3. feladat:

Mi volt ahelyzet a ndpessdgszrim tekintetdben
HELYES VALASZ: B

a m6sodik

vil6gh6borf ut6n,

ds

mi a helyzetma?

4. feladat:

Mi6rt kell Eur6p6nak 6tgondolnia a bev6ndorl6si politikdj6t?
HELYES VALASZ: B
5. feladat:

Mitofi6nik a kovetkez6 50 6vben Ukrajna

6s Oroszorsz6g ndpess6gszilmixal?

HELYES VATASZ: N
6. feladat:

Szerinted mire utalt Eberling ezzel a kijelent6s6vel: ,,M6g senki sem sz6molta ki, hogy h6ny gyereket fognak
szi.ilni a ma m6g meg sem sziiletett kisbab6k".? V6lem6nyedet a szoveg alapjfn indokold is meg!

HELYES VALASZ:
A di6k saj6t szavaival magyarizzaEberling gondolatfto pl.:
. Nem lehet demogr6fiaij6skisokba bocs6tkozni, mert nem tudhatjuk, ki h6ny gyereket fog v61lalni.
. Arra gondol, hogy 6rtelmetlen ilyen statisztik6t fel5llitani, rigysem lehet kisz6mitani.
. Ama utal, hogy nem lehet megj6solni a demogriifiai v6ltoziisokat.
. Ez nem kiszrimithat6, egy gyenge ritlag johet ki, csak az abiztos, ami megtort6nt.
. Kisziimithatatlan a jov6.
. Az ilyen sz6mft6sok a politikai fantasztikum tertiletdbe tartoznak.
ROSSZ VALASZ:

Helytelen, hifnyos, homdlyos, pontatlan, at6milt6l elt6r6 vilasz, pl.:
. M6g senki sem sz6molta ki, hogy akik ma sziiletnek, lesz-e ut6djuk, 6s h5ny. (Nem mond ujat az idezethez
kdpest.)

. A jdv6re gondol, a meg nem sziiletettek szaporulatira.
. Mdg nagyon sok ember fog sztiletni, a n6pess6g egyre noni fog.
7. feladat:
Mit gondof sz, mi az osszefliggds

a cikk szerzojdnek alSbbi kdt, egymdst koveto h,lllthsakozott?
1. ,,A n6pessegszhn viitozasainak politikai jelent6s6ge is van."
2. ,,Most azizraeliek 6 milli6an vannak, a palesztin tertileteken 3,2 millioan elnek. Owen 6v mrilva lzrael
lakoss6g6t 10,1 milli6ra, a palesztinok sz6m6t 11,8 milli6ra becsiili az ENSZ."

HELYES VALASZ:

A di6k vflaszriban a k6t id6zett mondat kiiziitti iisszefiigg6st helyesen magyarhzza a sziiveg alapjin.
A vilaszban annak az iisszefiigg6snek a felismer6se szerepel, hogy az egyik n6pcsoport szdminak
emelked6se 6s a mfsikhoz k6pest trilsrilyba jutdsa felborithatja a kordbbi er6viszonyokat, 6s ennek
valami politikai szerepe van. Nem kell tudnia, hogy a k6t n6p hfborrizik stb. (de ha szerepel,
elfogadjuk). Pl:
. Annak, hogy 50 6v mirlva a palesztinok lesznek tobben, politikaijelentosdge is lehet.
. Ha egy teriileten novekszik a lakosok sz|ma, vele egyiitt no a politikai befoly6suk is.
. Nem tudni, hogy ha a palesztin lakoss6g n6pesebb lenne, mint az izraeli, hogyan alakulna a h6boru.
. Most lzraelvan fol6nyben, o dikt6l, de citven 6v mirlva m6r forditva lesz.
ROSSZ VALASZ:

Helytelen, hi6nyos, homflyos, pontatlan, a t6m6t6l elt|rf vflasz, pl.:
. Az, hogy 50 6v mirlva a palesztinok lesznek tobben.
. Az, hogy a nepess6gszftm viitozirs6nak politikai jelent6s6ge is van. (A kdrdds megismdtldse.)
. A ndpess6gszhmviiltoz6sSnak ok5t a politikai helyzet is befoly6solja. (Fordfna magyardzza az
osszefiiggdst.)
. A ndpess6g egyre n6ni fog, ds ez erinti a politik6t is.
megdrtdsdt.)

(Till dltaldnos, nem tilkrozi a szoveg mdlyebb

