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 A világ képe a XIX-XX. sz. fordulóján 

(1 sor kimarad) 

nagyhatalmak célja a birodalomépítés - gyarmatosítás 

okai: 

 bőséges nyersanyagforrás az anyaország számára 

 gyarmat fontos piacot jelent → anyaország áruját el lehet adni 

 gyárak telepítése a gyarmatokra 

 olcsó munkaerő a gyarmati lakosság 

 fontos katonai támaszpont lehet → stratégiai szerep 

 hatalmi nagyság bizonyítása 

XIX. sz. végére nem maradt gyarmatosítható szabad terület 

(KTA 43. o. térkép: Nézd meg, melyik nagyhatalomnak hol van gyarmata!) 

Gyarmatok számára nemcsak gazdasági - politikai elnyomás, hanem fejlődés is: 

 út és vasúthálózat 

 gyerekek iskoláztatása 

 gazdasági, kereskedelmi fejlődés 

 társadalmi átalakulás → polgárosodás 

 nemzeti öntudat kialakulása 

Kína: 

 XIX. században még középkori szinten áll 

 gyarmatosítása az ópium háborúkkal kezdődik (XIX. sz. közepe Anglia ↔ Kína) 

 Kína veszít, meg kell nyitnia kikötőit az angolok előtt 

 Kína területe több nagyhatalom kezére kerül 

↓ 

félgyarmattá vált: látszólag megőrizte függetlenségét  

Japán: 

 elzárkózottságban van 

 XIX. sz-ban lassú belső fejlődés 

 parlamentarizmus 

 társadalmi átalakulás 

 korszerű iparosítás 

 hadseregfejlesztés → hadiflotta 

↓ 

       Új nagyhatalom született 

XIX. sz. végén gyarmati igényekkel lép fel Kínával szemben 

 



Balkán: 

Török Birodalom: „Európa beteg embere” → hatalma fokozatosan gyengül 

Balkáni területekről kiszorul 

helyére nagyhatalmak akarnak terjeszkedni (Anglia, Oroszország, Osztrák-Magyar Monarchia) 

stratégiailag fontos terület – keleti kérdés 

cél: tengerszorosok megszerzése (Boszporusz és Dardanellák: Fekete-tenger és Földközi-tenger 

összekötői) 

Balkánon kis nemzetállamok jönnek létre – egymással is harcolnak 

XX. sz. eleje: Balkán „Európa lőporos hordója” 

Afrika: 

két jelentős gyarmatosító: Anglia és Franciaország 

Anglia : É – D irányú terjeszkedés 

Fro.: Ny – K irányú terjeszkedés    Szuezi-csatorna megépítése (rövidebb út Európából Ázsiába) 

1899-ben katonai összeütközés a két nagyhatalom között 

Ausztrália: 

XIX. sz. elején angol fegyenctelep 

sz. közepén angol bevándorlók érkeznek – juhtenyésztés 

aranybányászat 

gyors fejlődésnek indul 

 

2020. 05.11-én, hétfőn rövid számonkérés lesz az I. fejezetből. 

 

Hf:  

Tk: 32 – 36. o. tanulni +  füzet + KTA 43. o. átnézése 

Mf. 20-21. oldalról 1-5. feladatok megoldása 

 

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

2020. 05. 10. vasárnap 18.00 óra. 


