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Ahogy a múltkor már jeleztem, hogy a házi feladatokat a Google Classroom felületre kérem 

feltölteni, a leckéket is már csak oda töltöm fel. 

Kérem, használjátok. 

 

Most végezd el a házi feladatot önellenőrzését: 

Mf. 8-9. o. 

 

 



 
 

KTA 34. o. Az Amerikai Egyesült Államokról két térképet látsz. 

A felső 1775-1860 közti állapotot mutatja. Erről jól látszik, hogy a függetlenné váló (1776) 13 

gyarmatból hogyan vált az USA egy kontinensnyi országgá. 

Az alsó térkép a polgárháború időszakát, valamint a gazdaságot jeleníti meg.  

 

Kérlek, vázlat címén ne a tankönyvi lecke végét, hanem az általam írt vázlatot írd le a füzetedbe! 

 

Füzeti vázlat: 

   51. óra    04.20. 

        Polgárháború Észak-Amerikában 

 

függetlenségi háború után USA gyorsa fejlődött 

folyamatos nyugati irányú terjeszkedés 

területe: Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig 

gazdag termőterület és ásványkincs (jelentős arany) 

Észak és Dél eltérő adottságú terület – eltérő fejlődés 

 

Észak       Dél 

-hegyes-dombos táj      - síkságok 

-sebes folyású folyók      - nagy folyók 

↓        ↓ 

- jelentős ipari fejlődés     - elmaradott ipari fejlődés 

- vízi- és gőzenergia – gyárak    - rabszolgatartó nagybirtok 

- vasútvonalak       néger rabszolga a munkaerő 

- új találmányok      - ültetvényes gazdálkodás 

- mezőgazdaság: farmergazdaság    (gyapot, rizs, dohány) 

- védővámok az ipar védelmére     - szabad kereskedelem hívei 

(Angliából a gyapotért cserébe 

olcsón vásárol) 

Észak és Dél összeütközése 

oka: rabszolgatartás kérdése 

1860. Abraham Lincoln lesz az elnök 

 ellenzi a rabszolgatartást 

  ↓ 

1861- 11 déli állam kilép az USA-ból   →   létrehozzák a Konföderációt 

↓ 

 



Polgárháború: 1861-65 

kezdeti déli sikerek 

1863 Lincoln kihirdeti a rabszolgák felszabadítását a lázadó államokban is 

fordulat a háborúban, négerek tömegesen szöknek északra 

végül északi győzelem 

1865. április: Lincoln megölése 

Polgárháború eredménye: 

- USA egysége helyreáll, megszilárdul 

- rabszolgaság felszámolása az egész országban 

- gyors gazdasági fejlődés 

- XIX. sz. végére USA nagyhatalommá vált 

 

Hf:  

Nézd meg a lenti linken az okostankönyv leckéjét! 

Érdekes videókat és feladatokat is találsz, ami segítheti a készülésed. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_01_003 

 

Mf: 10/1-4., 11/ második baglyos feladat (rabszolgák száma) 

 

Vázlatról és feladatokról készült kép Google Classroom felületre való feltöltési határideje:  

2020. 04. 23. 18.00 óra. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_01_003

