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A verseny témája: 

 

A MAGYARSÁG  TÖRTÉNELME  A  KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 
 

A verseny céljai: 

 
 a magyar történelem iránti érdeklődés felkeltése 

 a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi 

korszakokban való elmélyülésre 

 a tehetséges tanulók kiválasztása, képességeik kibontakoztatása, a képességek 

újszerű fejlesztése 

 a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a 

szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek 

fejlesztése 

 a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakítása 

 az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése 

 az írásbeli és szóbeli kifejezőképesség fejlesztése 

 a rendszerszemlélet, a problémamegoldó képesség, a kritikai gondolkodás, 

valamint az ismeretszerzés és tanulás képességének fejlesztése 

 a verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat 

elmélyítésének segítését. 
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A verseny módszertana: 

 
 írásbeli: a témához kapcsolódó feladatlap megoldása 

 

Tematika: 
 

I. MAGYARORSZÁG  TÖRTÉNELME  A  KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 

 

1. A a két világháború közötti Magyarország politikai rendszere (király nélküli 

királyság, a kormányzó hatásköre, a parlament hatásköre, a választási rendszer) 

2. Magyarország gazdasága a két világháború között (gazdasági problémák, piacok 

elvesztése, infláció, helyreállás) 

3. Magyarország oktatásügye a két világháború között (analfabetizmus elleni 

küzdelem, Klebelsberg-iskolák és új felsőoktatási intézmények alapítása) 

4. Társadalmi viszonyok és életkörülmények a két világháború közötti 

Magyarországon 

5. Kultúra, művelődés, szórakozás, életkörülmények a két világháború közötti 

Magyarországon 

6. A magyar külpolitika a két világháború között (titkos revíziós törekvések, majd a 

revízió nyilvános felvállalása, revíziós propaganda, a hadsereg fejlesztése, a 

revízió részleges sikerei)   

 

. 

II. A KISEBBSÉGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 

 

1 Magyarország és a magyar kisebbségek ügye a párizsi békekonferencián 

(demográfia, határkijelölés, népszavazás, kisebbségvédelem)  

2 A romániai magyarság története a két világháború között (a kisebbségi sors 

problémái, oktatásügy, a kultúrzóna problémája, politikai képviselet – Országos 

Magyar Párt, a romániai választási rendszer sajátosságai) 

3 A Csehszlovákiához került magyarság története a két világháború között (politika, 

gazdaság, társadalom) 

4 A Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz került magyarság története a két 

világháború között (politika, gazdaság, társadalom) 

5 A burgenlandi magyarság története a két világháború között (politika, gazdaság, 

társadalom) 

6 Magyarország revíziós törekvései és ennek a hatása a kisebbségi Magyar 

közösségekre 
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