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A feladat a Kárpát-medencevidék természetföldrajzának megtanulása után, a 

Magyarországgal szomszédos országok földrajzának tanítása előtt érdemes 

elvégezni. A feladat megoldásához a diákok használjanak atlaszt. Fontos 

beszélni arról, hogyan hat az Európai Unió a Kárpát-medence országainak 

életére. 

 

 

 

 

Egy lehetséges megoldás 

 

A Kárpát-medence elhelyezkedése 

Magyarország több mint ezeréves fennállása alatt egészen a 20. század 

elejéig, pontosabban az első világháború végéig (1918) mai területénél 

háromszorta nagyobb területű volt, s teljesen „beborította” azt a 

természetföldrajzi nagytájat, amit ma Kárpát-medence néven ismerünk. A 

Kárpát-medencét nyugatról az Alpok, északról, keletről és délről pedig a 

Kárpátok vonulatai határolják, délnyugat felé pedig a Dinári-hegység 

magasodik. Ez a hegységekkel körbezárt, szomszédjainál alacsonyabban fekvő 

terület, a Kárpát-medence egyedülálló homogén egységet, vagyis önálló, saját 

jellegzetességekkel bíró nagytájat képez, amely hosszú évszázadokon át a 

Magyar Királyság része volt.  

Módszertani javaslat a tanároknak 

Megoldások 
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A Kárpát-medence népei a 20. század előtt. 

A Kárpát-medencébe azonban nem csak magyarok telepedtek le, hanem 

számos más etnikum is élt/ él ott, így például északon tótok (szlovákok), 

keleten a Havasalföld legelőiről nyugatra zarándokolt románok, délen a 18. 

században az osztrák Habsburg birodalom igényeinek megfelelően a korábbi, 

alig lakott területekre betelepített szerbek, horvátok. A régi, nagy 

Magyarország soknemzetiségű állam volt tehát, ahol a kisebbségek aránya a 

teljes népesség 50 százalékát is elérte.  

 

A Kárpát-medence lakossága az első világháború után. 

Az első világháborút lezáró békeszerződések (Trianon) következtében 

Magyarország területének majdnem kétharmadát elveszítette, s ezeken a 

területeken új államok, országok jöttek létre. Az elszakadt területeken, ahol 

egyébként gyakorta valamely idegen etnikumú lakosság volt túlsúlyban, a 

magyar lakosság is többé-kevésbé számottevő volt. Ma is az. Ez a 

magyarázata annak, hogy határainkon túl, keleten, Erdélyben, északon, a 

Felvidéken, délen, a Vajdaságban, illetve északkeleten, a Kárpátalján a mai 

napig jelentős számú magyar anyanyelvű lakosság él. A felsorolás a magyar 

lakosság száma szerint csökkenő sorrendű. 
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Feleletválasztó feladat megoldása: 

 

Kik éltek nagyobb számban a Kárpát-

medence területén a 20. századot 
megelőzően? 

Helyes 

románok x 

franciák  

magyarok x 

szlovákok x 

lengyelek  

szerbek x 

olaszok  

oroszok  

 

Sorrendező feladat megoldása: 

 

1. Kárpátalja 

2. Vajdaság 

3. Felvidék 

4. Erdély 


