
Trianon 2. forduló 

 
1. Egészítse ki a mondatokat! 

A trianoni békeszerződés az I. világháborút lezáró Párizs  

környéki békeszerződések rendszerének része Magyarország, mint az Osztrák–Magyar Monarchia 
egyik utódállama és az antant (Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország) között jött létre. 
Meghatározta Ausztria, és Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb- Horvát-  
Királyság új határait. 

 
2. Nevezze meg a képeken látható épületeket! 

          

A) Nagy Trianon palota           B) Kis Trianon palota 

 

C) Versailles-i kastély 

Válassza ki a magyar békeszerződés aláírásának helyszínét! A) 

 
3. Egészítse ki a szöveget a megfelelő számokkal! 

 
A magyar békeszerződést 1920. június 4-én írták alá. 
14 részből és 364 cikkből áll. 
1920. november 15-én fogadta el a magyar nemzetgyűlés. 
1921. évi XXXIII. törvénycikk tartalmazza. 
 

 
4. Kik láthatók a képeken? 

Mi volt a feladatuk a magyar békeszerződéssel kapcsolatban? 



  
 
Benárd Ágoston    Drasche- Lázár Alfréd   
 
A trianoni békeszerződés aláírói voltak. 
 

5.  „…A Szövetséges és Társult Hatalmak azonban nem feledkeztek meg arról a gondolatról, amely őket a 
határok kiszabásakor vezette, és foglalkoztak azzal az eshetőséggel is, hogy az így megállapított határ 
esetleg nem felel meg mindenütt teljesen a néprajzi vagy gazdasági kívánalmaknak. A helyszínen 
megejtett vizsgálat esetleg szükségessé fogja tenni, hogy egyes helyeken a szerződésben megállapított 
határt áthelyezzék.” 
 
Milyen dokumentumból származik az idézet? 
Millerand-féle kísérőlevél 
Milyen testületek jöttek létre a leírtak megvalósítására? 
Határmegállapító bizottságok 
 

6. A képen a magyar miniszterelnök látható a békeszerződés aláírása idején. Ki ő? 

 Simonyi- Semadam Sándor 
 
 



7. Jelölje a helyes választ! 
 
Mit tartalmaz a békeszerződés első része? 
 
a) Nemzetek Szövetségének Egységokmányát b) Főtanács levelét c) fegyverszüneti feltételeket 
 
Hány évben szabták meg a jóvátétel kifizetését? 
 
a) 100   b) 30   c) 50 
 
Az 1910. évi népszámlálás szerint a lakosság száma a Magyar birodalomban 20 886 487 fő volt. 
Mekkora volt a lakosság száma az új határok között? 

 
a) 10,5 millió fő  b) 9,3millió fő  c) 7,6 millió fő 

 

Magyarország területe 325 ezer négyzetkilométer (Horvátország nélkül 282 ezer négyzetkilométer). 
Hány négyzetkilométerre zsugorodott az ország területe a békeszerződés következtében? 
 
a) 93 ezer négyzetkilométer b) 100 ezer négyzetkilométer c) 53 ezer négyzetkilométer 
 
A békekötés során az országhatárok meghúzása nem követte a nyelvi vagy nemzetiségi határokat. 
Mennyi magyar maradt az új magyar állam határain kívül? 
 
a) 1,3 millió fő  b) 2,3 millió fő  c) 3,3 millió fő  
 
A békeszerződés katonai rendelkezései szerint Magyarországon meg kellett szüntetni az általános 
hadkötelezettséget. Mekkora lehetett az önkéntes haderő létszáma? 
a) 55000 fő  b) 45000 fő   c) 35000 fő 
 
A békediktátum kimondta, hogy fegyvert, lőszert és bármilyen hadianyagot csak az állam igazgatása 
alatt működő gyárban lehet előállítani. 
Hány fegyvergyár működését engedélyezték? 
a) egy  b) öt  c) tíz 



8. Írja be az elcsatolt területek betűjelét a táblázatba! 
 

 
 
 

Az elcsatolt területeket fogadó államok: 
 

Az elvesztett területek betűjele: 

Ausztria n 
Szerb- Horvát-Szlovén Állam c, d, h, i, k, l, m  
Románia a, e, j 
Csehszlovákia b, f, g 
Olaszország m 
  Lengyelország o 

 
a) Erdély b) b) Felvidék c) Drávaköz d) Bácska e) Máramaros f) Kárpátalja g) 
Csallóköz h) Nyugat-Bánság i) Drávaköz j) Partium k) Muraköz l) Vendvidék 
m) Fiume n) Őrvidék o) Szepes és Árva vármegye egyes területei 
 

9. A békeszerződés tiltásainak kijátszására a magyarok fedőszervezeteket hoztak létre. Milyen rejtett 
alakulatban működött a folyami erő, a légierő, és a páncélosok? 

folyami erő – Magyar Királyi Folyamőrség   légierő- Légügyi Hivatal 

páncélosok- Rendőr Újonc Iskola 

 

10.  Miért kötött az Egyesült Államok és Magyarország különbékét? 
 



Az USA nem ratifikálta, bár aláírta a békeszerződést. Minden szerződés első bekezdése a Népszövetség 
alapokmánya volt, hogy a vesztesekre ily módon “kényszerítsék rá” a szervezet alapelveit. Az Egyesült 
Államok azonban nem akart belépni a Nemzetek Szövetségébe, és nem is kívánt ehhez kapcsolódó 
kötelezettségeket vállalni, márpedig a béke törvénybe iktatása ezzel járt volna. 
 
 


