TRIANON FELADATLAP

Mely államok kaptak magyar területeket a trianoni békeszerződés értelmében? Milyen
területeket csatoltak el?

TERÜLET

1.

2.

3.

4.

ORSZÁG

MELYIK VÁLASZ HELYES?

1. Mikor írta alá a magyar kormány a trianoni békeszerződést?
a. 1920. jan. 4.
b. 1920. jún. 1.
c. 1920. jún. 4.
d. 1921. jan. 5.
2. Az akkori magyarság egy része külföldre került Trianon miatt. Minden hányadik
magyar került külföldi országba?
a. minden második
b. minden harmadik
c. minden negyedik
d. minden ötödik
3. Mely államok részesedtek az egykori történelmi Magyarország területéből a béke
következtében?
a. Csehszlovákia, Románia, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság
b. Ukrajna, Románia, Csehszlovákia
c. Görögország, Csehszlovákia, Ausztria
d. Ausztria, Svájc, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság
4. Magyarország területének mekkora részét veszítette el Trianon következtében?
a. negyedét
b. harmadát
c. kétharmadát
d. négyötödét

5. Mely tájegységek kerültek idegen országba a béke miatt?
a. Erdély és Délvidék
b. Délvidék és Kiskunság
c. Kiskunság és Erdély
d. Felvidék és Dunántúl

KI MONDTA, MIÉRT MONDTA?
a) „…kérdéses számomra, hogy a politikai bölcsesség jelének tekinthető-e, hogy a sok gróf
közül a legokosabbikat meggyilkolják, a legbutábbikat pedig megteszik miniszterelnöknek.”
b) „Nem kell hadsereg többé! Soha többé katonát nem akarok látni!”
c) „Ez a város börtönre vetette, kiüldözte a hazából annak legjobbjait és egy év alatt elprédálta
összes javainkat.”
d) „…a kommunista uralom vezérkarában és táborában nagy számmal voltak zsidó származású
emberek, akik majdnem kivétel nélkül már előbb váltak hűtlenné vallásukhoz, mint később
hazájukhoz.”
e) „…most már csupán az van hátra, hogy e győzelem minden gyümölcsét learassuk Önökkel
együtt”
f) „Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a
békének elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna
választ: helyes-e öngyilkosnak lennie, nehogy megöljék."
g) „A Golgota utolsó szavai után nem bírtuk tovább, leborultunk a padokra és elkezdtünk sírni.
Odakint kongtak a harangok. Nagy-Magyarország keresztre feszítésének napja volt, 1920.
június 4-e, péntek…”

h) „Amit sohase bírtam hinni, amiről azt képzeltem, hogy csak bolsevista forradalmi kormány
megfenyegetése: Clemenceau magyar határvonala, mint a bosszú agyréme bizonyította magát
az osztrák békeszerződésben is. A békekonferencia népek és nemzetek nevében a történelem
legsötétebb gyilkosságára készül.”
i) „…ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a
védtelen áldozatoknak.”
j) „Addig nem lesz nyugalom Európában, amíg revízió alá nem veszik a galád és ostoba trianoni
szerződést.”

KIT, MIT LÁTSZ A KÉPEKEN?

KIK VOLTAK AZ ALÁBBI SZEMÉLYEK?

Károlyi Mihály

Vyx

IV. Károly

Apponyi Albert

IGAZ/HAMIS

Igaz

Hamis

A párizsi békekonferencián a magyar küldöttséget Tisza István gróf vezette.

□

□

Az új államhatárok a nemzetiségi határokat követték.

□

□

A trianoni békét 1920. június 4-én írták alá.

□

□

A Nagy Trianon palota versailles-i kastélyparkban áll.

□

□

A trianoni béke több millió magyart idegen országok fennhatósága alá helyezett. □

□

PÓTOLD!

A magyar nemzetgyűlés 19... november ..-én ratifikálta, és 19... július 26-án, a ……III.
törvénycikkel hirdette ki a békeszerződést.
A szerződés kimondta, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia ……………….
Ennek következményeként Magyarország (Horvátország nélküli) területét ………….. ezer
négyzetkilométerről …………. ezerre, lakosságát ………….. millióról ………….. millióra
csökkentették.
A magyar haderő …………………………….. maximálták.
Megtiltották az általános …………………….. és nehéz……………….. tartását, korlátozták a
……………………….gyártást.
Az országnak … . május 1-jétől ………… éven át ………………….. kellett fizetnie az általa
okozott háborús károkért (ennek összegét később határozták meg), zálogul lekötötték az állam
minden vagyonát és bevételét.
A nemzetközi kereskedelemben Magyarországnak meg kellett adnia a győztes hatalmaknak a
………………………………..t.
A békeszerződés betartását nemzetközi …………………………………………… felügyelte.

FELELJ!

Hogyan nevezzük ma a trianoni békeszerződés napját?
……………………………………………………………………………………
Hány magyar él Erdélyben? …………………………..
Erdély mely területén élnek egy tömbben magyarok? ………………………………..

Hogyan nevezzük az Erdélyhez tartozó alföldi területet? ………………………………..
Mely várost nevezzük Erdély kulturális fővárosának? …………………………………
Mely hegység láncai keretezik Erdélyt? ………………………………
Melyik évszázadban volt Erdély önálló ország? ………………………………..
Milyen néven volt Erdély római provincia? ………………………………………..
Melyek Erdély legjelentősebb ásványkincsei, természeti erőforrásai?
…………………………………………………………………………………………………
Mikor lépett Románia az EU-ba? ………………………………..
Mikor lépett Magyarország az EU-ba? ……………………………………
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