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1. Töltse ki a táblázatot atlasz 
segítségével és ábrázolja az 
alábbi földrajzi fogalmakat a 
térképen:  
Germán-alföld, Rajnavidék, 
Sváb–Bajor-medence, Alpok, 
Északi-tenger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Olvassa el a szöveget és válaszolja meg a hozzá tartozó kérdéseket! 

A Németországnak nevezett modern nemzetállam 1871-ben alakult a korábbi német államok 
egyesítésével. A Német Császárság legnagyobb alkotórésze a Porosz Királyság volt. 

Miután Franciaország vereséget szenvedett a porosz–francia háborúban, a Német Császárságot  
1871-ben Versailles-ban kiáltották ki. A porosz Hohenzollern-dinasztiából került ki a császár, akinek 
a fővárosa Berlin lett. A császárság egyesítette az összes korábbi német államot Ausztria kivételével.  

A második világháborút követően meghalt közel tízmillió német; jelentős területek elvesztek; 15 
millió németet űztek el a korábbi keleti területekről és más országokból; a nagyvárosokat súlyos 
rombolások érték. Az ország területét és Berlint a szövetségesek négy megszállási övezetre osztották. 
Franciaország, Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok által ellenőrzött övezeteken 
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létrehozták a Német Szövetségi Köztársaságot; a szovjet megszállási övezetben megalakult a Német 
Demokratikus Köztársaság. Ezek nevei a köznyelvben „Nyugat-Németország” és „Kelet-
Németország” volt, Berlin részei pedig „Nyugat-Berlin” és „Kelet-Berlin”. A keleti országrész 
fővárosa Kelet-Berlin lett, a nyugatié Bonn.  

A két Berlint 1961-ben szögesdróttal választották el.  Ezt a szögesdrótot váltotta fel később a betonból 
épült és védelmi zónákkal határolt fal. Létezésének szűk három évtizede alatt a fal egyre 
kifinomultabb, a szökést szinte teljesen lehetetlenné tevő határzárrá alakult át. Számos szökési kísérlet 
végződött a menekülők halálával. 

Németország 1990-ben újra egyesült, mint szövetségi köztársaság. Tizenhat szövetségi tartományra 
(ebből három város: Bréma, Hamburg, Berlin) tagolódik. 

Minden tartománynak saját alkotmánya, költségvetése és fővárosa van, mely utóbbi a tartományi 
parlament és a kormány székhelye. 

 
 

Kérdések 
1. Milyen dinasztia uralkodott az egységes Németországban? 

2. Mi az államformája ma, Németországnak? 

3. Mit gondolsz, az NSZK-nak (Német Szövetségi Köztársaság), miért nem Nyugat-Berlin lett a 
központja? 

4. Németország melyik fele volt valóban demokratikus 1945–1990 között? Válaszát indokolja!  

 
5. Miért volt szükség a berlini falra? 
 



3. Mivel foglalkoznak az alábbi német 
vállalatok? Írja le röviden! 
Volkswagen:     
BMW: 
Adidas:                                                                         
Deutsche Bahn: 
Siemens:                                                                       
Aldi: 
Haribo:                                                                        
Mercedes-Benz: 
Lufthansa:                                                                   
E.ON AG: 

4. Hol vannak ezen cégek központjai? 
Írja a térkép mellé, majd ábrázolja 
őket!  
  
 


