A befejezetlen béke. Az európai rend és a párizsi magyar békeszerződés 1947.
Tesztkérdések
1. Kik vettek részt az 1943-as teheráni és az 1945-ös jaltai csúcstalálkozón?
a/ Sztálin, Truman, Attlee
b/ Sztálin, Roosevelt, de Gaulle
c/ Sztálin, Truman, Churchill
d/ Sztálin, Roosevelt, Churchill
2. A győztes nagyhatalmak a második világháború lezárására mely legyőzött európai
államokkal kötöttek (béke) szerződést 1947-1990 között?
a/ Ausztria, Németország, Olaszország, Magyarország, Románia, Bulgária, Ukrajna
b/Németország, Ausztria, Olaszország, Románia, Bulgária, Magyarország,
Finnország
c/Ausztria, Horvátország, Olaszország, Románia, Bulgária, Magyarország,
Finnország
d/Ausztria, Bulgária, Szlovákia, Horvátország, Magyarország, Olaszország, Románia

3. A Külügyminiszterek Tanácsának melyik három nagyhatalma tárgyalta meg és
döntötte el a magyar békeszerződés kérdéseit?
a./Franciaország, Nagy-Britannia, Kína
b/Franciaország, Nagy-Britannia, Egyesült Államok
c/Franciaország, Nagy-Britannia, Szovjetunió
d/Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szovjetunió
4. Párizsban, a Luxemburg palotában 1947. február 10-én Németország volt
szövetségesei közül melyikkel írtak alá békeszerződést?
a/ Olaszországgal, Romániával, Bulgáriával, Magyarországgal, Szlovákiával
b/Olaszországgal, Romániával, Bulgáriával, Magyarországgal, Horvátországgal
c/Olaszországgal, Romániával, Bulgáriával, Magyarországgal, Finnországgal
d/Olaszországgal, Romániával, Bulgáriával, Magyarországgal, Franciaországgal

5. Mikor vonták ki a szovjet csapatokat Magyarországról?
a/ 1947. február 10-én, a párizsi magyar békeszerződés aláírásának pillanatában
b/ 1955. decemberben, az osztrák államszerződés életbelépésének következtében
c/1956. novemberben, a Nagy Imre kormány semlegességi nyilatkozatának hatására
d/1991. júniusban, a magyar-szovjet csapatkivonási tárgyalások alapján
6. A londoni Külügyminiszterek Tanács 1945. szeptember 20- ülésén kik javasolták a
magyar-román határ Magyarország javára történő módosítását, a Partium egy
részének Magyarországhoz csatolását?
a/James Byrnes amerikai, és Georges Bidault francia külügyminiszter
b/Vjacseszlav Molotov szovjet, és James Byrnes amerikai külügyminiszter
c/Vjacseszlav Molotov szovjet, és Ernest Bevin angol külügyminiszter
d/Georges Bidault francia, és Vjacseszlav Molotov szovjet külügyminiszter

7. Mekkora jóvátétel fizetésére kötelezték Magyarországot a Szovjetuniónak,
Jugoszláviának és Csehszlovákiának?
a/ 400 millió dollár
b/ 300 millió dollár
c/ 200 millió dollár
d/ semennyire
8. A pozsonyi hídfő melyik három községét csatolták Csehszlovákiához?
a/ Horvátjárfalu, Dunacsún, Oroszvár
b/ Rajka, Bezenye, Oroszvár
c/ Pozsonyligetfalu, Dunacsún, Oroszvár
d/ Rajka, Dunacsún, Oroszvár
9. Hány további magyar kényszer áttelepítését követelte a párizsi értekezleten a
csehszlovák kormány az ún. lakosságcserén, a kiűzötteken, és az ún.
„reszlovakizáltakon” felül?
a/ 100 000
b/ 200 000
c/ 400 000
d/ egyet sem

10. Mikor lépett életbe – az ún. trianoni békeszerződést felülíró- 1947. február 10-én
aláírt párizsi magyar békeszerződés?
a/ amikor a párizsi értekezleten (1946. július 29-október 15) részt vevő mind a 21
győztes állam ratifikálta
b/ amikor a magyar Országgyűlés a békeszerződést 1947. évi XVIII. törvényként
becikkelyezte
c/ amikor a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia kormánya 1947.
szeptember 15-én Moszkvában a ratifikációs okmányokat letétbe helyezte
d/ amikor a megszálló szovjet csapatokat Magyarország területéről kivonták

