetbe az a) feladatban szereplő
képek számát!
A felnőtteknek óvniuk kell a gyerekeket az erőszaktól, senki nem ütheti meg
vagy bánthatja őket.
A felnőtteknek gondoskodniuk kell arról, hogy a gyerekek egészségesen fejlődjenek.
A fogyatékos gyerekeknek kiemelt figyelem és törődés jár.
A tanulás mellett a gyerekeknek szükségük van szabadidőre és pihenésre.
Háborúban meg kell védeni a gyerekeket.
A Föld összes országában minden gyereknek ugyanolyan jogai vannak, nem lehet
különbséget tenni közöttük.
Az államnak meg kell védenie a gyerekeket attól, hogy kihasználják vagy elrabolják őket.
A gyerekeknek is lehet véleményük, amit megfelelő formában elmondhatnak.
Minden gyereknek lehetőséget kell kapnia arra, hogy iskolába járjon és tanuljon.
A gyermekeket saját családjukból csak akkor lehet kiemelni, ha szüleik
nem bánnak velük jól, bántják őket.

2.

Válaszolj a kérdésekre!
Mikor fogadták el a gyermekek jogairól szóló egyezményt? _________________________________
Mikor csatlakozott Magyarország az egyezményhez? ________________________________________
Az ENSZ melyik nemzetközi szervezete foglalkozik a gyermekek jogaival? ___________________

3.

A házirend az iskolai életet szabályozza. Melyik szabály melyik területre vonatkozik?
Kösd össze!
Mobiltelefont a tanulók az intézményben nem használhatnak.
munkarend
öltözködés

Oklevelet kap és könyvjutalomban részesül az a tanuló, akinek
az év végi bizonyítványa kitűnő.

jutalmazás

Betegség esetén orvosi igazolás szükséges.

fegyelmezés

A folyosókon és a tantermekben tilos rohangálni, verekedni.

mulasztás

A tanítás reggel 7.45-kor kezdődik.

korlátozások

Testnevelésórán tornacipő viselése kötelező.

tilalmak

A szaktanár írásbeli figyelmeztetést adhat annak a tanulónak,
aki magatartásával zavarja az órát.
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21. Politikai rendszerek, államformák
1.

2.

Keresd meg a betűhálóban a leckéhez kapcsolódó fogalmakat!
D

V

S

A

G

F

U

O

L

Z

K

E

L

F

D

S

N

V

O

A

P

Ö

M

O

N

A

R

C

H

I

A

Ó

Z

O

J

T

E

W

Í

F

K

É

M

T

K

Á

T

R

C

V

Z

R

I

O

Á

R

D

I

K

T

A

T

Ú

R

A

R

Á

B

H

K

U

T

K

P

L

O

S

1. _______________________________

C

Á

L

L

A

M

F

O

R

M

A

2. _______________________________

I

T

V

I

R

Ő

K

É

Z

C

S

3. _______________________________

A

Ű

G

I

O

R

S

N

G

L

Á

4. _______________________________

P

U

W

D

T

E

N

Y

É

Z

G

5. _______________________________

Hasonlítsd össze a diktatúrát és a demokráciát! Melyikre mi jellemző? Írd a számokat a
megfelelő helyre!
1. szabad választások, 2. egypártrendszer, 3. a parlament hoz törvényeket, 4. többpártrendszer, 5. a hatalmon lévőkre nem vonatkoznak a törvények, 6. az ellenvéleményt büntetik,
7. az ország vezetője hoz törvényeket, 8. mindenkire vonatkoznak a törvények
Diktatúra

3.

Demokrácia

Egészítsd ki a mondatokat a megadott kifejezésekkel!
államfő, király, köztársaság, monarchia
A ______________________________ élén az uralkodó, többnyire a király áll. Ezt hívjuk királyságnak. A parlamentáris monarchiában a kormány munkáját a választott parlament ellenőrzi,
nem a ______________________________ . A ______________________________ az az államforma,
amelynek élén az ______________________________ vagy más néven köztársasági elnök áll.
59

NT_98748_M_tort(sni)_08-mf-21.indd 59

2021. 04. 15. 9:03:00

4.

Oldd meg a keresztrejtvényt!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A választást megelőzően a pártok ismertetik programjukat a választókkal.
Parancsuralmi rendszer egyszemélyes vezetője.
A megválasztott képviselők itt döntenek fontos kérdésekben.
A monarchia élén áll.
A választáson győztes párt alakíthatja.
Görög eredetű szó, jelentése népuralom.
Diktatúrában egy személy kezében van, erőszakkal tartja fenn.
Ilyen a parlamenti választás.
Államforma.

Megoldás: ________________________________________________________________________________

3.

Szorgalmi feladat. Nézz utána az interneten, mi az államformája a felsorolt országoknak!
Svédország _______________________________________________________________________________
Franciaország _____________________________________________________________________________
Ausztria __________________________________________________________________________________
Olaszország _______________________________________________________________________________
Belgium __________________________________________________________________________________
Hollandia _________________________________________________________________________________
Oroszország ______________________________________________________________________________
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22. A demokratikus Magyarország
1.

Színezd ki és nevezd meg nemzeti jelképeinket!

_______________________

_______________________________

_______________________

Írj példát arra, hol találkozhatunk a hétköznapokban nemzeti jelképeinkkel!
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

2.

Melyik dokumentumra vonatkoznak az alábbi állítások? Válaszolj a kérdésekre!
A legmagasabb szintű jogszabályunk. Az állampolgárok jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
A dokumentum neve: _____________________________________________________________________
Mikor lépett életbe? _______________________________________________________________________
Mi hazánk államformája? __________________________________________________________________
Mi hazánk hivatalos neve? _________________________________________________________________

61

NT_98748_M_tort(sni)_08-mf-21.indd 61

2021. 04. 15. 9:03:00

3.

Jelöld X-szel azokat az állításokat, amelyek a köztársasági elnökre vonatkoznak!
Nem utazhat külföldre.
Népszavazáson választják meg a választók.
Feladatait a miniszterelnök határozza meg.
Ő a hadsereg főparancsnoka.
Megbízatása élete végéig tart.
A parlament választja meg.
Nemzetközi eseményeken képviseli hazánkat.
Kitűzi az országgyűlési választások és a népszavazások időpontját.

4.

A tankönyv 119. oldalának ábrái alapján nevezd meg a hatalmi ágakat!
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
Mi jellemzi működésüket a jogállamban? __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

5.

Szorgalmi feladat. Nézz utána az interneten, kik voltak Magyarország köztársasági elnökei 1990-től napjainkig!
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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23. A magyar állam működése
1.

2.

Kösd össze!
törvényhozó hatalom

független bíróságok

végrehajtó hatalom

országgyűlés

igazságszolgáltatás

kormány

Készítsd el a 2018-ban megalakult parlament összetételét mutató kördiagramot! Először nézd meg figyelmesen a választások eredményét mutató táblázatot, majd színezd
ki a kördiagramot a pártok táblázatban megadott színkódja és elért eredményei (a képviselők száma) alapján! Írd a kördiagram „szeleteihez” a pártok nevét!

Párt vagy parlamenti csoport

Fidesz–KDNP
Jobbik
MSZP–Párbeszéd
DK
LMP
MNOÖ
Együtt
Független

Képviselő

Színkód

133 fő
26 fő
20 fő
9 fő
8 fő
1 fő
1 fő
1 fő

narancssárga
sötétzöld
piros
kék
zöld
világoskék
sárga
lila

Mennyi a képviselők száma a magyar országgyűlésben? ____________________________________
Hány évente tartanak országgyűlési választásokat hazánkban? _____________________________
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3.

A miniszterek egy-egy szakterületért felelnek. Az alábbi feladatok melyik területhez
tartoznak? Írd a számokat a megfelelő helyre!
1. a légszennyezés mérése, 2. tornatermek építése, 3. a védőnői hálózat működtetése,
4. a kutak vízminőségének vizsgálata, 5. az iskolai szünetek kijelölése, 6. a tankönyvek
kiadása, 7. gyógyszerek engedélyezése, 8. szelektív hulladékgyűjtés megszervezése,
9. mentőautók beszerzése
Oktatásügy

4.

Egészségügy

Környezetvédelem

A független bíróság többféle típusú ügyben hoz ítéletet. Melyek ezek? Írj mindegyik típusra egy-egy példát!

FÜGGETLEN BÍRÓSÁG

__________________________

5.

__________________________

__________________________

Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd a téglalapba a megfelelő betűt!
A választópolgárok közvetlenül és titkosan szavazhatnak.
A magyarországi országgyűlési választásokon csak egyéni képviselőkre lehet szavazni.
A parlament működésének egyik legfontosabb része a vita.
A végrehajtó hatalom legfőbb testülete a kormány.
A kormány élén a köztársasági elnök áll.
A bíróknak pártatlanoknak kell lenniük.
Az ügyvédek hoznak ítéletet.
Az önkormányzat élén a polgármester áll.
A polgármestert az Országgyűlés nevezi ki.
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24. Média és nyilvánosság
1.

Töltsd ki a táblázatot, majd válaszolj a kérdésre!
Médiaeszközök

Használom

Írj példát!

nyomtatott újság
televízió
rádió
internetes újság
blogok
közösségi oldalak
videócsatornák

Mit gondolsz, nagyszüleid korosztálya milyen médiaeszközöket használ?
____________________________________________________________________________________________

2.

A tankönyv 126. oldalán lévő ábra segítségével írd le, milyen szerepet tölt be a média
az emberek életében! Készíts rajzot te is!

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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3.

Hogyan használjuk okosan a közösségi médiát? Tegyél X-et a megfelelő helyre!
Tevékenység a közösségi médiában

Helyes

Helytelen

Idegenekkel csevegés.
Egy kirándulás képeinek megosztása a barátokkal.
Belépés a közösségi oldalakra mások jelszavával.
Jókívánságok írása rokonok, barátok, ismerősök üzenőfalára.
A személyes adatok védelme.
Valakiről titokban készített videó megosztása.
Barátok fotóinak lájkolása.
Saját jelszó megadása másoknak.
Durva, sértő hozzászólások írása.

4.

Írj példákat a közmédia és a kereskedelmi média rádió- és televíziócsatornáira!
közmédia: ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
kereskedelmi média: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

5.

Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd a négyzetbe a megfelelő betűt!
A média hatással van az emberek véleményére.
A kereskedelmi média az adózók pénzéből működik.
A közmédia állami tulajdonban van.
A hiteles tájékoztatás tényeken alapul.
A közösségi médiában minden hír ellenőrzött forrásból származik.
A közérdekű információkat nem kell nyilvánossá tenni.
A tényeket a valóságnak megfelelően és pártatlanul kell bemutatni.
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25. Ügyes-bajos dolgaink
1.

Töltsd ki az iskolai táborozáshoz szükséges adatlapot!

DIÁKADATLAP
Neve: .......................................................................................................................................
Születési helye: .......................................................................................................................
Születési ideje:

év ................................................. hó

nap

Anyja leánykori neve: ..............................................................................................................
Lakcíme:

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

..................................................................................................................................................
Oktatási azonosítója: .............................................................................................................
Diákigazolvány száma: ...........................................................................................................
Testvérek száma (nem kötelező): ...........................................................................................
Betegség:* ...............................................................................................................................
Allergia/gyógyszerérzékenység:* ...........................................................................................

* Az utolsó két kérdésre most a munkafüzetben nem kell válaszolnod! Beszéljétek meg, miért
fontos, hogy ezek a kérdések is szerepeljenek az adatlapon!

2.

Melyik okmányt hol használjuk? Írd a megfelelő okmány betűjelét az üres téglalapba!
A) tajkártya, B) adókártya, C) születési anyakönyvi kivonat, D) erkölcsi bizonyítvány
Adóügyek intézése
Táppénz igénylése
Gyermek megszületése
Recept felírása
Jelentkezés egy állásra
Családi pótlék intézése
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3.

Mely okmányokra vonatkoznak a következő állítások?
a) Fényképes, személyes adatokat tartalmaz, az állampolgárok kötelesek maguknál tartani.
____________________________________________________________________________________________
b) A lakcímet és a személyazonosítót tartalmazza, személyi igazolvánnyal együtt érvényes.
____________________________________________________________________________________________
c) A házastársak nevét, a házasságkötés helyét és idejét tartalmazza.
____________________________________________________________________________________________

4.

Számozással állítsd sorba időrend szerint a hivatali ügyintézés menetét!
Űrlapok, adatlapok kitöltése.
Ügyintézés befejezése.
Időpontra érkezés a kormányablak helyszínére.
Személyes ügyintézés.
Időpontfoglalás az interneten.
Várakozás, míg sorszám szerint szólítanak.

5.

Szorgalmi feladat. Nézz utána az interneten, hol található a lakhelyedhez legközelebb
kormányablak! Írd le a pontos címét és ügyfélfogadási idejét!
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Összefoglalás – Társadalmi és állampolgári ismeretek
1.

A tankönyv 133. oldalán található gondolattérkép segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre!
a) Milyen jogokról tanultál? Írj mindegyikre egy-egy példát!
JOG

PÉLDA

1. ________________________________________

___________________________________________

2. ________________________________________

___________________________________________

3. ________________________________________

___________________________________________

b) Melyek az íratlan és írott szabályok?
íratlan: ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
írott: ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
c) Milyen államformákat ismersz, melyiknek ki áll az élén?
ÁLLAMFORMA

KI ÁLL AZ ÉLÉN?

1. ________________________________________

___________________________________________

2. ________________________________________

___________________________________________

d) Milyen politikai berendezkedésekről tanultál? Írd a téglalapokba, és írj mindegyikhez három-három fontos jellemzőt!

1. ________________________________________

1. ________________________________________

2. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

3. ________________________________________
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e) Írd le, hogyan születik meg egy törvény!
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
f) Kinek az irányítása alatt állnak a minisztériumok? ______________________________________

2.

Állítsd sorba időrend szerint az országgyűlési választások eseményeit! Írd a számokat
az esemény utáni négyzetbe!
A választópolgárok leadják szavazataikat.
A köztársasági elnök kitűzi az országgyűlési választások időpontját.
Megalakul az országgyűlés.
A pártok a választási kampányban megismertetik programjukat a választókkal.
Összesítik a szavazatokat, kihirdetik a választási eredményeket.
A győztes párt kormányt alakít, a miniszterelnököt megszavazza az országgyűlés.

3.

4.

Kösd össze az összetartozókat!
államfő

parlamenti képviselő

kormányfő

választópolgár

honatya

miniszterelnök

szavazó

köztársasági elnök

Milyen adatokat tartalmaz a személyi igazolvány? Melyek a legfontosabb személyes
adatok?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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5.

Hasonlítsd össze az országgyűlés és az önkormányzatok működését! Írd a számokat a
megfelelő helyre!
1. tagjai választott képviselők, 2. helyi ügyekkel foglalkozik, 3. törvényeket hoz,
4. országos ügyekkel foglalkozik, 5. helyi rendeleteket hoz, 6. polgármester,
7. ellenőrzi a kormány munkáját, 8. négyévente választják, 9. ötévente választják
ORSZÁGGYŰLÉS

ÖNKORMÁNYZATOK

6.

Sorold fel a média területeit!
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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V. Pénzügyi és gazdasági
ismeretek
26. A gazdaság szereplői
1.

2.

Kik a gazdaság szereplői? Keresd meg a betűhálóban, és írd a vonalra! (Vízszintesen és
függőlegesen haladj!)
V

Á

L

L

A

L

K

O

Z

Á

S

A

Á

Ó

Á

K

S

Ű

Á

O

R

Á

D

Z

Á

K

I

H

L

L

H

A

L

B

T

K

Ü

L

F

Ö

L

D

T

W

1. _______________________________

U

R

P

U

H

N

P

A

R

G

C

2. _______________________________

L

G

O

T

J

M

T

M

M

B

U

3. _______________________________

H

Á

Z

T

A

R

T

Á

S

I

N

4. _______________________________

Oldd meg a keresztrejtvényt!

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

A vállalkozások által kínált termékek és szolgáltatások.
Azok az áruk és szolgáltatások, amelyeket vevők keresnek a piacon.
Mindaz, amire az egyéneknek és a családoknak szüksége van.
Ahol az eladók és a vevők találkoznak.
A kereskedők külföldön vásárolt árut hoznak az országba.

Megoldás: ________________________________________________________________________________
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3.

Termék vagy szolgáltatás? Csoportosíts, írd a számokat a megfelelő helyre!
1. fodrász, 2. liszt, 3. autó, 4. pizza-házhozszállítás, 5. kulcsmásoló, 6. autószerelő,
7. mobiltelefon, 8. gyufa, 9. csirkecomb, 10. mosoda, 11. gyógymasszőr, 12. traktor,
13. városi közlekedés
Termék

4.

Szolgáltatás

A piacon a kereslet és a kínálat változása miatt az árak változhatnak. Döntsd el az alábbi esetekben, hogy az ár nő vagy csökken! Tegyél X-et a megfelelő helyre!
Kereslet és kínálat alakulása

Nő

Csökken

Ősszel az úszógumik ára a Balatonon.
Nőnapon a virág ára.
A péksütemények ára zárás előtt egy órával.
Húsvétkor a tojás ára.
Nyáron a fenyőfa ára.
A strandpapucs ára télen.
Az üvegházban termesztett eper ára februárban.

5.

Ha kereskedő lennél, mit árulnál?
Szeptemberben az iskolakezdéskor: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Júliusban a Balatonnál: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Januárban a jégpályán: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Szilveszter előtt a gyerekeknek, családoknak a vegyesboltban: ______________________________
____________________________________________________________________________________________
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27. Mi a pénz?
1.

A pénz története. Írd le a pénz kialakulásának fontosabb állomásait, és készíts rajzokat
hozzá!

________________________________
________________________________

________________________________
________________________________

________________________________
________________________________

________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
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2.

3.

4.

Írd a képek mellé, milyen szerepet tölt be a pénz az emberek életében!

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Hol milyen valutát használnak? Kösd össze az ország nevét az ott használt fizetőeszköz
nevével!
Japán

lej

Svájc

font

Lengyelország

jen

Egyesült Királyság

frank

Románia

zloty

Válts forintot valutára! Az alábbi táblázatban néhány valuta árfolyamát látod. A táblázat segítségével válaszolj a kérdésekre! (Az árfolyamok a feladatban érvényesek, egyébként mindig változnak.)
Forint

Melyik a legdrágább valuta? ____________________________________

340 HUF

Melyik a legolcsóbb valuta? ____________________________________

1 USD (amerikai dollár) 320 HUF

Hány forintba kerül 10 euró? ___________________________________

1 CHF (svájci frank)

330 HUF

Hány forintba kerül 20 amerikai dollár? _________________________

1 GBP (angol font)

380 HUF

Hány forintba kerül 100 svájci frank? ____________________________

Valuta

1 EUR (euró)

Hány forintba kerül 5 angol font? _______________________________
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28. A háztartások bevételei és kiadásai
1.

Melyik bevétel, melyik kiadás? Tegyél X-et a megfelelő helyre!
Bevétel Kiadás

Bevétel Kiadás

munkabér

bevásárlás a piacon

hajvágás a fodrásznál

árvasági ellátás

kölcsön

mobilfeltöltés

internet-előfizetés

mozijegy

gyes

iskolai ebédbefizetés

vízszámla

nyugdíj

tombola vásárlása

füzetek vásárlása

hamburger

munkanélküli-segély

buszjegy/-bérlet

gyógyszerek kiváltása

családi pótlék

villanyszámla

mosógépjavítás

szállás a Balatonnál

tej
Ft
Ftt
F

Ft

kiadások

Ft

ruha vásárlása

Ft

bevételek
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2.

Csoportosítsd az előző feladat kiadásait tervezhetőségük szerint!
Rendszeres kiadás: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Nem rendszeres kiadás: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Váratlan kiadás: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

3.

A feladat megoldásához a tankönyvedre is szükséged lesz, készítsd elő!
a) Állítsd számozással sorrendbe a tankönyv 147. oldalán lévő táblázat segítségével a háztartások havi fogyasztási kiadásait!
élelmiszerek és alkoholmentes italok
ruházat és lábbeli
lakásfenntartás és háztartási energia
egészségügy
közlekedés
hírközlés
kultúra, szórakozás
b) Írj példát az alábbi kiadásokra!
Lakberendezés, háztartásvitel: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás: ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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4.

Tervezd meg a költségvetést!
A Kovács család négyfős háztartásban él: a szülők és két általános iskolás gyermekük. Az egyik
cédulán a bevételeik szerepelnek, ezekből gazdálkodhatnak. Minden hónapban fizetik a lakhatási költségeket és a hétköznapokban szükséges kiadásokat. A rendszeres kiadásaikat a
másik cédulán láthatod. Segíts nekik megtervezni a családi költségvetést! Milyen összegeket
tervezzenek a különböző kiadásokra? Töltsd ki a táblázatot a cédulák alapján!
BEVÉTELEK

KIADÁSOK

munkabér: 400 000 Ft
családi pótlék: 25 000 Ft

Bevételek

közös költség: 12 000 Ft
gáz: 14 000 Ft
villany: 8000 Ft
víz, csatorna: 9000 Ft
televízió, internet: 7000 Ft
mobiltelefon díja: 12 000 Ft
bérlet: 17 000 Ft
biztosítás: 3000 Ft

Ft

Kiadások

Ft

rezsi:
kommunikáció:
utazási költségek:
biztosítás:
élelmiszerek:
tisztítószerek:
ruházat:
gyógyszerek:
kultúra, szórakozás:
lakberendezés:
vendéglátás, szállás:
Összesen:

Összesen:
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29. Hogyan bánjunk jól a pénzzel?
1.

Húzd alá a banki szolgáltatásokat!
bélyegeladás, átutalás, levélfelvétel, számlavezetés, áruhitel, lakcímkártya kiállítása,
bankbetét, bankkártya, pénzváltás, lottóértékesítés

2.

Válaszolj a bankkártyával kapcsolatos kérdésekre!
a) Sorold fel a biztonságos bankkártyahasználat szabályait!
1. ________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________
Egyéb jó tanács: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
b) Sorold fel, mi mindenre használható a bankkártya!
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

3.

Döntsd el, igaz (I) vagy hamis (H)!
A számlavezetésnek nincs díja.
Aki gondol a jövőre, megtakarít.
A megtakarított pénzt otthon érdemes gyűjteni.
A bankok meghatározott célokra kínálnak hiteleket.
A hitelfelvételnek nincsenek veszélyei.
A hiteltörlesztés részleteit időben kell befizetni.

79

NT_98748_M_tort(sni)_08-mf-21.indd 79

2021. 04. 15. 9:03:02

4.

A takarékoskodásnak többféle célja is lehet. Írj mindegyikre példákat!
Nagy értékű vásárlás

5.

Anyagi biztonság

Kinek milyen hitelre van szüksége? Kösd össze!
Elromlott a mosógép, újat kell venni helyette.
A taxis nagyobbra, korszerűbbre szeretné
cserélni az autóját.
A fiatal pár saját otthont szeretne.
A család tengerparti nyaralást tervez.

szabad felhasználású hitel
lakáshitel
áruhitel
gépjárműhitel

6.

Beszéljétek meg tanárotokkal, ki mire gyűjt, miért takarékoskodik!

7.

Szorgalmi feladat. Nézz utána az interneten, hogy milyen takarékoskodási lehetőségeket kínálnak a bankok a 18 év alatti fiataloknak! Gyűjtsd össze ezeket, és írd le a legfontosabb lehetőségeket!
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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30. Segítség a bajban
1.

Az alábbi élethelyzetekben ki milyen társadalmi gondoskodásban részesül? Írd be a táblázatba!
Peti nagymamáját tegnap elbúcsúztatták
kollégái, ez volt az utolsó munkanapja.
Tibi bácsi, a portás balesetet szenvedett,
eltörte a lábát.
Kati anyukája influenzás, otthon gyógyul.
A szomszédunk két hónapja nem talál
munkát.

2.

Az előrelátó pénzügyi tervezés az öngondoskodás. Állítsd számozással időrendbe az
alábbi történéseket!
Tájékozódik a lehetőségeiről.
Havonta befizeti a megtakarításra szánt összeget.
János nem szeretne idős korában az anyagiak miatt aggódni.
Élvezi a nyugdíjas éveket és az anyagi biztonságot.
Önkéntes nyugdíjpénztári szerződést köt.
János nyugdíjba megy.

3.

Írj példát egészségpénztári szolgáltatásokra a tankönyv 154. oldalán levő ábra segítségével!
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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4.

Az alábbi eseményekhez melyik biztosítás nyújt segítséget?
Esemény

Kigyullad a tévé
Ellopják az autót

Biztosítás

baleset-biztosítás,
gépjármű-biztosítás,
lakásbiztosítás,
utasbiztosítás

Betörik az erkélyajtó
Kéztörés
A repülőtéren elveszik a bőrönd
Beázás
Elüti az autó
Összeütközik két autó
Külföldön ellopják a fényképezőgépet
Megrázza az áram, és kórházba kerül

5.

Tervezz karácsonyi adománygyűjtő plakátot egy civil szervezet nevében!
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Összefoglalás – Pénzügyi és gazdasági ismeretek
1.

Válaszolj a kérdésekre a tankönyved 157. oldalán található gondolattérkép segítségével!
a) Mi határozza meg a piac működését?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
b) Miből van a vállalkozásoknak bevételük?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
c) Honnan származnak az állam adóbevételei?
___________________________________________________________________________________________
d) Mire fordítja az állam az adókat?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
e) Sorold fel, milyen formái vannak a pénznek!
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

2.

3.

Kik a gazdaság szereplői, mi a szerepük? Kösd össze!
háztartások

piaci kínálat

vállalkozások

külkereskedelem

állam

piaci kereslet

külföld

szabályozás

Mi jellemzi a mai modern pénzt? Húzd alá!
sérült bankjeggyel is fizethetünk; nem váltható be nemesfémre; az emberek megbíznak benne;
bárki nyomtathat bankjegyet; elfogadják áruért és szolgáltatásokért cserébe; forinttal bárhol
fizethetünk a világban; a pénz anyagának nincs értéke; a fémpénz aranyra váltható
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4.

Húzd alá, mire figyel a tudatos vásárló!
mit vett a szomszéd; átgondolja, mire van szüksége; a szép csomagolásra;
tájékozódik a kapható termékekről; az áru minőségére; a termék tulajdonságaira;
a szállítási költségekre; a jótállásra

5.

Számozással állítsd időrendbe a hitelfelvétel menetét!
Hitelt igényelnek a bankban.
Hitelszerződés megkötése, hitelfolyósítás.
A család vásárolni szeretne egy új autót, de nincs hozzá elég pénzük.
Az autó megvásárlása.
Tájékozódnak a hitelfelvétel lehetőségéről.
A bank elbírálja az igénylést.
Hiteltörlesztés.

6.

Miért kockázatos a hitelfelvétel? Írj három példát!
1. A család nem tudja fizetni a törlesztést, mert: ___________________________________________
2. A család nem tudja fizetni a törlesztést, mert: ___________________________________________
3. A család nem tudja fizetni a törlesztést, mert: ___________________________________________

7.

Fogalmazd meg, mi az öngondoskodás célja! Ezután sorold fel az öngondoskodás formáit!
Célja: ______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Formái: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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8.

Keress meg a betűhálóban hat fogalmat! Írd mindegyiket a meghatározása mellé!
T

G

S

A

B

O

É

J

L

P

O

T

Ö

R

E

L

V

I

K

J

F
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N

D

Á

H

A

N

M

Ö
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G

B
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I

L
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C

V
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É
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Z
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U
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Á
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Á
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S

Á

L

O
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Ő

Ú

D

A

D

Ó

T

Q

A

Z

S

J

C

H

Á

É

Á

O

Z

M

M

O

K

N

S

R

É

D

T

A

P

Á

a) állami bevétel: __________________________________________________________________________
b) bevétel: ________________________________________________________________________________
c) kiadás: _________________________________________________________________________________
d) megtakarítási forma: ____________________________________________________________________
e) a jövőre való tudatos felkészülés, takarékoskodás: _______________________________________
f) külföldi készpénz: ______________________________________________________________________
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VI. A munka világa
31. A munka szerepe az ember életében
1.

Egészítsd ki a munkával kapcsolatos hat állítást a megadott kifejezésekkel!
értéket, hasznos, megvalósítását, szolgáltatás, szükségletek, tevékenység
A munka emberi _______________________________________ .
Célja a _______________________________________ biztosítása.
Olyan energiabefektetés, amellyel új _______________________________________ hozunk létre.
Olyan tevékenység, amely másnak is _______________________________________ .
A jól megválasztott munka terveink és vágyaink _________________________________ is biztosítja.
A ________________________________ olyan gazdasági ágazat, amely nem hoz létre új termékeket.

2.

Szellemi vagy fizikai munka? Tegyél X-et a megfelelő helyre!
Foglalkozás

Szellemi

Fizikai

kőműves
orvos
tanár
hegesztő
költöztető
banki ügyintéző
árufeltöltő
könyvelő
újságíró
takarító
pék
ács
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3.

Melyik gazdasági ágazathoz tartoznak az alábbi területek? Írd be a táblázat első sorába!
Ezután írj példákat az ágazaton belüli foglalkozásokra!

növénytermesztés,
állattenyésztés,
földgáz- és kőolaj-kitermelés
Foglalkozások:

4.

kohászat, gépipar, energiatermelés, élelmiszeripar,
gyógyszergyártás
Foglalkozások:

kereskedelem, vendéglátás,
turizmus, bank, távközlés,
közlekedés, oktatás
Foglalkozások:

Tanulmányozd a tankönyv 162. oldalán a különböző célú házimunkákra fordított időt
bemutató ábrát! Számozással állítsd sorrendbe a házimunkatípusokat a rájuk fordított
idő alapján! Írj mindegyik típusra példát!
Lakhatás: ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Élelmezés: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Ruházkodás: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Gondoskodás: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5.

Döntsd el, hogy a házimunkára vagy az önkéntes munkára vonatkoznak-e az állítások!
Házimunka

Önkéntes munka

Mindkettő

önként vállalt
erőfeszítést igényel
nem jár érte anyagi ellenszolgáltatás
a hozzátartozókért végzik
nem a családért végzik
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32. A munkaerőpiac szereplői és működése
1.

Melyik fogalomra illenek az alábbi meghatározások?
Itt zajlik a munkaerő cseréje: ______________________________________________________________
Ők kínálják munkaerejüket a munkaerőpiacon: _____________________________________________
Ők keresnek alkalmazható munkaerőt a munkaerőpiacon: _________________________________
A munkáért, munkaerőért ez jár cserébe: __________________________________________________

2.

Töltsd ki a totót!
Kik találkoznak a munkaerőpiacon?
1. a munkavállalók
2. a munkaadók

X a munkavállalók
és a munkaadók

Ha a munkaerőpiacon a munkavállalók vannak többségben, akkor beszélünk…
1. munkanélküliségről
2. munkaerőhiányról
X egyensúlyi helyzetről
A munkaerőpiacon a szakképzettség, szaktudás…
1. nem számít
2. előny

X hátrány

Kiket foglalkoztatnak a munkaadók?
1. férfiakat
2. nőket

X munkavállalókat

Kinek a feladata a munka megszervezése, az egészséges és biztonságos munkafeltételek
biztosítása?
1. állam
2. munkavállaló
X munkaadó

3.

Húzd alá, milyen feladatai vannak az államnak a munkaerőpiacon!
meghatározza a minimálbért;
gondoskodik a munkanélküliekről;
munkabért ad mindenkinek;
meghatározza a munkavállalók feladatait;
ebédet biztosít a munkavállalók részére;
oktatást, képzést szervez;
támogatást nyújt a vállalkozásoknak
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4.

Keresd meg a betűhálóban a leckéhez kapcsolódó hat fogalmat!
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1. munkaközvetítő
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________
6. ________________________________________________________
7. ________________________________________________________
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33. Álláskeresés a gyakorlatban
1.

Írj példákat arra, honnan értesülhetnek az álláskeresők az új álláslehetőségekről!
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

2.

Tanulmányozd az álláshirdetést, majd válaszolj a kérdésekre!

MUNKATÁRSAT KERESÜNK
CSOMAGOLÓ, BETANÍTOTT MUNKÁS
MUNKAKÖRBE
Feladatok:
• Termékek legyártása/csomagolása a gyártási
és műszakvezetői utasításoknak megfelelően
• Gépek kezelése
• Kézi anyagmozgatási feladatok elvégzése
• Munkakörnyezet tisztán tartása

Elvárások:
• Általános iskolai végzettség
• Jó kézügyesség
• Pontos, megbízható munkavégzés
• Több műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Határozatlan idejű munkaszerződés, biztos, stabil, hosszú távú bejelentett munkahely.
• Megemelt, versenyképes alapbér + műszakpótlék.
• Ingyenes céges buszjárat vagy bejárási támogatás (busszal és autóval egyaránt,
kilométerkorlát nélkül).
• Év végén jutalmat adunk a munka megbecsüléséért!
• Azonnali munkakezdési lehetőség!
• Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Munkavégzés helye:
2220 Madárvár, Kalitka út 2.

Jelentkezés módja:
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz beküldésével.

Milyen munkakörre keresnek munkatársat? ________________________________________________
Hol kell majd dolgoznia? __________________________________________________________________
Mik lesznek a feladatai? ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Milyen iskolai végzettség szükséges? _______________________________________________________
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Mikor lehet elkezdeni a munkát? ___________________________________________________________
Milyen munkarendben kell dolgozni? ______________________________________________________
Kinek és miért lehet szüksége a céges buszjáratra? _________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Hogyan lehet jelentkezni az állásra? _______________________________________________________

3.

Véleményed szerint a 2. feladatban leírt álláshirdetés megfelelő-e? Ellenőrizd a szempontsor alapján!


Ellenőrző lista

közérthető
pontosan meghatározza a munkakört
felsorolja a lényeges feladatokat
utal a munkaidőre és a bérezésre
megfogalmazza a szükséges kompetenciákat és végzettségeket
pontosan megadja a jelentkezés módját és a munkavégzés helyét

4.

Az alábbi táblázatban három személyről olvashatsz. Közülük kinek ajánlanád a 2. feladatban meghirdetett álláslehetőséget? Írd be a táblázatba, és pár szóval indokold is
döntésedet!
Ajánlom – nem ajánlom

Kovács András 30 éves, kiskorú gyermekeit egyedül nevelő
édesapa. Korábban raktárosként dolgozott. Főnökei elégedettek voltak vele, mert pontosan, megbízhatóan végezte
munkáját. Azért keres állást, mert új lakóhelyre költözött,
egy Madárvárral szomszédos faluba.
Szabó Zsolt 23 éves házas férfi. Általános iskolába járt, hét
osztályt végzett el. Sajnos kimaradt az iskolából, azóta kerti munkásként dolgozik. Jó kézügyessége van, megbízható
munkatárs. A kertészetben télen nincs munka, ezért hosszú
távú, biztos munkát keres.
Kiss Levente 18 éves, az idén szerzett gépkezelői szakképesítést. Szüleivel él Madárváron. Két hónapja szeretne már
elhelyezkedni.
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34. Munkába állás
1.

A csomagolói állásra végül Kiss Leventét alkalmazták. Holnap áll munkába, a mai napon köti meg a munkaszerződését. Töltsd ki a szerződést a munkafüzetben közölt okmányok alapján!
MAGYARORSZÁG / HUNGARY
SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY / IDENTITY CARD
Családi és utónév/Family name and Given name:

Állampolgárság/Nationality: HUN
Nem/Sex: FÉRFI /M
Születési idő/Date of birth:
Érvényességi idő/Date of expiry:
Okmányazonosító/Doc. No.:
Aláírás/Signature:

LAKCÍMET IGAZOLÓ
HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:

KISS LEVENTE

Születési név: KISS LEVENTE
Születési hely, idő:

NÁDASALJA, MAGYARORSZÁG
Anyja neve: BALLA IRÉN

2002. 10. 16.
Bejelentési idő:

Lakóhely:

2222 MADÁRVÁR
KLAPKA UTCA 4.

0123456789
KISS LEVENTE

ADÓAZONOSÍTÓ JEL:
NÉV:
SZÜLETÉSI IDŐ:

SZÜLETÉSI HELY:

2002. 10. 16.
MADÁRVÁR
ANYJA NEVE: BALLA IRÉN
KIÁLLÍTÁS KELTE:

2018. 09. 03.

Kiállító hatóság: Okmányiroda, Madárvár 01

SORSZÁM: 12345678

ADÓIGAZOLVÁNY

2016. 10. 20.

H AT ÓS ÁGI IG A Z OLVÁ N Y
Családi és utóneve:

I
M

Születési ideje:

A
T
N

KISS LEVENTE
2020. 10. 16.

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI AZONOSÍTÓ JELE:

959 748 320
Kiállítás dátuma:

2016. október 20.
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MUNKASZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a Madárvári Csomagolóüzem, székhelye: Madárvár
cégjegyzékszáma: Cg 11110000, adószáma: 2-41-35074 mint munkaadó,
másrészről:
Név: ..........................................................................................................................................
Születéskori név: .....................................................................................................................
Születési helye, ideje: ..............................................................................................................
Anyja leánykori neve: ..............................................................................................................
Állandó lakcíme: ......................................................................................................................
Ideiglenes lakcíme: ..................................................................................................................
Adóazonosító jele: .............................................. Tajszáma: ..................................................
Személyiigazolvány-száma: ....................................................................................................
Telefonszáma: ..........................................................................................................................
Állampolgársága (csak külföldi esetén): ................................................................................
munkavállaló között a mai napon a következő feltételekkel:
1. A munkaadó a munkavállalót alkalmazza csomagoló munkakörbe 210 000 Ft/hó személyi alapbérrel, 20..............................................-tól kezdődően határozatlan időre, teljes munkaidejű alkalmazásával, főállásban.
2. Munkavégzési helye, szervezeti egysége:
2220 Madárvár, Kalitka út 2., csomagolóüzem
3. A felek próbaidőt kötnek ki, amelynek időtartama 3 hónap. A próbaidő tartama alatt
a munkaviszonyt bármelyik fél azonnal megszüntetheti.
Ha erre legkésőbb a próbaidő utolsó napján, 20..............................................-n nem kerül sor, a munkaszerződést az 1. pont szerint megkötöttnek kell tekinteni.
Ezt a szerződést közös megegyezéssel vagy felmondással lehet felbontani.
4. Munkáltatói jogok gyakorlójának neve: Mészáros László igazgató
5. A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: ..................................................
6. E munkaszerződéssel létesített munkaviszony egyéb feltételeit a munka törvénykönyve tartalmazza.
Madárvár, 20..............................................
............................................................
munkáltató

............................................................
munkavállaló
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2.

Kösd össze a fogalmakat a meghatározásokkal!
Az új dolgozók megismerik a balesetés munkavédelmi szabályokat.
A dolgozók egészség- és balesetvédelmét
szolgáló eszközök.
Munkavégzés közben megsérül a dolgozó.
A biztonságos munkavégzés betartandó
szabályai.

munkavédelmi előírás
munkavédelmi oktatás
foglalkozás-egészségügyi vizsgálat
védőfelszerelés
munkahelyi baleset

A munkavállalók rendszeres orvosi vizsgálata.

3.

Igaz (I) vagy hamis (H)? Tegyél X-et az állítás utáni téglalapba!
A bruttó munkabért kapja a dolgozó kézhez.
Minden munkavállalónak jár fizetett szabadság.
A munkaviszony közös megegyezéssel és felmondással szüntethető meg.
A teljes munkaidő heti 20 óra.
A háziorvos ellenőrzi a dolgozók egészségügyi alkalmasságát.
18 évesnél fiatalabb diák csak szülői beleegyezéssel vállalhat munkát.

4.

Milyen tanácsokat adnál egy új munkahelyen kezdő munkavállalónak? Írj három tanácsot!
1. _________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________________
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35. Munkavállalói érdekvédelem
1.

Oldd meg a keresztrejtvényt!

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

A szakszervezeti belépésről mindenki maga dönt, tehát…
A szakszervezet kormánnyal és munkáltatókkal folytatott megbeszélése.
A szakszervezeti tagok havonta fizetik.
Ekkor van a munka ünnepe.
A tiltakozás egyik formája, munkabeszüntetés.

Ez a szakszervezetek fő feladata: ____________________védelem.

2.

Melyik ügyben érdemes a szakszervezethez fordulni? Tegyél X-et a megfelelő helyre!
Drága a benzin.
Túl rövid az ebédszünet.
Magas a fizetés.
Ne legyen kötelező a munkaalkalmassági vizsgálat!
Késve fizetik ki a munkabért.
Nem adják ki a szabadságot.
Ne ellenőrizze a főnök a munkát!
Nem fizetik ki a megígért jutalmat.
Messze van a gyár.
Sokat kell túlórázni.
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3.

Töltsd ki a totót!
Melyik törvény foglalkozik munkajogi kérdésekkel?
1. köznevelési törvény

2. munka törvénykönyve

X büntető törvénykönyv

Melyik ügy tartozik a munkaügyi bíróságra?
1. munkahelyi lopás

2. válóper

X nem a szerződésben
leírtak szerint fizették ki
a munkabért
Mit kell benyújtani a bíróságra munkaügyi per indításakor?
1. panasz

2. munkaszerződés

X panasz és munkaszerződés

Hol találhatók munkaügyi bíróságok?
1. Budapesten
és a megyékben

4.

2. csak a megyékben

X csak Budapesten

Szorgalmi feladat. Nézz utána az interneten, milyen szakszervezetek működnek ma
Magyarországon! Írd le néhánynak a nevét!
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Összefoglalás – A munka világa
1.

Válaszolj a kérdésekre a tankönyved 175. oldalán található gondolattérkép segítségével!
a) Sorold fel, miből áll az álláspályázat!
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
b) Mikor könnyű és mikor nehéz elhelyezkednie a munkavállalónak a munkaerőpiacon?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
c) Melyik a legfontosabb jogszabálygyűjtemény a munka világában?
____________________________________________________________________________________________
d) Kik között jön létre a munkaszerződés?
____________________________________________________________________________________________
e) Milyen eszközeik vannak a szakszervezeteknek a munkavállalók érdekeinek érvényesítéséhez?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

2.

Milyen szolgáltatásokat kínálnak a munkaügyi központok? Húzd alá a helyes választ!
A) az álláskeresők nyilvántartásba vétele
B) melegétkezés
C) munkaközvetítés
D) lakbér-hozzájárulás
E) ruhautalvány
F) tanácsadás
G) munkanélküli-segéllyel kapcsolatos ügyintézés
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3.

Melyek a munkavállalók, és melyek a munkaadók kötelezettségei? Tegyél X-et a megfelelő helyre!
Kötelezettségek

Munkavállaló

Munkaadó

a munka megszervezése és irányítása
a munkakörben elvárt megfelelő magatartás
személyes munkavégzés
rendelkezésre kell állnia, időben meg kell jelennie
a munkahelyen
a munkabér kifizetése
a munkatársakkal való együttműködés
utasítások, szabályok betartása munkavégzés közben
egészséges és biztonságos munkafeltételek biztosítása
köteles elvégezni a rábízott munkát

4.

5.

A munkavállalóknak többféle kompetenciával kell rendelkezniük. Kösd össze, ami öszszetartozik!
Betartja a munkavégzésre vonatkozó

vállal.

Tud segítséget

a kritikát.

A munkájáért felelősséget

dolgozni.

Jól tud csapatban

jól kezeli.

Elfogadja

utasításokat.

A konfliktusokat

kérni.

Válaszolj a kérdésekre!
Hogyan szüntethető meg a munkaviszony?
____________________________________________________________________________________________
Kik képviselik a munkavállalók érdekeit?
____________________________________________________________________________________________
Írj példát önként vállalt munkára!
____________________________________________________________________________________________
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6.

Számozással állítsd sorrendbe a sikeres munkába álláshoz vezető lépéseket!
Baleset- és munkavédelmi oktatás.
Önéletrajz és motivációs levél elkészítése.
Felkészülés az állásinterjúra.
Álláshirdetés megtalálása az interneten.
Munkaviszony létesítése, munkaszerződés aláírása.
Álláspályázat benyújtása.
Sikeres állásinterjú.

7.

Milyen fontos adatokat tartalmaz a munkaszerződés? Tegyél X-et a megfelelő helyre!
a munkavállaló neve
a munkavállaló házastársának neve
anyja neve
életkor
személyazonosító igazolvány száma
tajszám
adóazonosító jel
nettó munkabér
bruttó munkabér
munkaidő
a szerződés időtartama (határozott, határozatlan idejű)
a munkatársak neve
a munkaeszközök listája
munkakör, feladat megnevezése
a munkába állás dátuma
a munkáltató neve

99

NT_98748_M_tort(sni)_08-mf-21.indd 99

2021. 04. 15. 9:03:06

Év végi összefoglalás
1.

Milyen következményei voltak a második világháborúnak? Egészítsd ki az állításokat a
megadott szavakkal.
állam, felosztották, győzelmével, jóvátétel, munkaerő
A második világháború a szövetséges hatalmak ________________________________ ért véget.
Több mint 50 millió ember halt meg a háborúban, ezért kevés volt a _______________________ .
A katonai kiadások miatt sok ________________________________ eladósodott.
A veszteseket ________________________________ megfizetésére kötelezték.
Németországgal végül nem kötöttek békét, hanem ________________________________ négy
megszállási övezetre.

2.

Mi jellemezte a hidegháborút? Karikázd be a helyes állítások előtti betűket!
A) Európa korábbi nagyhatalmai, Anglia, Franciaország és Németország megőrizték vezető
szerepüket.
B) Az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió váltak a világ két legerősebb hatalmává.
C) A két szuperhatalom legyőzendő ellenségként tekintett egymásra.
D) Európa összes országa a Szovjetuniót támogatta.
E) A két szuperhatalom szembenállása miatt Európa megosztott lett.
F) A két szuperhatalom között több fegyveres összetűzés is volt.
G) A hidegháború éveiben indult el a fegyverkezési verseny.

3.

Mit jelentenek a rövidítések?
NATO: _____________________________________________________________________________________
ENSZ: _____________________________________________________________________________________
KGST: _____________________________________________________________________________________
NSZK: _____________________________________________________________________________________
NDK: _____________________________________________________________________________________
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4.

5.

Mi jellemezte a Rákosi-diktatúrát? Tegyél X-et a megfelelő helyre!

sajtószabadság

terror

többpártrendszer

független igazságszolgáltatás

árubőség

koncepciós perek

személyi kultusz

erőszakos iparosítás

szólásszabadság

tervgazdálkodás

Számozással tedd sorba időrend szerint az 1956-os forradalom eseményeit!
A Sztálin-szobor ledöntése.
Az egyetemisták békés felvonulást szerveznek.
Kádár János kormányt alakít.
Sortűz az Országház előtt.
Megjelennek a szovjet tankok Budapesten.
Nagy Imre lesz a miniszterelnök.

6.

Válogasd szét a Kádár-korszak két időszakára vonatkozó jellemzőket!
a mezőgazdaság gépesítése
az MSZMP megalakítása

a munkásőrség létrehozása
MEGTORLÁS

nem lehet bírálni a rendszert

népbíróságok felállítása

vegyipar, textilipar fejlesztése

háztáji gazdálkodás

kivégzések

bebörtönzések

megszűnt az áruhiány

a háztartási gépek elterjedése

MEGBÉKÉLÉS

pártállami rendszer

a KISZ létrehozása
lakótelepek épültek

Melyik két jellemző igaz mindkét időszakra?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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7.

Nézd meg figyelmesen a tankönyv 85. oldalán lévő ábrát! Állítsd sorrendbe a környező
országokat az ott élő magyarok száma szerint! Első helyre azt az országot írd, ahol a
legtöbb magyar él!
1. _________________________________________

5. _________________________________________

2. _________________________________________

6. _________________________________________

3. _________________________________________

7. _________________________________________

4. _________________________________________

8.

Töltsd ki a totót!
Ki volt a Szovjetunió jelentős reformokat bevezető politikusa?
1. Sztálin

2. Gorbacsov

X Lenin

Mit eredményezett a szovjet típusú rendszerek bukása?
1. demokratikus
változásokat

2. diktatúrát

X a nagyhatalmak fegyveres
konfliktusát

Hogyan hívták a lengyel ellenzéki szakszervezeti mozgalmat?
1. Összefogás

2. Győzelem

X Szolidaritás

Milyen úton zajlott le Csehszlovákiában és Magyarországon a rendszerváltoztatás?
1. katonai puccsal

2. tárgyalásos úton

X polgárháborúval

Mi előzte meg a két német állam egyesítését?
1. a berlini fal leomlása

2. a miniszterelnök halála

X ENSZ-határozat

2. Magyar Dolgozók
Fóruma

X Magyar Demokrata
Fórum

Minek a rövidítése az MDF?
1. Magyar Demokrata
Fiatalok

A rendszerváltoztatás egyik fontos eseménye volt.
1. a munkásőrség
megalakítása

2. az MSZMP
megalakulása

X Nagy Imre
újratemetése

Mi lett hazánk államformája 1989. október 23-án?
1. népköztársaság

2. köztársaság

X királyság

Mikor volt a rendszerváltoztatás utáni első szabad választás Magyarországon?
1. 1989-ben

2. 1990-ben

X 1991-ben
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9. Kösd össze, ami összetartozik!
Az Európai Unió jelmondata

május 9.

Az Európai Parlament székhelye

2004. május 1.

Közös európai valuta

„Egység a sokféleségben.”

Az Európa-nap dátuma

Strasbourg

Ekkor csatlakozott hazánk az Európai Unióhoz

euró

10. Kösd össze a globalizációval kapcsolatos fogalmakat a meghatározásukkal!
Vidékről egyre több ember költözik a városokba, ezért
a városok egyre nagyobbak lesznek, és túlzsúfolttá válnak.
A Föld népessége folyamatosan növekszik. A világ élelemtermelése egyre nehezebben tud ellátni ennyi embert.
Az egész világot fenyegeti. Célja a félelem és a zavarkeltés.
Sokszor ártatlan emberek válnak áldozatokká.
Tömeges népvándorlás, amikor az emberek kénytelenek
elhagyni lakóhelyüket.

terrorizmus
migráció
klímaváltozás
urbanizáció
túlnépesedés

A légkörbe kerülő szén-dioxid miatt a Föld légköre lassan
felmelegszik. Megváltozik az éghajlat.

11. Nevezd meg a három hatalmi ág intézményeit!
törvényhozás:
ö é h á _______________________________________________
végrehajtó hatalom: _________________________________________
igazságszolgáltatás: _________________________________________

12. Egészítsd ki a mondatokat a megadott kifejezésekkel!
ítéletet, miniszterelnök, négyévente, polgármester, vita
Magyarországon ________________________________ tartanak országgyűlési választásokat.
A parlament működésének egyik legfontosabb része a ________________________________ .
A kormány élén a ________________________________ áll.
A bíróságok többféle típusú ügyben hoznak ________________________________ .
Az önkormányzat élén a ________________________________ áll.
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13. Hasonlítsd össze a diktatúrát és a demokráciát! Melyikre mi jellemző? Tegyél X-et a
megfelelő helyre!
Diktatúrák

Demokráciák

Nincsenek szabad választások.
Szabad választásokon győztes párt(ok) kerül(nek) hatalomra.
A törvényeket, rendeleteket az uralmon lévők hozzák.
A törvények parlamenti szavazás után születnek.
A hatalmon lévőkre nem vonatkoznak a törvények.
A törvények mindenkire vonatkoznak.
Az uralmon lévők minden ellenvéleményt tiltanak és büntetnek.
Az állampolgárok szabadon nyilváníthatnak véleményt.
Egypártrendszer.
Többpártrendszer.

14. Válaszolj a médiával kapcsolatos kérdésekre!
Sorold fel a média eszközeit!
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Ki a tulajdonosa a közmédiának? __________________________________________________________
Miből tartják fenn magukat a kereskedelmi média intézményei? _______________________________
Mi a hiteles tájékoztatás alapja? ___________________________________________________________

15. Írd a piaci szereplők nevét a meghatározások mellé!
Termékeket és szolgáltatásokat kínálnak: __________________________________________________
Szükségleteik kielégítésére termékeket és szolgáltatásokat keresnek: _______________________
Adókból gazdálkodik, a gazdaságot érintő jogszabályokat hoz: _____________________________
Nemzetközi kereskedelmi partner, eladó és vevő is lehet: ___________________________________
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16. Írj példákat a háztartások bevételeire és kiadásaira!
BEVÉTELEK
rendszeres jövedelmek

rendszeres

rendkívüli jövedelmek

KIADÁSOK
nem rendszeres

váratlan

17. Írd a munkaerőpiaccal kapcsolatos fogalmakat a meghatározások mellé!
a munkaerejét kínálja: _____________________________________________________________________
munkaerőt keres: _________________________________________________________________________
amikor a munkaerő-kínálat nagyobb, mint a kereslet: ______________________________________
amikor a munkaerő-kereslet nagyobb, mint a kínálat: ______________________________________

18. Párosítsd a munka világával kapcsolatos fogalmakat!
álláskeresés

munkaerő ára

álláspályázat

felmondás

munkaviszony

oktatás és védőfelszerelés

munkabér

önéletrajz, motivációs levél

munkaviszony megszüntetése

munkavállalói érdekvédelem

baleset- és munkavédelem

munkaközvetítők, hirdetés

szakszervezet

munkaszerződés
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19. Kvíz. Ki kicsoda a történelemben? Húzd alá a helyes választ!
Sztálin
Rákosi Mátyás

szovjet uralkodó VAGY szovjet diktátor
kommunista pártfőtitkár VAGY az MDF elnöke

Rajk László

koncepciós perben kivégzett politikus
VAGY köztársasági elnök

Nagy Imre

kommunista diktátor VAGY mártír miniszterelnök

pesti srácok

fiatal kommunisták VAGY harcoló fiatalok 1956-ban

Kádár János

az MSZMP főtitkára VAGY kisgazda politikus

Mihail Gorbacsov
Ronald Reagan

szovjet politikus VAGY amerikai politikus
amerikai elnök VAGY amerikai író

Lech Wałęsa

lengyel pártfőtitkár VAGY a lengyel Szolidaritás
vezetője

Václav Havel

német politikus VAGY cseh politikus, író

Nicolae Ceaușescu

román diktátor VAGY olasz államfő

Göncz Árpád

köztársasági elnök VAGY pártelnök

Antall József

miniszterelnök VAGY köztársasági elnök
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