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3.SZ. MELLÉKLET 

A TANKÖNYVBEN SZEREPLŐ TÁBLÁZATOK1 

Alkalmazott rövidítések:  
D=demográfia 
E=etnikum, vallási csoport 
G=gazdaság 
H=háború 

 
K=kronológia 
P=politika, választás 
X=felsorolás2 
 

 

Oldal-
szám 

Táblázat a kérdésekkel, feladatokkal Cím vagy téma és kategória 
 

Megjegyzés 

11. 
 

 
 

A krími háború hadseregeinek 
adatai (orosz, francia és brit) 
 
A brit és francia hadsereg jobb 
orvosi felszereltsége, ebből 
adódó kevesebb halott. 
 
H1 

Az orosz oldal nehezen összehasonlítható, 
mivel a betegségben elhunytakról nincs adat, 
a harcban meghaltak, megsebesültek száma 
nincs szétbontva, ill. az orvosok száma valóban 
alacsonyabb, de az önkéntesek száma 
bizonytalan, és csak itt van megadva. 

19. 
 

 
 

Nem volt címe, az újgenerációs 
változatban korrigálták. 
 
Tartalma:Az 1860-as választások 
eredményei az USA-ban. 
 
P1 

A mellette lévő kérdések utánanézésre 
sarkallnak, napjaink választási eredményeinek 
megismerését kérik. Ha a diák megismeri az 
elektori rendszert, akkor a táblázat ennek 
működését alátámasztja. 

                                                           
1
 Az újgenerációs tankönyvben megjelenő változásokat lila betűszínnel jelezzük. 

2
 A témák kategóriába sorolása nem tekinthető kizárólagosnak, mert sok átfedés előfordulhat, de arányok megállapítására alkalmas. Az X kategóriába soroltuk azokat a táblázatokat is, amik 

szerintünk csak formájában táblázat, tartalmilag nem, mert inkább törzsszöveg, vázlat vagy képaláírás lehetne. 
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19. 
 
 

 
 

Erőviszonyok a polgárháború 
kezdetén (emberanyag, ipar, 
tőke…). 
 
H2 
 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 
A polgárháborús erőviszonyokat bemutató 
táblázat szerint a textilgyártás 94%-a Északon 
összpontosult, de akkor hogyan 
részesedhetett a Dél 60%-kal? – feltehetően 
elgépelték az adatot, helyesen 6%. 

ÚJ! 
24. 

 

 
 

Az ipari forradalom két 
hullámának összevetése 
G1 

 

25. 
 

 
 

A nagyhatalmak össznépessége 
1890-1913 között 
 
D1 
 

Kérdések: a növekedés dinamikája szerinti 
sorrend. 
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26.  
 

 
 

A nagyhatalmak városi lakossága 
1890 és 1913 között 
 
D2 
 

Az előző táblázattal együtt: városi lakosság 
százalékos arányának kiszámolása, 
sorrendbeállítás. 
Ez a feladat inkább matematika órára való 
százalékszámítás, szerintünk 
történelemtankönyvben illene megadni az 
adatokat, és azt elemeztetni. Nincs kérdés a 
változás dinamikájára vonatkozóan, vagyis hol, 
milyen ütemben zajlik az urbanizáció, és annak 
mi az oka.  

26. 
 

 
 

Néhány nagyobb európai város 
népessége (1800, 1850, 1910) 
 
D3 

A táblázat alatt lévő kérdések nem annak 
adataira vonatkoznak, hanem az okokat 
elemeztetik. Emeltszintű érettségihez is 
megfelelő feladat. 

27. 
 

 
 

Bevándorlás az Egyesült 
Államokba 
 
D4 
 

Kérdés: tízéves adatokból éves és napi adatok 
számolása. Összehasonlítási alap és európai 
okok keresése nélkül ennek nincs értelme. Ez 
a feladat inkább matematika órára való, itt 
öncélú. 
 
Az újgenerációs tankönyvbe az okokra 
vonatkozó kérdés került be. 
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31.  
 

 
 

Kína félgyarmattá válásának 
folyamata (kronológiai táblázat) 
 
Az újgenerációs tankönyvből 
kivették. 
 
K 

Az orosz-japán háború hiányzik a 
kronológiából, csak az évszám szerepel. Az 
„Igazság és Harmónia Ökleinek Társasága” 
nem megfelelő fordítás, „igazságos 
harmónia…”- ként szokás használni a nevet. 
Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 

34.  
 

 
 

A polgári állam bővülő feladatai 
 
X1 

Szemléletesebb lenne egy ábrát készíteni 
erről, nem táblázatba való. 
Ez egy látszattáblázat, lényegében csak 
felsorolás, illetve hiányzik a közszolgáltatás 
kategóriájának értelmezése. Nincsenek sem 
kérdések, sem feladatok. 

36. 
 

 
 

A baloldali pártok szavazatai 
Európában az első világháború 
előtt 
 
P2 

A kérdések nem a táblázatra vonatkoznak. 
A választók körének szélességével összevetve 
lenne értelme a táblázatnak.  
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39. 
 

 
 

A zsidóság aránya a közép-
európai nagyvárosokban (1910) 
 
E1 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 
A táblázat alatt az asszimilációval kapcsolatos 
magyarázat olvasható. A táblázatot pl. újabb 
oszloppal kellene bővíteni, hogy lássuk az 
asszimiláció és az urbanizáció hatását. 

54.  
 

 
 

A kiegyezéshez vezető 
nemzetközi és politikai 
események 
 
K1 

A teljesebb kép érdekében érdemesebb lett 
volna legalább 1859-ig visszamenni (olasz-
francia-osztrák háború, Bach menesztése, 
1861-es országgyűlés). 
Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. Ezt 
nem tartjuk táblázatnak, ez egy áttekintő 
kronológia, apró betűs kiegészítés a tankönyvi 
főszöveghez. 

61. 
 

 
 

Tanköteles korú gyermekek 
iskolába járási aránya (1867, 
1900), ill. 6 éven felüli írni-
olvasni tudók aránya (1910) 
nemzetiségekre bontva 
 
D5 
 

Közös kérdések a 61. oldal másik táblázatával, 
valamint a népoktatási törvény részletére 
vonatkozóan. 
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61. 
 

 
 

Az írni-olvasni tudás aránya az 
össznépességen belül (1869, 
1910) 
 
D6 

Közös kérdések a 61. oldal másik táblázatával, 
valamint a népoktatási törvény részletére 
vonatkozóan. 
Hasznos lenne nemzetközi adat is viszonyítási 
alapnak. A 4. kérdés megválaszolásához 
további adatok közlését javasoljuk 
(urbanizáció, csonka társadalmak). Az adatok 
az elmozdulást jól érzékeltetik. Érdemes lenne 
rákérdezni, miként lehetséges, hogy többen 
jártak iskolába 1900-ban, mint ahányan 
tudnak írni-olvasni 1910-ben. 

63. 
 

 
 

Állami ipartámogatás 
Magyarországon (1881-1914) 
 
G2 
 

Megválaszolható kérdések a tendenciára, és a 
növekedés arányára vonatkozóan. 

64. 
 

 
 

A magyarországi vasutak 
szállítási teljesítménye (Utasok 
száma, áruforgalom, továbbá a 
vonalak hossza, bár a cím erre 
nem utal.) 
 
G3 

Az 1. és a 3. kérdés túl általános, továbbá az 1. 
kérdésre adható válaszok félrevezetőek, 
hiszen a szakaszok hossza nem azonos, így a 
növekedés üteme nem összevethető, ebből 
adódóan a 2. kérdés is félrevezető. A szakasz 
kifejezés nem szerencsés, egyébként 
a táblázat jól elemezhető. 
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65. 
 

 
 

A nagybankok tőkeerejének 
növekedése (1880, 1890, 1900). 
 
G4 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 
 
Az újgenerációs tankönyvbe a bankok 
tőkeerejének növekedésére vonatkozó 
kérdés került be. 
 

65. 
 

 
 

A gyáripar termelési értéke 
Magyarországon (1898-1913). 
 
G5 
 

Az 1. kérdés túl általános, a 4. 
megválaszolásához rengeteg háttérismeretre 
lenne szükség, amit a tankönyv nem 
tartalmaz. 
Ezt más helyen is tapasztaljuk, a vitához 
szempontokat kellene adni, de a könyv 
ezekkel nem szolgál. 
 

69.  
 

 
 

A zsidó népesség létszáma 
Magyarországon (1840, 1880, 
1890, 1910), ill. A zsidók 
számaránya néhány értelmiségi 
munkakörben (1910) – diagram. 
 
E2 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 
A számarány megadásának akkor van értelme, 
ha a tankönyv utal a zsidóság országos 
számarányára. 
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71. 
 

 
 

A főváros lakosságszáma a 
dualizmus korában (1869, 1880, 
1900, 1910). 
 
D7 
 

A mellékelt térképpel közösen kell értelmezni. 
Az 1. kérdés jól megválaszolható.  

ÚJ! 
75. 

 

 
 

A legnépesebb városaink 
sorrendje a lakosság száma 
szerint 1900-ban 
 
D8 

Budapest kimaradt, ellenben Újpest szerepel, 
ehhez elkelne valami magyarázat vagy 
feladat, például összevetni a 71. oldal 
táblázatával. 

75.  
 

 
 

Az aktív népesség megoszlása 
Magyarországon (Horvátország 
nélkül) fő gazdasági ágak szerint 
 
Nem biztos, hogy értik a diákok, 
hogy ebben az összefüggésben 
mi az aktív, illetve nem tudjuk, 
hogy az aktív népesség az 
össznépességen belül mekkora 
arányt jelent. 
 
G6 

Túl általános és a táblázat alapján nem 
megválaszolható a 2. kérdés, ill. a 3. kérdés 
diákok számára nehezen értelmezhető. 
A napszámosok kategória félrevezető, mert 
nem tekinthető gazdasági ágazatnak. 
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77.  
 

 
 

A gazdaságok száma és területük 
megoszlása nagyságkategóriák 
szerint 1895-ben 
 
G7 

A táblázat alatt a nagyságkategóriákhoz 
tartozó magyarázat olvasható. A kérdések 
a táblázat alapján megválaszolhatók. A torz 
rendszerre vonatkozó kérdésnél felvetődik, 
hogy honnan ismernék diákok a nem torz 
birtokszerkezetet. Fontosabb lett volna a két 
oszlopból következtetéseket levonni (0,166 % 
birtokolja a területek 18,74 %-át). 

79. 
 

 
 

Évi átlagjövedelem (koronában) 
és Korabeli árak (koronában) 
 
G8 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 
Nem éves, hanem havi adatot kellett volna 
megadni. Jó kérdéseket lehetett volna 
feltenni. (pl. Mennyi kenyeret vehet egy héten 
egy zsellér?) 

79.  
 

 
 

Női foglalkoztatottság az összes 
kereső százalékában öt európai 
országban (1881-1910) 
 
G9 

Az adatok nem mindig azonos évből 
származnak, ez nehezíti az összevetést. Van 
nemzetközi összehasonlítási lehetőség. 
A kiemelt oszlopok (középső, jobboldali) 
nehezítik az értelmezést, mert nem fedik le a 
teljes spektrumot. 
A táblázat egyes adatai eltérnek a frissen 
publikált adatoktól: például Ausztriában 1910-
ben nem a foglalkoztatottak 44,5%-a, hanem 
csak 34,7%-a volt nő. 1891-ben a magyar 
gyáriparban dolgozók körében 26,8% volt a 
nők aránya a tankönyvi lényegesen 
alacsonyabb adatokhoz képest. Tehát 
egyáltalán nem volt nagy a magyar női 
munkavállalás lemaradása más országok 
hasonló mutatóihoz képest. 
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80.  
 

 
 

Magyarország (Horvátország 
nélkül) nemzetiségi megoszlása 
1880 és 1910 között 
 
E3 

A táblázat és előzetes ismeretek alapján 
(kivándorlás, asszimiláció) megválaszolható 
kérdések, ill. használható a következő oldalon 
lévő, kivándorlással kapcsolatos diagramm.  
Túl általános kérdések: 1. és 2. 
 

88.  
 

 
 

Bosznia-Hercegovina etnikai 
viszonyai 1885-ben 
 
E4 
 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 

ÚJ! 
92. 

 

 
 

A flottafejlesztés eredményei a 
nagyobb páncélos hajók esetén 
 
 
H3 

 



11 

93. 
 

 
 

A háborúhoz vezető diplomáciai 
lépések kronologikus felsorolása 
 
K2 

A kérdések részben korábbi tudásra 
hivatkoznak (német-francia ellentét), részben 
korábbi forrásra kérdeznek rá (orosz-francia 
szerződés), a forrás és ezek ismeretében 
megválaszolhatók. 
 

98.  
 

 
 

A nyugati front legnagyobb 
ütközetei (a veszteségadatok a 
meghaltak, a eltűntek és a 
sebesültek számát mutatják). 
 
H4 
 

Somme és Ypern esetében nem derül ki, hogy 
ki hajtott végre előrenyomulást. Nincs olyan 
kérdés, amely rávilágítana: a németek célja 
már nem az áttörés, hanem a „kivéreztetés”, 
de ők is nagy veszteségeket szenvednek el. 
A kérdések nem vonatkoznak a veszteségek 
következményeire, de jól segíthetik más 
országok emlékezetkultúrájának 
megismerését, okos böngészésre motiváló 
feladat.  

100. 
 

 
 

Az Egyesült Államok 
kereskedelmének összértéke 
 
G10 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 

107.  
 

 
 

A magyar reálbérek alakulása a 
háború előtti bérszinthez 
viszonyítva 
 
G11 

Megválaszolható, részben önmagukat 
megválaszoló kérdések. 
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111. 
 

 
 

Az antanthatalmak világháborús 
emberveszteségei 
 
H5 

Olaszország esetében az áldozatok száma 
részletezve és összesítve számszakilag nem 
stimmel. 
Zavaró, hogy nem hagyják, hogy a diák maga 
jöjjön rá az összefüggésre, mert a 2. kérdés ezt 
megadja. "Önmagukat megválaszoló 
kérdéseknek" neveztük őket. 
Megvitatni nem lehet, hogy miért 
Franciaország követelte a vesztesek ellenei 
szigorú fellépést, de az összefüggésre rá 
lehetne mutatni. 

113. 
 

 
 

A Párizs környéki békék 
(kronológiai táblázat) 
 
A magyarázat a helyszínekről és 
a békerendszer megnevezéséről 
hasznos lenne, de így hibás, 
mivel Lausanne nem Párizs 
környékén van, hanem Svájcban. 
 
K3 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 

113. 
 

 
 

A békeszerződések általános 
rendelkezései 
 
X2 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. Ezek 
főszövegbe való fontos, megtanulandó 
mondatok, nem indokolt apró betűkkel 
áltáblázatba zsúfolni. 

113. 
 

 
 

A vesztes államok haderejének a 
békeszerződésekben 
meghatározott létszáma 
 
H6 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 
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119. 
 

 
 

A tanácsköztársaság ellen 
szervezkedő ellenforradalmi 
csoportok (összefoglaló, 
fogalommagyarázó táblázat) 
 
X3 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 

124. 
 

 
 

Az elcsatolt magyar népesség és 
a menekültek aránya 
 
D9 

A 124. oldali két táblázathoz közös kérdések 
tartoznak. Részben nem megválaszolhatók, 
a területi és demográfiai elcsatolási adatok 
hiánya miatt.  

124. 
 

 
 

A történelmi Magyarországból a 
trianoni ország-területre jutott 
gazdasági területek, 
mezőgazdasági termékek, és 
nyers-anyagok százalékos aránya 
 
G12 

A 124. oldali két táblázathoz közös kérdések 
tartoznak. Részben nem megválaszolhatók, 
a területi és demográfiai elcsatolási adatok 
hiánya miatt. 
 
A Trianon utáni gazdaság aránytalanságát jól 
illusztrálja a táblázat, de ilyen kérdés nincs, 
ellenben: „Tekintsük át, hogy egyes javakból 
több vagy kevesebb jutott-e 
Magyarországnak, mint amennyi terület-, 
illetve népességarányosan járt volna!” 
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125. 
 

 
 

Nincs cím, de a magyarázó 
szövegből kiderül, miről van szó, 
és mikor történt: A soproni 
népszavazás eredménye 
 
P3 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 
A magyarázó szöveg tartalmát be kellett volna 
emelni a táblázatba. 

129. 
 

 
 

A táblázatnak nincs címe. 
 
Tartalma: a hadviselő felek 
háborús kiadásait, nemzeti 
jövedelmi adatait, összesíti. 
 
G13 

Az első sor adatai fölöslegesek a 2. sorhoz 
képest, a kettő együtt értelmezhetetlen, vagy 
nyilvánvalóan hibás adatokkal van megtöltve, 
a dollár és márka átváltási aránya 
kiszámíthatatlan,  
14,1-7,5 között változik. 
Az adatokat aranymárkában megadó, ill. 
a nemzeti jövedelemhez viszonyító sorok 
kikerültek. 
Semmi sem indokolja, hogy miért csak 
Németországnál tüntették fel, hogy a nemzeti 
vagyon harmada. Vannak megválaszolható 
kérdések. 

140.  
 

 
 

A parlamentáris demokrácia és a 
létrejött fasiszta hivatásrendi 
állam jellemzői 
(Állami struktúrákat 
összehasonlító táblázat.) 
 
P4 

Megválaszolható kérdések. 
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141.  
 

 
 

A fasiszta állam akciótervei és 
megvalósulásuk 
 
X3 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 
Ez lényegében nem táblázat, hanem 
törzsszöveg.  

143. 
 

 
 

Trockij és Sztálin ideológiája és 
elképzelési 
 
P5 

A táblázathoz és a mellette lévő képekhez, 
képaláírásokhoz közös kérdések tartoznak. 
Van köztük igen meglepő feladat is: „Olvassuk 
el George Orwell… ”. 
Nem derül ki, hol kellene megfigyelni 
a diáknak, hogyan változott Sztálin politikája 
a későbbiekben. Erről a tankönyv a következő 
oldalon ír, ezt vagy jelezni kellene a diáknak, 
vagy a táblázatot odaszerkeszteni. 

144. 
 

 
 

A sztálinizmus három korszaka a 
második világháborúig 
(Kronológia, korszakolás.) 
 
K4 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 
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145.  
 

 
 

A szovjet agrárium 
termelékenysége 1928 és 1932 
között 
 
G14 

Megválaszolható, jól használható kérdések.  

145.  
 

 
 

A szovjet ipar növekedése az 
1913-as szinthez képest (1928, 
1932, 1937) 
 
G15 

Megválaszolható, jól használható kérdések. 

149. 
 

 
 

Munkanélküliség a világválság 
hatására 1932-ben 
 
G16 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 
Nem derül ki, hogy milyen mértékű volt 
a munkanélküliség a válság előtt!  
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149. 
 

 
 

Az ipari termelés 1933-ban az 
1929.évi termeléshez képest 
 
G17 

Az első kérdés és a táblázat adatai közt alig 
van összefüggés, túl általános, nem segíti 
az adatok értelmezését. Az utolsó kérdés 
a fejlődés ára mellett az 1929-es szint abszolút 
értékére is rákérdezhetett volna, így orosz 
propagandákhoz hasonló adatot láthatunk.  

149. 
 

 
 

A vámtarifák változása az egyes 
országokban 
 
G18 

A feltett kérdés indukálja a választ. Érdemes 
lett volna azt is tisztázni, hogy a védővám 
hogyan hatott más országokra. 

150.  
 

 
 

Roosevelt gazdasági programja 
(összefoglaló táblázat) 
 
Ez sem igazi táblázat, inkább 
táblázatba szerkesztett 
összefüggő tankönyvi szöveg 
apróbb betűkkel. 
 
G19 

A 150. oldali két táblázathoz közös kérdések 
tartoznak.  

150. 
 

 
 

A munkanélküliség és a nemzeti 
jövedelem alakulása az Egyesült 
Államokban (1929-44). 
 
G20 

A 150. oldali két táblázathoz közös kérdések 
tartoznak. 
Megválaszolható, hasznosítható kérdések. 
„Mi okozta a munkanélküliség megszűnését…” 
– kérdésnél a különböző évszámokra kellett 
volna irányítani a figyelmet, hogy kiderüljön 
a második világháború szerepe.  
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158. 
 

 
 

A háztartásokban megjelenő 
technikai találmányok 
(kronológiai táblázat) 
 
K5 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 

165.  
 

 
 

A washingtoni konferencia 
egyezményei (összefoglaló 
táblázat) 
 
X4 

Megválaszolható, hasznosítható kérdések. 

171.  
 

 
 

Köztes-Európa és Nyugat-Európa 
néhány országának gazdasági 
adatai a két világháború között 
 
G21 

Megválaszolható, hasznosítható kérdések. 
Nem magyarázott fogalom: „vásárlóerő-
paritás”. 
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175. 
 

 
 

A táblázatnak nincs címe. 
 
Tartalma: A háború előtti hadi-
kiadásokat hasonlítja össze. 
 
H7 

Részben megválaszolható, hasznosítható 
kérdések. 
Nem szokás feltenni „Mi lett volna ha…”- 
típusú kérdéseket. (ld. „Mi történt volna, ha az 
Egyesült Államok…”). 

182.  
 

 
 

Részben pontatlan cím: Az egy 
főre jutó bruttó hazai termék 
(GDP) alakulása dollárban 1890-
1929 között 
 
Tartalma: A trianoni 
Magyarország összevetése 
Ausztriával, Nyugta-Európával. 
 
G22 

Megválaszolható, hasznosítható kérdések. 

183. 
 

 
 

Az ellenforradalom három arca 
 
Félrevezető cím, mivel a „három 
arc” három oldalra is 
vonatkozhatna. 
 
X5 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 
Rövid információk három korabeli 
személyiségről (Szabó Dezső, Szekfű Gyula, 
Prohászka Ottokár). A szövegek kibővítésre 
kerültek. 
 

Nem világos, hogy ez miért szerepel táblázatos 
formában, képaláírásként jobban ideillene. 

185.  
 

 
 

Magyar tudósok sikerei a 20. sz. 
első felében (Összefoglaló 
táblázat néhány találmányról, 
kronológiai adatokkal.) 
 
G23 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 
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187.  
 

 

A 124. oldali összehasonlítandó táblázat: 

 
 

Az elszakított országrészek 
magyarságának lélekszáma az 
utódállamok népszámlálási 
adatai alapján 
 
D10 

A kérdéseket a korábbi, a 124. oldali 
táblázattal összevetve kell megválaszolni, 
ehhez a diákoknak pontos információt kell 
adni, nem elegendő, hogy „korábbi”. 
Ausztriát nem tünteti fel a 124. oldali táblázat. 
Jugoszláviánál nem csökkenés, hanem 70 ezer 
fős növekedés tapasztalható, Romániában 
a menekültek levonása után a különbség 
jelentéktelen, csak Csehszlovákia esetében 
„jön ki” az eredmény. 
Jugoszlávia 1921-ben még nem létezett. Miért 
csak ennél a táblázatnál hívja fel a figyelmet 
a forráskritika fontosságára a tankönyv? – 
tetten érhető előítéletesség!  

188. 
 

 
 

Az utódállamok kisebbségi 
politikája a két háború között 
(összefoglaló táblázat) 
 
X6  

Egyetlen, de megválaszolható, hasznosítható 
kérdés.  

194. 
 

 
 

Nincs cím. 
 
Tartalma: megszólítások 
táblázata. 
 
X7 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok.  
Magyarázó ábra jobb lenne. 
Probléma a táblázat tartalmában: 
„Nagyságos” - kategóriába került a plébános, 
majd a diákok számára érthetetlen okból 
a katolikus pap a „főtisztelendő” - kategóriába. 
„Tekintetes” - kategóriában szerepelnek 
a köznemesek (a Horthy-korban (! ). 
A „nagyságos” - kategóriába kerültek 
„mindazok, akik a VI. fizetési osztályba 
tartoztak”, amit a diák nyilván nem ért. 
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196.  
 

 
 

A trianoni Magyarország 
lakosságszáma és a születéskor 
várható élettartam (1920, 1930, 
1940) 
 
D11 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 
 

199. 
 

 
 

A mezőgazdasági termékek 
elértéktelenedése a válság 
idején (1927-1934). 
 
G24 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 
 

199. 
 

 
 

A magyar külkereskedelem 
árubehozatalának és kivitelének 
értéke, valamint a külföldről 
érkező hitelek nagysága, illetve 
az ezek törlesztésére és a 
háborús jóvátétel fizetésére 
fordított összegek (1928-1933). 
 
G25 

Megválaszolható, hasznosítható kérdések. 

199. 
 

 
 

Termésátlagok Európában az 
1930-as évek elején 
 
G26 

A kérdések többsége jól használható, az utolsó 
kérdés sugalmazza a választ.  
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203.  
 

 
 

Nincs cím 
 
Tartalma: A táblázat az 1931-41 
közötti miniszterelnökök nyilasok 
elleni intézkedéseit összegzi. 
 
Probléma, hogy nyilasok 1931-
ben még nem voltak. 
 
X8 

A 2. és 3. kérdés előzetes ismertek nélkül nem 
megválaszolható.  
Nyilasok helyett pontosabb lett volna 
szélsőjobb összefoglaló megnevezést 
használni. 

208. 
 

 

 
 

Nincs cím. 
 
Tartalma: Demokráciát és 
diktatúrát összehasonlító 
összefoglaló táblázat. 
 
X9 

Egyes államok, és a Horthy-korszak 
Magyarországának besorolása. 
A táblázathoz tartozó kérdés alapján 
demokráciának vagy diktatúrának kéne 
minősíteni a Horthy-korszakot, ugyanakkor 
a tankönyv szövege (helyesen) autoriter 
államként jellemzi azt. Helyes az lett volna, ha 
a tankönyv szövege és a táblázat szinkronban 
van, szánnak egy oszlopot az autoriter 
társadalmak bemutatására.  
 
 

214. 
 

 
 

A két hadsereg erőviszonyai a 
háború kezdetén (A német és a 
lengyel hadsereg összevetése.) 
 
H8 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 
A táblázat alatti egyetlen feladat 
atlaszhasználatot kíván. 



23 

219.  
 

 
 

Rendelet a napi kenyér-
fogyasztásról a körbezárt 
Leningrádban (1941) 
 
H9 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok, csak 
magyarázó szöveg.  

220. 
 

 
 

A Roosevelt-kormány 
diplomáciai és gazdasági 
intézkedései az Egyesült Államok 
hadba lépése előtt 
 
X10 

Egy, igencsak általános kérdés.  

223. 
 

 
 

Nincs cím. 
 
Tartalma: a szövegből kiderül, 
hogy a kurszki csata 
erőviszonyairól van szó. 
 
H10 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 
 

229. 
 

 
 

Nincs cím. 
 
Tartalma: A táblázat visszakerült 
területekről közöl adatokat 
(terület, népesség, magyar 
anyanyelvű népesség). 
 
D12 

Nem megválaszolható az első és utolsó 
kérdés, hisz nem derül ki, milyen nem magyar 
etnikumok laktak a visszacsatolt területeken, 
nem számolhatók arányszámok. 
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233. 
 

 
 

Nincs cím. 
 
Az újgenerációs tankönyvben: „A 
második magyar hadsereg 
veszteségei” lett a címe. 
 
H11 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok 
a keleti front, ill. a doni áttörés veszteségeiről.  
 
 
 

240. 
 

 
 

A Honvédség létszámának 
változása 1944-ben (január-
szeptember). 
 
H12 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 
 

246.  
 

 
 

A védők és a támadók létszáma 
Budapest ostroma idején 
 
H13 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 
 

247.  
 

 
 

Magyarország anyagi veszteségei 
 
H14 

Nincsenek sem kérdések, sem feladatok. 
 

 


