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7.B TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT    NÉV:_________________________________ 

 

V. EURÓPA ÉS A VILÁG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 

 

1. Feladat – Dawes-terv az USA háborús jóvátétellel akarta beindítani a pénzügyi körforgást. Egészítsd 

ki a hiányzó szavakkal a háromszöget. (5 pont) 

 

• FRANCIAORSZÁG 

• hitel és befektetés 

• AMERIKAI EGYESÜLT 

ÁLLAMOK 

• FRANCIAORSZÁG 

• NAGY-BRITANNIA 

 

2. feladat – Az első világháború után megalakult a kisantant. Mely országok voltak a tagjai? (3 pont) 

 

1) _______________________________________ 

2) _______________________________________ 

3) _______________________________________ 

 

3. feladat – Gazdasági világválság. Helyettesítsd be a megfelelő szavakat a megfelelő helyre!(4 pont) 

___________-ban, a válság csúcsán új elnök lépett hivatalba, 

___________________________ személyében. Az új elnök azonnal hozzálátott a válság kezeléséhez. A 

meghirdetett gazdaságpolitika a ___________________az új irányvonal nevet kapta. A lényege az volt, 

hogy az állam beavatkozott a ______________ működésébe. 

 

piac    1933   Franklin Delano Roosevelt  New Deal 
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4. feladat – Az első világháború után több ország élén is megjelentek vezető személyek. Kik láthatóak a 

képen és melyik országban töltöttek be vezető szerepet? (8 pont) 
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Sztálin Németország   Olaszország  Benito Mussolini 

Szovjetunió   Adolf Hitler  USA  Franklin Delano Roosevelt 

 

5. feladat – Karikázd be a helyes választ! (5 pont) 

• Melyik országot csatolta Hitler Németországhoz legelőször 1938 márciusában? 

a) Lengyelország  b) Csehszlovákia  c) Ausztria  d) Magyarország 

 

• Ki lett a Szovjetunió meghatározó személyisége Lenin halála után? 

a) Adolf Hitler  b) Lenin  c) Benito Mussolini  d) Sztálin 

 

• Hogyan nevezték a Csehszlovákia, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság és Románia között szövetséget? 

a) Egyesült Nemzetek Szövetsége b) Központi hatalmak  c) Kisantant  d) Antant 

 

• Melyik ország megtámadása esetén léptek hadba a brit és francia haderők? 

a) Lengyelország b) Ausztria  c) Csehszlovákia  d) Magyarország 

 

• Milyen pozíciót töltött be Adolf Hitler 1933 januárjától? 

a) király   b) császár  c) kancellár   d) elnök 

Osztályzat: 0-5 pont: (1) 6-11 pont (2)    12-17 pont (3) 18-22 pont (4) 23-25 pont (5) 


