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1.) Írd a jobb oldali számok mellé, hogy melyik országot jelölik a térképen! (9 pont)
1.….……………………………………………......
3. ….…………………………………………….....
6. ...………………………………………………
8. ……………………………………………….
Írd a vonalra a térkép azon számait, amelyek a
központi hatalmakhoz tartoznak!
…………………………………………………
Ez ország nem átállt a másik szövetségi
rendszerhez………………………………

2.) Képfelismerés. Kik ők? Milyen tisztséget viseltek az időszakban? (4 pont)

………………………………………

……………………………………….

………………………………………………

………………………………………………..

3.) Forráselemzés. Olvasd el a forrást, majd a szöveg és az ismereteid alapján válaszolj a
kérdésekre! (7 pont)
Legkegyelmesebb Uram!
A Berlinből érkező mindenestre igen örvendetes hírek a szerbiai események keltette jogos
felháborodással kapcsolatban a tegnapi miniszteri konferencia minden többi résztvevőjében azt a
szándékot érlelték meg, hogy Szerbiával háborút idézzünk elő […].
Nem voltam abban a helyzetben, hogy ezt a tervet teljes egészében helyeseljem. Ilyen támadás
Szerbia ellen mindennemű emberi előrelátás szerint Oroszország beavatkozását és ezáltal a
világháborút zúdítaná reánk, miközben Románia semlegessége, a berlini optimizmus ellenére is,
nagyon kétségessé válnék. […] Az eddig elmondottakat abban foglalom össze, hogy egy általunk
provokált háborút valószínűleg nagyon kedvezőtlen feltételek mellett kellene végigküzdenünk,
míg a leszámolásnak későbbi időre való kitolásával, ha ezt az időt diplomáciailag jól használjuk
ki, az erők arányának javulását érhetnénk el.
(Tisza István miniszterelnök előterjesztése Ferenc Józsefhez, 1914. július 8.)
Melyik konkrét eseményre utalt ez a mondatrész: „a szerbiai események keltette jogos
felháborodással”? Fejtsd ki bővebben! (2 pont)
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Hogyan viszonyult Tisza István a forrás szerint az azonnali háború kérdéséhez? (1 pont)
………………………………………………………………………………………….
Mivel indokolta álláspontját? (1 pont)
………………………………………………………………………………………….
Az megadott olvasmányokban közölt értékelések szerint, miért változott meg Tisza István álláspontja
a későbbiekben? (2 pont)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Mi lett Tisza István sorsa? (1 pont)
………………………………………………………………………………………….

4.) Egy kisváros és az első világháború. Hogyan élte meg a háború éveit egy alföldi
kisváros? Sorolj fel hat olyan tényezőt a cikk alapján, amelyek a háború
következményeként a mindennapi életet befolyásolták! (6 pont)
1. …………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………..

5. …………………………………………………………………………………………..
6. …………………………………………………………………………………………..

5.) Igaz – hamis. Döntsd el az alábbi, IV. Károlyra vonatkozó állításokról, hogy igaz-e
vagy hamis! Karikázd be a szerinted helyes választ! (7 pont)
IV. Károly az utolsó magyar király volt.

igaz - hamis

IV. Károly Ferenc József fiaként került a trónra.
IV. Károly 1915-ben lépett a trónra.

igaz - hamis

igaz - hamis

Királyként már 1917-ben belátta, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia nem zárhatja le
győztesen a háborút.
igaz - hamis
Titokban béketárgyalásokba kezdett az antant országokkal.

igaz – hamis

Diplomáciai erőfeszítéseinek köszönhetően megmentette a birodalmát. igaz - hamis
A háború után Franciaországban telepedett le.

igaz – hamis

6.) Magyar katonák az első világháborúban. Melyik országra vonatkoznak az alábbi
megállapítások? (7 pont)
a.) A háború első napjaiban a Monarchia hadjáratot indított ellenük.
…………………………………………………………………………………………………
b.) Csapataik 1914-ben a Kárpátokig nyomultak előre.
…………………………………………………………………………………………………
c.) Támadásuk nyomán indultak meg az isonzói csaták.
…………………………………………………………………………………………………
d.) Belépésükkel az erdélyi területeket veszélyeztették.
…………………………………………………………………………………………………
e.) A belső forradalmak miatt kilépett a háborúból.
…………………………………………………………………………………………………
f.) Területének nagy részét a Monarchia csapatai német segítséggel elfoglalták.
…………………………………………………………………………………………………
g.) A vereségek miatt előbb kiléptek, majd az utolsó napokban visszaléptek a háborúba.
…………………………………………………………………………………………………

