
TÖRTÉNELEM (keddi BKTN kihívás) 

A feladat: ebben a dokumentumban összekevertük öt ország (Anglia, Franciaország, 

Németország, Olaszország és Oroszország) 10-10 fontos történelmi vagy kulturális 

eseményét. Ezt a káoszt kell kibogoznotok, és a feladatlapon feltüntetni, hogy mi, mikor és 

melyik országban történt. Bármilyen segédeszköz használható. A kitöltött feladatlapokat a 

nagytanáriban kell leadni legkésőbb kedden 16 óráig. (A feladatlapokat az osztályfőnököktől 

fogjátok megkapni.) 

 

1945. április 30.  megkoronázzák a walesi herceget 

1949. május 23. az Ardito Desio vezette olasz expedíció a világon elsőként jut fel a pakisztáni 
K2-re, a Föld második legmagasabb hegycsúcsára (8611 m) 

1990. október 3. Diana hercegnő halálos kimenetelű autóbalesetet szenved 

1976. április 2. leomlik a berlini fal 

1958.        megkezdi adását az első olasz televíziós csatorna, a későbbi Rai 1 

1969.        Hitler halála 

1961. augusztus 13. A Szputnyik-2 műhold fedélzetén Lajka kutya első élőlénykényt bolygónkról, 
Föld körüli pályára állt, majd néhány órával később elpusztult 

1981. a szicíliai maffia meggyilkolja Giovanni Falcone vizsgálóbírót, a bűnszervezet 
elleni harc emblematikus alakját 

1995 – 2007 Az indokínai háború 

1951.        Az első bevásárló központok megalakulása (Carrefour, Auchan) 

1952.        A szovjet parlament utolsó ülése, amikor feloszlatta önmagát és kimondta a 
Szovjetunió megszűnését 

1970.        meghalt J. V. Dzsugasvili (Sztálin) 

1976.         Az SZKP vezetése dönt a magyarországi „ellenforradalmi lázadás” leveréséről 

1982.         az ország történetében először neveznek ki női minisztert (Tina Anselmi) 

1984.        korrupciós botrányok sorozata robban ki (Tangentopoli), ami néhány év alatt 
a politikai rendszer átalakulásához és az Első Köztársaság végéhez vezet 

1990.        J. A. Gagarin az első ember az űrben 

1997.         De Gaulle halála 

1945. ápr. 25. robbanás a csernobili atomerőmű 4-es reaktorában 

1946. jún. 2. Helmuth Kohl Európa díszpolgára kitüntető címet kapja az EU-tól 

1948. jan. 1. terrortámadás Berlinben 

1954. jan. 3. kitör a Falkland-szigeteki háború 

1954. júl. 31. V. köztársaság megalakul, De Gaulle Köztársasági elnök 

1968. egy euroszkeptikus és egy jobboldali populista párt (a Movimento 5 Stelle és a 
Lega Nord) alakít kormányt Giuseppe Conte miniszterelnök vezetésével 

1989. november 9. életbe lép az Olasz Köztársaság alkotmánya 

2005. november 22. Jacques Chirac köztársasági elnök 

2016. december 19.   A „Harminc dicsőséges év” (Trente Glorieuses) 

1990. március 18. A halálbüntetés eltörlése 

1950. február 9. Németország újraegyesítése 

1992. máj. 23. M. Sz. Gorbacsov a Szovjet Kommunista Párt főtitkára 

2018. jún. 1. B. Ny. Jelcin, az Oroszországi Föderáció első elnöke lemond, V. V. Putyin követi 

 1949. augusztus 29. Franḉois Mittérand köztársasági elnök 



1953. március 5. Ny. Sz. Hruscsov szovjet pártfőtitkár az ENSZ közgyűlésen élesen kikelt a 
Szovjetuniót kritizáló Fülöp-szigeteki küldött ellen, és tiltakozásképp állítólag 
a cipőjével verte az asztalt 

1956. október 31. ír terroristák merényletet követnek el Margaret Thatcher ellen 

1958.  Angela Merkel kancellár lesz 

1963. Olaszország felszabadítása a német megszállás alól 

1966. megtalálják a szélsőbaloldali Vörös Brigádok által elrabolt és meggyilkolt, volt 
kereszténydemokrata párti miniszterelnök, Aldo Moro holttestét 

1957. november 3. megjelenik Agatha Christie utolsó regénye 

1960. október 12. II. Erzsébet megkoronázása 

1961. április 12. elkezdődik a „Mr Bean” televíziós sorozat 

1985. március 11. De Gaulle bejelenti a vietnámi háború kezdetét 

1986. április 26. Az első szovjet kísérleti atombomba felrobbantása 

1991. december 26. A májusi diáklázadás kezdete, vezére Daniel Cohn-Bendit 

1999. december 31. szögesdróttal választják el Berlin keleti és nyugati felét 

1945 – 1975                  Állambiztonsági Minisztérium megalapítása az NDK-ban (Stazi) 

1947 – 1954  első szabad választások az NDK-ban 

1976. júl. 29.   népszavazás az államformáról, Olaszország köztársaság lesz 

1978. máj. 9. megszületik a „Mini”, az angol kisautó 

1992. febr. 27. Winston Churchill második miniszterelnökségének kezdete 

1970. feloszlik a Beatles zenekar 

1981 – 1995 A Német Szövetségi Köztársaság megalapítása 
 


