
 

 

A nemzetállamok kora 

Ász: Miért vált fontossá a nemzetállam megteremtése a XIX. 

században Európa minden részén? 

Király: Milyen nemzetállamok jöttek létre Európában a XIX. 

század második felében? 

Dáma: Milyen okból és mikor tort ki polgárháború az Egyesült 

Államokban? 

Bubi: Miért nevezték Angliát a XIX. században a világ 

műhelyének? 

10: Mi volt a gyarmatosítás célja a XIX. században?  

9: Mi volt a brit korona legszebb gyémántja? 

8: Melyek voltak a második ipari forradalom legfőbb találmányai 

a távközlésben, a közlekedésben és a képrögzítésben? 

7: Mit jelent a szabad versenyes kapitalizmus? 

6: Melyek az avantgard művészet legfőbb jellemzői? 

5: Hogyan alakította át a nagyvárosok képét a második ipari 

forradalom? 

4: Milyen megoldásokat terveztek a munkásság helyzetének 

javítására a szociáldemokraták? 

3: Hogyan fejlődött az egészségügy és a népoktatás a XIX. 

század második felében? 

2: Miért került Kína függő helyzetbe a XIX. század végén? 

 



 

 

Önkényuralom és kiegyezés 

Ász: Milyen formái voltak az ellenállásnak a szabadságharc 

veresége utáni évtizedekben? 

Király: Milyen kül- és belpolitikai okok vezettek a kiegyezéshez? 

Dáma: Miért tartják a kiegyezést realis kompromisszumnak? 

Bubi: Mi a különbség a Habsburg Birodalom és az Osztrák-

Magyar Monarchia között? 

10: Melyek voltak a Magyar gazdasági föllendülés fő okai? 

9: Hogyan alakult át a magyar társadalom a dualizmus korában? 

8: Hogyan fejlődött az oktatás a dualizmus korában? 

7: Hogyan ünnepelték a millenniumot? 

6: Milyen tényezők gyengítették Magyarországot a XIX. század 

végére? 

5: Kik voltak a dualizmus korának kiemelkedő írói? 

4: Kik voltak a dualizmus korának kiemelkedő festői? 

3: Ki volt a leghosszabb ideig miniszterelnök a dualizmus 

korában? 

2:Hol szenvedett vereséget Ferenc József hadserege? 

 



 

 

 Első világháború 

Ász: Melyek voltak az első világháború távolabbi okai? 

Király: Melyek voltak az első világháború közvetlen okai? 

Dáma: Melyek voltak a szembenálló katonai szövetségek? 

Bubi: Mely országok voltak az antant tagjai? 

10: Mely országok voltak a központi hatalmak? 

9: Hogyan vált az állóháború villámháborúvá? 

8: Hol húzódtak a fontosabb frontok? 

7: Milyen tekintetben különbözött az első világháború a korábbi 

háborúktól? 

6: Miért esett ki Oroszország a világháborúból? 

5: Mely frontokon harcoltak az OMM katonái? 

4: Melyek voltak az első világháború új fegyverei? 

3: Milyen okok vezettek az antant győzelméhez? 

2: Miért volt nehéz a hátországban élők helyzete? 

 

 



 

A két világháború közötti időszak 

Ász: Hogyan változtatta meg a Párizs környéki 
békerendszer Németország határait? 
Király: Hogyan változtatta meg a Párizs környéki 
békerendszer Lengyelország határait? 
Dáma: Hogyan változott meg az emberek mindennapi 
élete a kétvilágháború között? 
Bubi: Ki volt a Szovjetunió vezetője a két világháború 
között, és milyen rendszert hozott létre? 
10: Miért alakult ki a világgazdasági válság a 20-as 
évek végén? 
9: Mi volt a New Deal? 
8: Ki volt az olasz fasizmus létrehozója? 
7: Milyen jelképeket használtak az olasz fasiszták? 
6: Milyen új művészeti ág bontakozott ki a két 
világháború között? 
5: Miért nevezték dübörgőnek a 20-as éveket? 
4: Hogyan változott meg a nők helyzete a két 
világháború között? 
3: Milyen céljai voltak a győztes hatalmaknak a 
béketárgyalásokon? 
2: Miért nem volt tartós az első világháborút lezáró 
békerendszer? 
 


