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1. A II. VILÁGHÁBORÚ – EURÓPAI HADMŰVELETEK
1939–1941-BEN
MUNKALAP

1939. szeptember 1-jén Hitler megtámadta lengyelországot. Bár nagy-Britannia és Franciaország két nappal később hadat üzent, katonai segítséget nem nyújtottak távoli szövetségesüknek. A németek villámháborús stratégiája a légierő és a gépesített szárazföldi hadsereg gyors és
lehengerlő együttműködésére épült. A jóval gyengébb lengyel hadsereg hősiesen ellenállt, de
a hatékony védelemre nem volt esélye. Szeptember végén a tönkrebombázott varsó elesett, s
néhány nap múlva az utolsó egységek is felmorzsolódtak. Lengyelország keleti részébe a németszovjet szerződésben rögzített felosztás alapján bevonult a Vörös Hadsereg.
A francia haderőt a lengyel kapituláció hírére visszavonták a német-francia határon kiépített erődrendszerbe, a Maginot-vonalra [ejtsd: mazsinó]. Kezdetét vette az ún. furcsa háború,
amikor a felek hadban álltak, de harcolni nem harcoltak.
Nagy-Britannia azt tervezte, hogy az Északi-tengeren elvágja a német kikötőkbe tartó skandináv vasércszállítmányok útját. Hitler azonban megelőzte: áprilisban megszállta dániát és
norvégiát.
Májusban a németek lerohanták a semleges Hollandiát, majd Belgiumot. A cselnek szánt
hadmozdulat sikeresnek bizonyult. A francia tábornokok azt hitték, hogy a németek az első
világháborús stratégiát ismétlik meg. A francia csapatok előrenyomultak belgiumba, ahol egyesültek a brit expedíciós sereggel. Valójában a németek a fő csapást délebbre, az Ardenneken
át indították, ott, ahol a franciák egyáltalán nem számítottak rá. Félresöpörték a védelmet, és
egy átkaroló hadművelettel csapdába ejtették a félmilliós francia – brit hadsereget. Az angol partokról minden használható vízijárművet Dunkerque [ejtsd: dönkerk] környékére irányítottak. A folyamatos német légitámadások közben mintegy 340 ezer katonát menekítettek ki.
A hadifelszerelés azonban a németek zsákmánya lett.
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Párizst ún. nyílt várossá nyilvánították, s így a németek ellenállás nélkül vehették birtokba. A francia kormány
fegyverszünetet kért. Ezt a lépést De Gaulle [ejtsd: dö gól]
tábornok elutasította. Londonba távozott, s ún. emigráns kormányt hozott étre. A fegyverszüneti egyezményben Franciaországot kettéosztották. északi területe és az Atlantióceán partja német megszállás alá került. A másik, kisebb
részt a németekkel való együttműködés fejében a francia
kormány fennhatósága alatt hagyták.
Bár Nagy-Britannia helyzete reménytelennek tűnt,
az új miniszterelnök, Churchill [ejtsd: csörcsil] nem volt
hajlandó tárgyalni a németekkel.
Ezért Hitler a
szigetország elfoglalását tűzte
ki célul. Az invázióhoz szükséges
légi fölényt a németek nem tudták megszerezni.
A brit vadászrepülők gyorsasága
és manőverezési
képessége megegyezett a német
b ombá z ók éva l .
Ráadásul őket segítette a háború előtt kifejlesztett brit találmány, a radar. Az 1940. augusztus–szeptember közötti
angliai csata, az ún. légicsata a Királyi légierő győzelmével
A kormány megszervezte a londoni gyerekek
végződött. Hitler partraszállási tervei kudarcba fulladtak.
vidékre telepítését

Radartorony

1941 tavaszán Hitler elkészíttette a szovjetunió elleni hadjárat tervét. Sztálin nem vette figyelembe a német
csapatösszevonásokról érkező híreket. Így az 1941. június 22-én megindított elsöprő erejű támadás teljesen
váratlanul érte a vörös Hadsereget. A németek óriási
területeket foglaltak el, s százezerszám ejtettek hadifoglyokat. Körülzárták leningrádot, s novemberben megközelítették Moszkvát. A szélsőséges időjárással viszont nem
voltak képesek megbirkózni. A hőmérséklet mínusz 30
fok alá süllyedt. A német teherautókban és tankokban
megfagyott az üzemanyag. A katonák képtelenek voltak
elviselni a hideget, fegyvereik pedig használhatatlanokká váltak.
A szovjet erők összpontosítását megkönnyítette,
hogy a német-japán hadműveleteket nem hangolták öszsze. Japán figyelmét elsősorban a délkelet-ázsiai térség
kötötte le. Így sztálinnak sikerült semlegességi szerződést kötnie Japánnal. Ezután a Vörös Hadsereg jól kép-
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zett, speciális szibériai hadosztályait Moszkvához rendelték. A decemberi szovjet ellentámadás
jelentős mértékben visszavetette a német erőket, akik először szenvedtek érzékeny veszteségeket. A halálos áldozatok és sebesültek száma megközelítette az egymilliót.
1941. december 7-én a Pearl Harbor [ejtsd: pörl hárbör] elleni japán támadás következtében
az Egyesült Államok belépett a világháborúba. 1942 folyamán a tengelyhatalmakkal szemben az
USA, a Szovjetunió és Nagy-Britannia részvételével megszerveződött az ún. antifasiszta koalíció.

1–2–3. feladat – Csoportmunka
Feladatok az 1. és 4. csoport számára
1. 	Olvasd el az első szövegrészt! Húzd alá azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket nem
ismersz!
Csoporttársaiddal egyeztesd az aláhúzott elemeket! Próbáljátok meg közösen, a szövegkörnyezet alapján tisztázni a kifejezések jelentését! Karikázzátok be azokat, amelyeket így
sem sikerült meghatározni!

2. Olvasd el a második szövegrészt! Keresd meg az összes előforduló földrajzi nevet! Húzd
alá azokat, amelyekről nem tudod, hogy hol találhatóak!
Csoporttársaiddal egyeztessetek arról, hogy kinek melyik földrajzi névvel adódott problémája. Haladjatok a szöveg szerint és mindegyik elemet keressétek meg a Történelmi atlaszban (36-37. oldal). Karikázzátok be azokat, amelyeket végül nem sikerült megtalálni a
térképen!

3. 	Olvasd el a harmadik szövegrészt! Húzd alá a megnevezett személyeket!
Csoporttársaiddal beszéljétek meg, hogy a szöveg, illetve korábbi tanulmányaitok alapján
milyen információkat tudtok az adott személyről! Melyik országban, milyen tisztséget töltött be, mi a jelentősége, szerepe az események alakulásában. Karikázzátok be azt, akiről
ezzel a módszerrel sem sikerült megtudni az alapvető információkat!

6 szövegértés–szövegalkotás 

történelem 8.

Feladatok a 2. és 5. csoport számára
1. 	Olvasd el az első szövegrészt! Húzd alá a megnevezett személyeket!
Csoporttársaiddal beszéljétek meg, hogy a szöveg, illetve korábbi tanulmányaitok alapján
milyen információkat tudtok az adott személyről! Melyik országban, milyen tisztséget töltött be, mi a jelentősége, szerepe az események alakulásában. Karikázzátok be azt, akiről
ezzel a módszerrel sem sikerült megtudni az alapvető információkat!
2. Olvasd el a második szövegrészt! Húzd alá azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket
nem ismersz!
Csoporttársaiddal egyeztesd az aláhúzott elemeket! Próbáljátok meg közösen, a szövegkörnyezet alapján tisztázni a kifejezések jelentését! Karikázzátok be azokat, amelyeket így
sem sikerült meghatározni!
3. Olvasd el a harmadik szövegrészt! Keresd meg az összes előforduló földrajzi nevet! Húzd
alá azokat, amelyekről nem tudod, hogy hol találhatóak!
Csoporttársaiddal egyeztessetek arról, hogy kinek melyik földrajzi névvel adódott problémája. Haladjatok a szöveg szerint, és mindegyik elemet keressétek meg a Történelmi atlaszban
(36–37. oldal). Karikázzátok be azokat, amelyeket végül nem sikerült megtalálni a térképen!

Feladatok a 3. és 6. csoport számára
1.

Olvasd el az első szövegrészt! Keresd meg az összes előforduló földrajzi nevet! Húzd alá
azokat, amelyekről nem tudod, hogy hol találhatóak!
Csoporttársaiddal egyeztessetek arról, hogy kinek melyik földrajzi névvel adódott problémája. Haladjatok a szöveg szerint és mindegyik elemet keressétek meg a Történelmi atlaszban (36–37. oldal). Karikázzátok be azokat, amelyeket végül nem sikerült megtalálni a
térképen!

2. 	Olvasd el a második szövegrészt! Húzd alá a megnevezett személyeket!
Csoporttársaiddal beszéljétek meg, hogy a szöveg, illetve korábbi tanulmányaitok alapján
milyen információkat tudtok az adott személyről! Melyik országban, milyen tisztséget töltött be, mi a jelentősége, szerepe az események alakulásában. Karikázzátok be azt, akiről
ezzel a módszerrel sem sikerült megtudni az alapvető információkat!
3. 	Olvasd el a harmadik szövegrészt! Húzd alá azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket
nem ismersz!
Csoporttársaiddal egyeztesd az aláhúzott elemeket! Próbáljátok meg közösen, a szövegkörnyezet alapján tisztázni a kifejezések jelentését! Karikázzátok be azokat, amelyeket így
sem sikerült meghatározni!
4. Döntsd el, hogy az alábbi állítások közül melyik az igaz és melyik a hamis. A helyes választ
jelöld X-szel a táblázat megfelelő oszlopában! A megoldáshoz használhatod a Történelmi
atlasz 36. oldalán található térképet. Fontold meg a döntést, mert csak a módosítás nélküli, egyértelmű válaszok értékelhetőek.
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Állítás

Igaz

Hamis

1. Nagy-Britannia és Franciaország Lengyelország szövetségese volt 1939-ben.
2. A németek nem vetették be a légierőt a lengyelországi
hadjáratban.
3. A furcsa háború időszakában a francia haderőt a Maginot-vonalon állomásoztatták.
4. Hitler azért szállta meg Dániát és Norvégiát, hogy előkészíthesse a partraszállást Nagy-Britanniában.
5. Az első világháborúban a németek Belgiumon át támadták meg Franciaországot.
6. A francia hadvezetés nem számított arra, hogy a németek az Ardenneken át támadják meg Franciaországot.
7. 1940-ben a németek bevonultak
Párizsba.
8. A németek Franciaország egész területét megszállták
1940-ben.
9. A német légierő ütőképességét az biztosította, hogy
elsőként alkalmazták a radart.
10. A német támadás előtt Sztálin gondosan megszervezte a szovjet határvédelmet.
5. A szöveg segítségével állítsd időrendbe a megadott eseményeket! A sorszámokat írd be a
táblázat megfelelő oszlopába!
Események

A francia-brit csapatokat Dunkerque közelében bekerítik.
Lengyelország kapitulál.
A furcsa háború.
Németország megtámadja Lengyelországot.
Hitler elfoglalja Dániát és Norvégiát.
Hitler megtámadja a Szovjetuniót.
A légicsata.
Németország és Franciaország fegyverszünetet köt.
Japán és a Szovjetunió semlegességi szerződést köt.
Németország megtámadja Hollandiát és Belgiumot.

Sorszám
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6.

történelem 8.

„Ezért” vagy „mert”?
Olvasd el a tankönyvszövegnek azt a részét, ahol a francia-német fegyverszünet megkötéséről esik szó! Utána aláhúzással jelöld, hogy melyik két változat a helyes az alábbi, okokozati összefüggéseket megfogalmazó mondatok közül!
A) De Gaulle tábornok elutasította a francia fegyverszünetet, ezért Londonba távozott.
B) De Gaulle tábornok elutasította a francia fegyverszünetet, mert Londonba távozott.
C) De Gaulle tábornok Londonba távozott, mert elutasította a francia fegyverszünetet.
D) De Gaulle tábornok Londonba távozott, ezért elutasította a francia fegyverszünetet.
A felsorolt mondatpárok közül az egyik az „ezért”, a másik a „mert” kötőszóval válik helyessé. Mindegyik esetben nézd át újra a tankönyvszöveg megfelelő részét, majd az ok-okozati összefüggés meghatározása után egészítsd ki a mondatokat az odaillő kötőszóval!
1/A) A lengyel hadseregnek nem volt esélye a németekkel szemben,
a német hadsereg jóval erősebb volt, mint a lengyel.
1/B) A német hadsereg jóval erősebb volt, mint a lengyel,
seregnek nem volt esélye a németekkel szemben.
2/A) Lengyelország

keleti

részét

a

Vörös

a lengyel had-

Hadsereg

szállta

meg,

a háború kitörése előtt a német-szovjet szerződésben
így állapodtak meg.
2/B) A háború kitörése előtt a német-szovjet szerződésben így állapodtak meg,
Lengyelország keleti részét a Vörös Hadsereg szállta meg.
3/A) A francia hadsereg Belgiumba nyomult,

a francia tábor-

nokok azt hitték, hogy a németek az első világháborús haditervüket ismétlik meg.
3/B) A francia tábornokok azt hitték, hogy a németek az első világháborús haditervüket
ismétlik meg,

a francia hadsereg Belgiumba nyomult.

4/A) Párizst nyílt várossá nyilvánították,

a németek szaba-

don bevonulhattak a városba.
4/B) A németek szabadon bevonulhattak a városba,
nyílt várossá nyilvánították.

Párizst
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5/A) Churchill nem tárgyalt Hitlerrel,

Hitler Nagy-Bri-

tannia elfoglalását tűzte ki célul.
5/B) Hitler Nagy-Britannia elfoglalását tűzte ki célul,

Chur-

chill nem tárgyalt Hitlerrel.
6/A) A z angliai csata folyamán a britek tájékozódhattak a német támadásokról,
a radar lehetőséget nyújtott az ellenséges csapatok mozgásának követésére.
6/B) A radar lehetőséget nyújtott az ellenséges csapatok mozgásának követésére,
az angliai csata folyamán a britek tájékozódhattak a német támadásokról.
7/A) A Királyi Légierő megnyerte a légicsatát,

Hitler partra-

szállási tervei kudarcba fulladtak.
7/B) Hitler partraszállási tervei kudarcba fulladtak,

a Királyi

Légierő megnyerte a légicsatát.
8/A) Sztálin

nem

vette

figyelembe

a

német

támadásra

utaló

jelzéseket,

a támadás váratlanul érte a Vörös Hadsereget.
8/B) A támadás váratlanul érte a Vörös Hadsereget,

Sztálin

nem vette figyelembe a német támadásra utaló jelzéseket.
9/A) A

Vörös

Hadsereg

szibériai

hadosztályait

Moszkvába

rendelték,

a Szovjetunió és Japán semlegességi megállapodást kötött.
9/B) A Szovjetunió és Japán semlegességi megállapodást kötött,
a Vörös Hadsereg szibériai hadosztályait Moszkvába rendelték.
10/A) Japán megtámadta az Egyesült Államokat,

az USA be-

lépett a II. világháborúba.
10/B) A z USA belépett a II. világháborúba,
az Egyesült Államokat.

Japán megtámadta
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történelem 8.

Az alábbi mondatok időrendi sorrendben utalnak a világháború eseményeire. Egy-egy
szó azonban mindegyikben hibásan szerepel, s ezért az állítás pontatlan. Aláhúzással jelöld, hogy melyik szót kell kicserélni, majd írd le a mondat helyes változatát! A megoldáshoz a szöveget nem, de a Történelmi atlasz 36. oldalán található térképet használhatod.
1. Bár Nagy-Britannia és Franciaország két nappal később hadat üzent, katonai segítséget
nem nyújtottak szomszédos szövetségesüknek.

2. Lengyelország nyugati részébe a német-szovjet szerződésben rögzített felosztás alapján
bevonult a Vörös Hadsereg.

3. Kezdetét vette az ún. különös háború, amikor a felek hadban álltak, de harcolni nem harcoltak.

4. A francia partokról minden használható vízijárművet Dunkerque környékére irányítottak.

5. Párizst ún. szabad várossá nyilvánították, s így a németek ellenállás nélkül vehették birtokba.

6. A francia kormány békeszerződést kért.

7. A brit bombázók gyorsasága és manőverezési képessége megegyezett a német bombázókkal.

tANULÓI MUNK AFÜZET
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8. 1941 tavaszán Hitler elkészíttette a Franciaország elleni támadás tervét.

9. A német teherautókban és tankokban elfogyott az üzemanyag.

10. 1941. december 7-én a Pearl Harbor elleni német támadás következtében az Egyesült
Államok belépett a világháborúba.

8.
„vadászgép”, „partraszállás”, „francia-német fegyverszünet”, „radar”, „Nagy-Britannia”
a) Állapítsd meg, hogy a világháború melyik szakaszához kötődnek a felsorolt információk!
Határozd meg a téma címét! Az adatok felhasználásával készíts rövid vázlatot a füzetedbe!
A munkát további, általad fontosnak tartott információkkal is kiegészítheted.
b) A vázlat segítségével írj egy 4–6 mondatos fogalmazást, amelyben részletesen bemutatod
az eseményeket! Ügyelj a logikus, időrendi szempontból pontos fogalmazásra!

2. A RÁKOSI-KORSZAK – A SZÉN ÉS VAS ORSZÁGA
MUNKALAP
Hazánk egy napja
„[…] Petró elvtárs felhúzza a sötétkék vattázott ruhát – ez most a legelegánsabb viselet Sztálinvárosban,
mert a sztahanovisták, a jó munkások kapják –, elbúcsúzik az asszonytól, és siet a tűzállótéglagyár felé.
A felesége is itt dolgozik – házasságuk második napján együtt jöttek ide. Petró elvtárs megáll a Május
1. utca sarkán, egy pillanatra gyönyörködve nézi a fiatal várost. Mindennap látja – de nem lehet meg
szokni, megunni a reggeli Sztálinváros színes, vidám képét. Széles utcasorok, modern, erkélyes, emeletes
házak, a hatalmas, üvegkirakatos üzletház, a biciklin, autón, buszon, gyalog áramló munkástömeg. Az
ének, a nevetés még a legszomorúbb embert is felvidítaná. Nem, Petró elvtárs nem tartozik a kedvetlen
emberek közé. Most is nótát dúdol, annak a taktusára lép, átvág a hatalmas, üres téren. Messziről látja a
gyár óriási épületét. Jön errefelé is szapora léptekkel a nép. Huszonegy brigád dolgozik itt, közöttük tíz
sztahanovista brigád. […] Petró elvtárs számolgatja: háromszáz százalék a mostani átlag, 486 százalék a
tegnapi teljesítmény…, ha ma sem hagyják magukat… Elkapja a verseny izgalma, legszívesebben futna
a gyár felé. [...]”
(Részlet a Szabad Nép 1952. március 9-i számából)
1.

a) Olvasd el a szöveget! Húzd alá a szövegben azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket
korábban nem ismertél!
b) Az aláhúzott szavak és kifejezések közül karikázd be azokat, amelyeknek a jelentését a
szövegkörnyezet alapján sem tudod megmagyarázni!
c) Keretezd be a szövegben a „sztahanovista” kifejezést! Olvasd el még egyszer a szövegnek
azokat a részeit, ahol ez a kifejezés szerepel!
d) A forrásban közölt ismeretek alapján az alábbi mondat kiegészítésével határozd meg a
„sztahanovista” kifejezés jelentését! Ügyelj arra, hogy egy meghatározásban mindig a leglényegesebb információknak kell megjelenni.
Sztahanovistának azt nevezzük, aki

e) Melyik települést nevezi meg a forrás?
Keresd meg a Történelmi atlasz 40. oldalán! Mi a település mai neve?
f) Mikor keletkezett a forrás?

TANULÓI MUNK AFÜZET
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A RÁKOSI-KORSZAK – A SZÉN ÉS VAS ORSZÁGA
1948 után a magyar gazdaságpolitika elveit szovjet mintára alakították ki. A fejlesztést a rendkívül szigorú, központi tervezésre alapozták. A megvalósítást 5–5 éves szakaszokra, az ún. ötéves tervekre tagolták. A gazdaság ágazataira kijelölték az ötéves növekedési
százalékot. Minden vállalatnak meghatározták, hogy az öt év alatt
miből, mennyit kell gyártania. A központi tervezés és a kötelező előírások miatt ezt a gazdaságpolitikát tervutasításos gazdaságpolitikának nevezzük.
Magyarországon az első ötéves terv (1950–1954) kidolgozásakor
az ország természeti és gazdasági adottságait nem vették ﬁgyelembe. A gyors ütemű iparosítási program fő célja a nehézipar fejlesztése
lett. Ezen belül is az alapanyaggyártó ágazatok (például a vaskohászat)
kerültek előtérbe. Veszteséges, jelentős környezeti károkat okozó
iparvállalatok jöttek létre.
A korszerűtlen technológia miatt az
ipari beruházások rossz munkafeltételek között óriási létszámú képzetlen munkaerőt foglalkoztattak. A munkanélküliség megszűnt. A
dolgozó nők száma jelentős mértékben növekedett. Többségüket a
megélhetés kényszere és nem a kormányzat által hangoztatott női
egyenjogúság befolyásolta. A családokat nagyon megterhelte a nők
munkába állása, mert a szolgáltatások és a gyermekintézmények hálózata kevéssé bővült.
Az első ötéves terv időszakában hamar megjelent a túlteljesítés, a minél inkább túlteljesítés igénye. A teljesítmény
fokozását nem magasabb bérekkel, hanem
munkaversenyekkel, szégyentáblákkal, a
lemaradók megbüntetésével kényszerítették ki. Magyarországon is
kibontakozott a sztahanov-mozgalom, megjelentek a csillagászati
nagyságú termelési eredmények.
Az iparosítás következtében jelentősen nőtt a városi népesség.
Az igényeket a minimális mértékű lakásépítés közel sem fedezte.
Önálló lakáshoz csak azok juthattak, akik beosztásuk vagy érdemeik alapján a rendszer megbízható híveinek minősültek. Leginkább
az
iparvállalatok
irányító és vezető alkalmazottai, az MDP és a
szakszervezetek funkcionáriusai, valamint a
sztahanovisták.
A hivatalos értékrend pozitív szimbólumai
a szocialista iparvárosok voltak. Közülük is leginkább az ekkor alapított sztálinváros – 1961
utáni nevén dunaújváros.
Az első ötéves terv nem biztosított állami
támogatást a mezőgazdaság fejlesztésére. Másrészt célul tűzte ki a mezőgazdaság kollektivizálását, vagyis a magángazdaságok felszámolását.
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A parasztság jómódú rétegét Magyarországon is a rendszer ellenségének, kuláknak bélyegezték. Zaklatták, mondvacsinált okok alapján bírságokkal sújtották, bebörtönözték őket. Azokat a
gazdákat, akik nem léptek be a termelőszövetkezetekbe, teljesíthetetlen mértékű adókkal sújtották, s így tették tönkre. A terv ésszerűtlen előírásai és a megfélemlítés légköre miatt a megszervezett termelőszövetkezetek sem tudtak hatékonyan működni.
Az erőltetett iparosítás és az erőszakos kollektivizálás miatt a mezőgazdasági termelés csökkent, az életszínvonal pedig érezhetően visszaesett. Az ötéves terv életszínvonalra vonatkozó
előrejelzései és a mindennapok közötti eltérést a propaganda eszközeivel igyekeztek áthidalni.
Az újságok és a filmhíradók a mezőgazdasági termelés sikereiről és a napról-napra javuló életkörülményekről tudósítottak.
2. Olvasd el a szöveget, és a megadott alcímek szerint vízszintes vonallal tagold négy részre!
I. Gazdaságpolitika Magyarországon 1948 után
II. Az első ötéves terv iparosítási programja
III. A mezőgazdaság kollektivizálása
IV. Az életszínvonal alakulása
3. a) Húzd alá a szövegben azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket korábban nem
ismertél!
b) Az aláhúzott szavak és kifejezések köz ül karikázd be azokat, amelyeknek a jelentését a
szövegkörnyezet alapján sem tudod megmagyarázni!
4. Vesd össze az alcímek szerint tagolt szöveget a sorrendben megadott tartalmi kulcselemekkel! Ennek alapján a felsoroláson belül vízszintes vonallal különítsd el a négy egységet! A margón jól áttekinthető módon tüntesd fel a megfelelő alcím sorszámát!
1. szovjet minta

15. a teljesítmény növelés/túlteljesítés kényszerítése

2. központi tervezés

16. munkaversenyek

3. ötéves tervek

17. Sztahanov-mozgalom

4. kötelező előírások

18. a városi népesség aránya növekszik az össznépességen belül

5. tervutasításos gazdaságpolitika

19. lakáshiány

6. az I. ötéves terv

20. Sztálinváros = a szocialista mintaváros

7. 1950–1954

21. kollektivizálás

8. iparosítási program

22. a jómódú parasztság kirekesztése, üldözése

9. a nehézipar fejlesztése

23. kulákok

10. veszteséges iparvállalatok

24. a magángazdálkodók megfélemlítése, kényszerítése

11. korszerűtlen technológia

25. veszteséges termelőszövetkezetek

12. jelentős létszámú képzetlen munkaerő

26. az életszínvonal csökkenése

13. a munkanélküliség megszűnik

27. a valósággal ellentétes propaganda

14. a női munkavállalók aránya növekszik
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5. 	A felsorolt kulcselemek segítségével készítsétek el a szöveg vázlatát a füzetbe! A munka
elkészítésénél a következőkre ügyeljetek:
– Ne felejtsétek el a vázlat előtt felírni a témakör címét!
– A vázlat tükrözze a szöveg szerkezetét! Amikor a vázlatot vázlatpontokra tagoljátok,
ne feledkezzetek meg az alcímekről és a megfelelő sorszámokról!
– Ügyeljetek arra, hogy a munka megfelelően tagolt, jól átlátható legyen!
– Ha több elem tartozik egy elemhez, akkor oszlopban soroljátok fel őket!
– Az ok-okozati kapcsolatokat nyíllal jelöljétek!
Példa:
korszerűtlen technológia

jelentős létszámú képzetlen munkaerő

					
a munkanélküliség megszűnik
a női munkavállalók aránya növekszik
– Ahol a tartalmi összefüggés megkívánja, a felsorolt kulcselemeket továbbiakkal is kiegészíthetitek.

Példa:
erőltetett iparosítás
				
erőszakos kollektivizálás

g a mezőgazdasági termelés csökkeng az életszínvonal csökkenése

6. Tanulmányozzátok az elkészített vázlatot! A négy vázlatpontból álló vázlat segítségével
kérdéseket és válaszokat kell megfogalmaznotok a témával kapcsolatban. A kérdésnek és
a válasznak minden esetben tartalmaznia kell a zárójelben megadott tartalmi elemet. A
feladat megoldásához a szöveget nem használhatjátok. Ügyeljetek arra, hogy csak a teljes,
kifejtett mondatban megfogalmazott kérdés és válasz tekinthető jó megoldásnak!
I. Gazdaságpolitika Magyarországon 1948 után
Kérdés: (tervutasításos gazdaságpolitika)

Válasz: (ötéves terv vagy ötéves tervek)
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II. Az első ötéves terv iparosítási programja
a) Kérdés: (iparosítási program)

a) Válasz: (a nehézipar fejlesztése)

b) Kérdés: (a teljesítmény növelése)

b) Válasz: (munkaversenyek)

c) Kérdés: (lakáshiány)

c) Válasz: (a városi népesség növekedése)

III. A mezőgazdaság kollektivizálása
a) Kérdés: (kollektivizálás)

a) Válasz: (termelőszövetkezetek)

b) Kérdés: (kulák)

b) Válasz: (a parasztság jómódú rétege)

történelem 8.
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IV. Az életszínvonal alakulása
Kérdés: (az életszínvonal csökkenése)

Válasz: (az erőltetett iparosítás és az erőszakos kollektivizálás)

7.

Olvassátok el újra a lecke elején közölt forrást! A szöveg és a tanultak alapján válaszoljatok
az alábbi kérdésekre!
a) Mi a véleményetek a szerző szándékáról? Óhajtja-e befolyásolni az olvasóját vagy sem?
Húzzátok alá azt a kifejezést, amelyet a leginkább igaznak gondoltok!
–
–
–

A szerző negatív irányban kívánja befolyásolni az olvasót. Rosszindulatúan, ellenszenvvel mutatja be az
eseményeket és a helyszínt.
A szerző tájékoztatja az olvasót. A ténylegesen megtörtént eseményeket és azok helyszínét mutatja be
tárgyilagos stílusban.
A szerző pozitív irányban kívánja befolyásolni az olvasót. Az eseményeket és a helyszínt kedvező, sőt,
optimális színben tünteti fel.

b) Keressetek két olyan mondatot vagy tagmondatot a szövegben, ahol a szerző tárgyilagosan, elfogultság nélkül rögzíti az eseményeket!

c) Keressetek két olyan mondatot vagy tagmondatot a szövegben, amely arra utal, hogy a
szerző az adott politikai rendszer népszerűsítésére törekedett!
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d) Fogalmazzátok át a cikket tárgyilagos stílusban! Az alábbi szempontokra térjetek ki: ki,
hol, mikor, miért, mit csinált, illetve mi történt. Hagyjátok ki azokat a részeket, ahol elfogultnak érzitek a szerzőt. A szöveg többi darabját úgy illesszétek össze, hogy minél kevésbé
térjen el az eredeti megfogalmazástól!

3. ÉLETKÖRÜLMÉNYEK, ÉLETSZÍNVONAL
A KÁDÁR-KORSZAKBAN
MUNKALAP
A kádári szocializmus jellegzetes képe a hatvanas évek elejére formálódott ki. Az állam az állampolgárok
szabadságát korlátozta. Törekedett viszont arra, hogy bizonyos alapvető életfeltételekhez – lakás, munkahely
– mindenki hozzájusson, s az életszínvonal folyamatosan emelkedjen.
1960 és 1980 között mintegy másfél millió új
lakás épült. Az állami beruházások keretében a
városokban 4–10 emeletes panelházakból álló
lakótelepek jöttek létre. A lakások összkomfortosak voltak: melegvíz-szolgáltatással és távfűtéssel is rendelkeztek. A lakásvásárláshoz az
állam kedvező hiteleket biztosított.
1971-re az ország valamennyi települését
ellátták elektromos árammal. A régi, többségében vályogból emelt parasztházakat a hatvanas-hetvenes években állami típustervek alapján
megépített, két-háromszobás kockaházak váltották fel. A lakásépítéshez a lakásvásárláshoz
hasonlóan hosszú lejáratú, alacsony kamatozású kölcsönt lehetett igényelni. A hetvenes évek
második felében a falvakban kiépült a vezetékes vízellátás, és a lakásokban általánossá vált a
fürdőszoba. A nyolcvanas években megkezdődött a gázszolgáltatás kiépítése, s ez a házak fűtésének jóval egyszerűbb és kényelmesebb megoldását tette lehetővé.
A hetvenes években valamennyi állampolgárra kiterjesztették az ingyenes társadalombiztosítást. Számos intézkedés született a gyermeket nevelő családok támogatására. 1967-ben bevezették a gyermekgondozási segélyt (GYES). Az anyák a gyermek hároméves koráig
otthon maradhattak, s számukra az állam havi 600 forintos
juttatást folyósított. A családi
pótlék összege is növekedett.
Nemcsak a ﬁzetések
emelkedtek
folyamatosan,
hanem a reálbérek is. A táplálkozás igényesebbé vált, és
a családok többet kölKorabeli karikatúrák
töttek
ruházkodásra,
fogyasztási cikkekre és
szórakozásra.
a hetvenes évek
közepétől az életszínvonal további emelését
a kevéssé hatékonyan
működő gazdaság nem
tudta fedezni.
A jövedelmezőséget a piaci viszonyok
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bevezetése teremthette volna meg. Ez viszont szöges ellentétben állt a szocialista-kommunista ideológiával. Az átfogó gazdasági reformot nem tette lehetővé Magyarország Szovjetunióval szembeni alárendelt helyzete. Másrészt maga a kormányzat is ragaszkodott a rendszer alapelveihez. Ezért a gazdasági problémákat jelentős mértékű nyugati hitel felvételével
próbálták áthidalni. A kölcsönöket az egyre kevésbé jövedelmező, korszerűtlen gazdaság
működésben tartására fordították. Mindez a nyolcvanas években mély és tartós gazdasági
válsághoz, az állam eladósodásához és az életszínvonal csökkenéséhez vezetett.
a) Olvasd el a szöveget! Húzd alá a szövegben azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket
korábban nem ismertél!

1.

b) Az aláhúzott szavak és kifejezések közül karikázd be azokat, amelyeknek a jelentését a
szövegkörnyezet alapján sem tudod megmagyarázni!

Statisztikai adatok az életviszonyok, életszínvonal tanulmányozásához:
1. táblázat

2. táblázat

A lakások száma és nagysága

Év

Lakások
száma
összesen
(1000
db)

Bérszínvonal Magyarországon

Átlagbér
(Ft/hónap)

Aránya (%)
egy-

kettő-

háromés több

szobás

Reálbér
index (%)

1950

683

100

1955

1141

105

1960

2758

62,7

32,6

  4,7

1960

1575

154

1970

3122

46,1

43,2

10,7

1965

1766

168

1980

3542

27,5

48,6

23,9

1970

2139

199

1975

2881

234

1976

3042

235

1977

3288

244

1978

3567

251

1979

3785

247

1980

4014

243
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3. táblázat
Élelmiszer- és energiaárak (Ft)

1960

1965

1970

1975

1980

Fehér kenyér (kg)

3,60

3,60

3,60

3,60

5,40

Liszt (kg)

4,60

4,60

4,60

4,60

6,60

10,60

10,60

9,80

9,90

18,30

Burgonya (kg)

1,70

2,60

2,90

3,60

5,90

Sertéshús (kg)

26,60

26,60

34,00

34,00

60,00

Tej (l)

3,60

3,60

3,60

5,00

6,00

Tojás (db)

1,60

1,70

1,60

1,70

2,20

22,00

22,00

26,30

31,10

35,70

Gáz (m³)

1,52

1,59

1,45

1,65

2,02

Villany (kWó)

1,21

1,08

0,91

0,81

1,03

–

–

3,00

4,60

9,50

Cukor (kg)

Háztartási szén (q)

Benzin (l)

4. táblázat

5. táblázat

A fontosabb élelmiszerek egy főre jutó
fogyasztása (kg)

1960
Hús

1970

A fontosabb tartós fogyasztási cikkek 100
háztartásra jutó száma

1980

49,1

60,4

73,9

Tej, tejtermék

114,0

109,6

166,2

Tojás (db)

160,0

247,0

Zöldség, gyümölcs

139,4

155,7

Liszt és rizs

136,2

129,2

115,2

Burgonya

97,6

75,1

61,2

Cukor

26,6

33,5

37,9

1960
Hűtőszekrény

1970

1980

1

35

87

Mosógép

19

70

91

317,0

Porszívó

4

38

76

154,6

Személygépkocsi

0

6

26

Motorkerékpár

7

16

21

73

101

142

Televízió

5

66

99

Lemezjátszó

5

15

29

Magnetofon

2

9

37

Rádió
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2. Határozd meg, hogy a felsorolt állításokra hol találsz információt: a szövegben, a táblázatokban, mindkettőben vagy egyikben sem. A helyes választ jelöld X-szel a mellékelt
táblázatban!
1. A hatvanas-hetvenes években folyamatosan emelkedtek a fizetések.
2. Az állami lakásépítés keretében lakótelepek épültek.
3. A hetvenes években egyre többen utaztak külföldre.
4. A hatvanas-hetvenes években emelkedett a húsféleségek és a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása.
5. 1960 és 1975 között az élelmiszer- és energiaárak nem emelkedtek jelentősen.
6. 1960 és 1980 között jelentős mértékben javultak a lakásviszonyok.
7. A hetvenes években a magyar háztartásokban emelkedett a tartós fogyasztási cikkek száma.
8. A hetvenes évektől egyre többen építettek hétvégi házat.
9. A nyolcvanas évekre az állam eladósodott.
10. A hetvenes években vált tömegessé a személygépkocsi használata.
AZ ÁLLÍTÁS SZÁMA

SZÖVEG

TÁBLÁZATOK

MINDKETTŐ

EGYIK SEM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
3.

Tanulmányozd az 1. táblázatot, majd oldd meg a feladatokat!
a) Hogyan változott az egyszobás lakások aránya 1960 és 1980 között? Húzd alá a megfelelő
választ!
növekedett
csökkent
b) Hogyan változott a kétszobás lakások aránya 1960 és 1980 között? Húzd alá a megfelelő
választ!
növekedett
csökkent
c) Hogyan változott a három- és több szobás lakások aránya 1960 és 1980 között? Húzd alá
a megfelelő választ!		
növekedett
csökkent
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d) Az előző feladatokban leolvasott információk alapján válaszolj a következő kérdésre!
Húzd alá a megfelelő választ!
Hány szobával rendelkezett az 1960 és 1980 között megépített új lakások többsége?
egy szobával
két szobával
két vagy több szobával
három vagy több szobával
a táblázat alapján nem lehet meghatározni
e) Húzd alá azt az állítást, amelyet helyesnek tartasz!
A lakások alapterületének növekedése a lakásviszonyok javulását mutatja.
A lakások alapterületének növekedése a lakásviszonyok romlását mutatja.
4.

Tanulmányozd a 4. és az 5. táblázatot, majd oldd meg a feladatokat!
a) Sorold fel azokat az alapvető élelmiszereket, amelyeknek 1960–1980 között növekedett
a fogyasztása!

b) Sorold fel azokat az alapvető élelmiszereket, amelyeknek 1960–1980 között csökkent a
fogyasztása!

c) Az a–b kérdésre adott válaszaid alapján húzd alá a helyes állítást!
1960–1980 között javult az élelmiszerellátás és az emberek változatosabban, igényesebben
táp-lálkoztak.
1960–1980 között romlott az élelmiszerellátás, ezért néhány alapvető élelmiszer fogyasztása
csökkent.
d) Az a–b–c kérdésre adott válaszaid alapján húzd alá a helyes állítást!
1960–1980 között az alapvető élelmiszerek fogyasztásának alakulása az életszínvonal emelkedését mutatja.
1960–1980 között az alapvető élelmiszerek fogyasztásának alakulása az életszínvonal csökkenését mutatja.
e) Sorolj fel három tartós fogyasztási cikket, amely az 5. táblázatban nem szerepel, de egy
mai adatgyűjtésben valószínűleg megjelenne!

f) Melyik az a két eszköz, amely a technikai fejlődés következtében valószínű, hogy nem
szerepelne egy mai adatgyűjtésben?
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Tanulmányozd a 2. és a 3. táblázatot, majd oldd meg a feladatokat!
a) A táblázatok alapján öt állítást fogalmaztunk meg egy-egy mondatban. A szavakat és kifejezéseket azonban összekevertük. A 2. és a 3. táblázat segítségével fogalmazd meg az állításokat!
Ne felejtsd el, hogy a mondat nagybetűvel kezdődik, továbbá tedd ki a szükséges írásjeleket is!
1. állítás: folyamatosan; között; átlagbér; 1960–1980; összege; nőtt; az;

2. állítás: csak; növekedést; a; 1978-ig; folyamatos; reálbérek; mutatnak;

3. állítás: nem; kis; között; alapvető; változtak; csak; élelmiszerek; mértékben; 1960–1975; emelkedtek;
vagy; árai; csak; az;

4. állítás: 1965–1970; 1965–1975; pedig; az; gáz; csökkent; között; a; az; áramé; energiaárak; elektromos; közül; ára; között;

5. állítás: valamennyi; 1975–1980; alapvető; emelkedett; és; között; energiahordozó; ára; élelmiszer;

b) Tanulmányozd a reálbér index alakulását a hetvenes évek második felében! Ennek alapján határozd meg, hogy az élelmiszer- és energiaárak 1975–1980 közötti emelkedése melyik évben történhetett!
Az áremelkedés éve:

4. A RENDSZERVÁLTÁS KÖRÜLMÉNYEI ÉS TARTALMA
MUNKALAP
A magyarországi rendszerváltás a kelet-közép-európai rendszerváltások sorába illeszkedik.
Ennek hátterében a gorbacsov-féle reformpolitika, továbbá a szovjetunió megváltozott világpolitikai súlya, majd felbomlása állt.
A rendszerváltás hazai támogatói két, politikai szempontból eltérő körhöz kötődtek.
A nyolcvanas évek közepén megélénkült a pártonkívüli értelmiségi csoportok szervezkedése, s
ennek következtében 1987–1989 között Magyarországon létrejött a többpártrendszer. A másik
csoport az MszMP reformszárnyából alakult ki. Az 1988 májusában megtartott pártértekezleten Kádár Jánost leváltották a főtitkári posztról. 1988 novemberében a reformkommunisták
egyik vezetője, németh Miklós lett a miniszterelnök.
Az új pártok programja különbözött abban, hogy a keresztény-nemzeti vagy a liberális értékeket tekintették elsődleges fontosságúnak. Ez azonban nem akadályozta együttműködésüket, mert valamennyien a demokratikus reformok szükségességét vallották, és a rendszerváltás
megvalósítására törekedtek.
A keresztény-nemzeti értékrendet képviselő pártok közül elsőként a Magyar demokrata
Fórum (MDF) alakult meg 1987 őszén. Egy évvel később újjászerveződött a Független Kisgazdapárt (FKgP). 1989-ben pedig megalakult a Kereszténydemokrata néppárt (KDNP). A liberális
értelmiség tagjai a korosztályos különbségek
alapján tömörültek pártokba. 1988 folyamán létrejött a Fiatal demokraták szövetsége (FIDESZ)
és a szabad demokraták szövetsége (SZDSZ).
Antall József (MDF), Szabad György (MDF),
A rendszerváltást megelőző időszakban továbPető Iván (SZDSZ), Orbán Viktor (FIDESZ) és Torgyán
bi pártok is alakultak. Jelentős politikai erővé
József (FKgP) a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon
azonban csak a felsoroltak váltak.
A rendszerváltást a régi és az új politikai
erők közötti egyeztetési folyamat készítette elő. A nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon az új
pártok és a független szakszervezetek szoros szövetségben vettek részt. Az Ellenzéki Kerekasztal és az MszMP közötti megállapodások
megteremtették a békés átmenet feltételeit és
rögzítették a rendszerváltás lebonyolításának
forgatókönyvét.

Budapest, Hősök tere, 1989. június 16.

1989. június 16-án Budapesten a Hősök
terén több százezres tömeg részvételével lezajlott az 1958-ban kivégzett miniszterelnök, nagy imre és társai újratemetése. 1989
októberében az MszMP kongresszusán kimondták a párt megszűnését. A reformerek
új pártot alapítottak Magyar szocialista Párt
néven (MSZP). 1989 őszén az országgyűlés
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számos alkotmánymódosítást fogadott el, és
törvénybe iktatta az alapvető állampolgári jogokat. 1989. október 23-án – a magyar történelemben harmadszor – kikiáltották a köztársaságot. A Szovjetunió és Magyarország között
megkötött szerződés rögzítette, hogy a szovjet
csapatok 1990 nyarán távoznak az országból.
Az 1990 tavaszán megrendezett kétfordulós parlamenti választást a Magyar demokrata Fórum nyerte. Az Antall József
(MDF) vezetésével megalakult kormányban
Göncz Árpád köztársasági elnökké választása után
az MdF a Független Kisgazdapárttal és a Keköszönti a egybegyűlteket
reszténydemokrata néppárttal lépett koalícióra. 1990. augusztus 3-án az országgyűlés
göncz Árpádot választotta köztársasági elnökké. Az önkormányzati választásokra már az
új parlament által elfogadott önkormányzati törvény alapján került sor 1990 őszén.
1.

a) Olvasd el a szöveget! Húzd alá a szövegben azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket
korábban nem ismertél!
b) Az aláhúzott szavak és kifejezések közül karikázd be azokat, amelyeknek a jelentését a
szövegkörnyezet alapján sem tudod megmagyarázni!

2. a táblázat a rendszerváltás időszakának legjelentősebb pártjairól tartalmaz adatokat. A
szöveg segítségével töltsd ki a táblázatot!
TElJEs név

rÖvidíTés

Szabad Demokraták Szövetsége

1988
MSZP

Fiatal Demokraták Szövetsége

1989

FIDESZ

Magyar Demokrata Fórum

1987
FKgP

Kereszténydemokrata Néppárt

A megAlAKulás éVe

1988

KDNP

3. Állapítsd meg, hogy az alábbi vicc a Kádár-korszakban vagy a rendszerváltás után született!
ha döntöttél, akkor fejezd be a hiányos mondatot!
„A választások napján szesztilalmat rendelnek el. Magyar Miska megkérdezi a barátjától:
– Tudod-e, mi e tilalom különös oka?
– Hogy az emberek józanul menjenek szavazni.
– Igaz, de a teljes igazság az, hogy alkoholos mámorban sokan talán két pártot látnának, és így nem
tudnák, hogy melyikre szavazzanak.”
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4. A négy fogalomból kettő-kettő ugyanazt jelenti. A szöveg utolsó bekezdésének segítségével kösd össze a megfelelő elemeket!
kormányfő
köztársasági elnök

államfő
miniszterelnök
*

Mellékletek a parlamenti választások eredményének tanulmányozásához (1990-1998)
1. melléklet 				

2. melléklet

A parlamenti választások eredménye
(1990-1998)

Mandátum (%)
Pártok
FIDESZ

1990

1994

1998

5,44

5,18

38,08

FKGP

11,40

6,73

12,44

KDNP

5,44

5,69

-

42,49

9,84

4,66

-

3,63

MDF
MIÉP

-

MSZP

8,55

54,14

34,72

SZDSZ

23,83

17,87

6,20

Az országgyűlési választások mandátumarányai 1990-ben, 1994-ben és 1998-ban
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5. Olvasd el a szövegben az 1990-es parlamenti választásokra vonatkozó részt! Tanulmányozd
a statisztikát, illetve a mellékelt ábrát! Ennek alapján mindkét felsorolásban húzd alá a
helyes állítást!
a) Ellenzéki pártoknak azokat a pártokat nevezzük, amelyek nem jutottak be a parlamentbe.
b) Ellenzéki pártoknak azokat a parlamenti pártokat nevezzük, amelyeknek kis létszámú a
tagsága.
c) Ellenzéki pártoknak azokat a parlamenti pártokat nevezzük, amelyek nem vesznek részt
a kormányban.
d) Ellenzéki pártoknak azokat a parlamenti pártokat nevezzük, amelyek kevés mandátumot szereztek.
e) Koalíciós kormánynak azt nevezzük, amikor két vagy több pártból egy párt jön létre.
f) Koalíciós kormánynak azt nevezzük, amikor a választásokon győztes párt megállapodik
egy vagy több parlamenti párttal, hogy együtt kormányoznak.
g) Koalíciós kormánynak azt nevezzük, amikor az a párt kormányoz, amelyik győzött a
választáson.
h) Koalíciós kormánynak azt nevezzük, amikor az a párt kormányoz, amelyik nem győzött
a választáson.
6. A három forrás az Alkotmány egy bizonyos részének három változata. Az egyik 1972-ben,
a Kádár-korszakban született. A másik 1989 őszén, a harmadik pedig az új országgyűlés
megalakulása után, 1990 júniusában.
a) Vizsgáld meg, hogy a táblázatban felsorolt fogalmak melyik forrásban szerepelnek! A
megoldást jelöld X-szel a táblázat megfelelő rovatában!
Fogalmak
egypártrendszer
többpártrendszer
tervgazdaság
piacgazdaság
szocialista állam
demokratikus jogállam

1. forrás

2. forrás

3. forrás
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1. forrás
„1. §. Magyarország: köztársaság.
2. §. (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam, amelyben a polgári demokrácia és a demokratikus szocializmus értékei egyaránt érvényesülnek.
3. §. (1) A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok
tiszteletben tartása mellett szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek.
9. §. (1) Magyarország gazdasága a tervezés elõnyeit is felhasználó piacgazdaság, amelyben
a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlõ védelemben részesül.”
2. forrás
„1. §. Magyarország: népköztársaság.
2. §. (1) A Magyar Népköztársaság szocialista állam.
3. §. A munkásosztály marxista-leninista pártja a társadalom vezetõ ereje.
6. §. (1) […] A gazdasági rend alapja a termelési eszközök társadalmi tulajdona.
7. §. A Magyar Népköztársaság gazdasági életét állami népgazdasági terv határozza meg.
[…]”
3. forrás
„1. §. Magyarország: köztársaság.
2. §. (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.
3. §. (1) A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok
tiszteletben tartása mellett szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek.
9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlõ védelemben részesül.”
b) Tanulmányozd a kitöltött táblázatot! Melyik forrás az 1972-es változat? Húzd alá a helyes választ!
1. forrás
2. forrás
3. forrás
c) Vizsgáld meg a másik két forrást! Mindössze két helyen különbözik a két szöveg. Húzd
alá az eltéréseket!
d) Vizsgáld meg az aláhúzott részeket! Találsz-e bennük olyan kifejezéseket, amelyek az
1972-es forrásra, illetve a Kádár-korszakra emlékeztetnek? Ennek alapján határozd meg,
hogy melyik változat készült 1989 őszén! Válaszodat indokold meg az alábbi szöveg kiegészítésével!

A(z)
mert

(számú) forrás készült 1989 őszén,
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e) A b–c–d kérdésekre adott válaszaid alapján határozd meg, hogy melyik az 1990-es változat! Húzd alá a helyes választ!
1. szöveg
2. szöveg
3. szöveg

