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DIákMeLLékLet

11/1 
TERRORTÁMADÁS AZ USA ELLEN

2001. szeptember 11.

Az események időrendje magyar idő szerint
14 óra 56 perc
Egy repülőgép közvetlenül becsapódik a New York-i World Trade Center (WTC) iker-fel-
hőkarcoló egyik toronyépületébe, tátongó üreget hagyva az épület elülső részén. Sűrű 
füstfelhő borítja be a torony felső emeleteit. 

15 óra 14 perc
Egy második repülőgép csapódik be a WTC másik toronyépületébe. Az ütközés nyomán 
hatalmas robbanás rázza meg az épületet. A CNN hírtelevízió élő egyenes adásban köz-
vetíti, amint a gép enyhe kanyarral nekirepül a toronynak. 

15 óra 40 perc
A floridai Sarasotában nyaraló George Bush amerikai elnök kijelenti: „nyilvánvalóan ter-
rortámadás történt”. Azonnal mindenre kiterjedő nyomozást rendel el a terroristák fel-
kutatására. Bush azt is bejelenti, hogy megszakítja nyaralását, és azonnal hazaindul Wa-
shingtonba. 

15 óra 50 perc
Washingtonban kiürítik a Fehér Ház épületét, és nem sokkal később evakuálják a Pen-
tagon személyzetét is. 

15 óra 53 perc
Megkezdik a külügyminisztérium washingtoni épületének kiürítését. Közben két robba-
nás rázza meg a Pentagont. A védelmi minisztérium épülete egyik szárnyának falán füst 
gomolyog. Az első jelentések szerint heten sebesültek meg a robbanásban. 

16 óra
Az amerikai Szövetségi Repülésügyi Hatóság (FAA) elrendelte az összes kereskedelmi já-
rat törlését az Egyesült Államokban. 

16 óra 05 perc
Összeomlik a WTC iker-felhőkarcoló déli tornya, hatalmas porfelhőt terítve a városrészre. 

16 óra 28 perc
Kártyavárként dől össze a WTC másik tornya is. Több tonna törmelék borítja a környék ut-
cáit. Manhattan déli része felett hatalmas porfelhő gomolyog. 
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16 óra 38 perc
A washingtoni külügyminisztériumnál pokolgéppel teli autó robban. 

16 óra 42 perc
A perui fővárosban tartózkodó Colin Powell amerikai külügyminiszter lemondja szerdá-
ra, Kolumbiába tervezett látogatását. 

16 óra 50 perc
A United Airlines amerikai légitársaság Párizsban bejelenti: a WTC épületébe becsapódott 
két gép közül az egyik egy Boeing 737-es típusú repülő  az ő tulajdonában volt. 

17 óra 17 perc
Rudolph Giuliani New York-i polgármester felszólítja a város lakóit, hogy hagyják el Man-
hattan déli részét. 

17 óra 33 perc
Az FAA illetékesei bejelentik, hogy több repülőgép fölött is elvesztették az ellenőrzést. 

17 óra 34 perc
Pennsylvania államban – Pittsburgh-től mintegy 130 kilométerre délkeletre – lezuhant egy 
Boeing 767-es repülőgép. A United Airlines bejelenti, hogy a New Yorkból San Franciscóba 
tartó járata zuhant le Pittsburgh közelében. 

17 óra 38 perc
Az American Airlines közölte, hogy elveszített két repülőgépet, amelyeken összesen 156 
ember utazott. 

17 óra 53 perc
Az Egyesült Államok északkeleti részén felfüggesztették a vasúti közlekedést Washington 
és Boston között. 

18 óra
Az American Airlines légitársaság egyik repülőgépe becsapódott a Pentagon épületébe az 
egyik épületszárny emeleti szintjén. 

19 óra 50 perc
Anthony Williams washingtoni polgármester rendkívüli állapotot hirdet ki a városban.
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11/2 
A CSOPORT MUNKATERVE

Válasszátok meg a csoport vezetőjét, és az alábbi táblázat kitöltésével készítsétek el a mun-
katerveteket! 

A tevékenységetek közvetlen célja

Részfeladatok A megvalósítás feltételei Felelős 
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11/3 
CSOPORTÉRTÉKELŐ LAP

A csoport feladata

A csoport vezetője

A csoport munkájának erősségei A csoport munkájának gyengeségei 
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11/4 
PROJEKTÉRTÉKELŐ LAP

Jelöld a megfelelő oszlopba tett „X” jellel, hogy véleményed szerint milyen mértékben va-
lósultak meg a projekt alábbi célkitűzései!

Az eredményesség előre meghatározott 
ismérvei 

A megvalósulás mértéke

Teljesen Részben Egyáltalán 
nem






