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Tesztkérdések 

 

1. Számokkal kapcsolja össze a hatalmi tényezők megfelelő jellemzőit. 

 

Katonai hatalom (1)   A nemzetközi döntésekben való részvétel.(3) 

 

Gazdasági hatalom (2)   A társadalmi berendezkedés modellértéke (4). 

 

Diplomáciai hatalom (3)   Jelentős, a világban bevethető haderő.(1) 

 

Kulturális hatalom (4)   A világgazdaságból való részesedés.(2) 

 

 

2. Húzza alá, hogy milyen hatalmi képességek tartoznak az ún. soft powerhez. 

 

Technológiai fejlettség 

Diplomácia 

Demográfia 

Gazdaság 

Modellérték 

Katonai képesség 

 

3. A kifejezések mögé írt számokkal állítsa erősorrendbe a nemzetközi kapcsolatok 

egyes szereplő-típusait. 

 

Másodlagos regionális nagyhatalmak (3) 

Középhatalmak (4) 

Elsődleges regionális nagyhatalmak (2) 

Globális hatalmak (1) 

Kisállamok (5)  

 

4. A kifejezések mögé írt számmal állítsa időrendi sorrendbe a nemzetközi kapcsolatok 

egyes időszakait. 

 

„Unipolar moment”(3) 

Hagyományos hatalmi realizmus (1) 

Bipoláris világrend (2) 

Új hatalmi realizmus (4) 

 



 

5. Kapcsolja össze a nemzetközi kapcsolatok egyes időszakait a rájuk jellemző 

állításokkal 

 

„Unipolar moment”(1)  Szuperhatalmak és szövetségeseik szembenállása (3) 

 

Hagyományos hatalmi realizmus (2)  A regionális nagyhatalmak hegemóniája saját 

térségükben (4) 

 

Bipoláris világrend (3)   Nagyhatalmak vetélkedése és háborúi (2) 

 

Új hatalmi realizmus (4)  Az Egyesült Államok elsőbbsége és hegemóniája (1) 

 

 

6. Jelölje meg, hogy a felsoroltak közül az elkövetkezendő évtizedben melyik regionális 

nagyhatalom felemelkedését valószínűsíti a legtöbb biztonságpolitikai elemzés. 

 

Egyesült Államok, Japán, Kína, Németország, Oroszország 

 

7. Jelölje meg, hogy a felsoroltak közül melyik nagyhatalomra jellemző az alábbi 

állítás. „’Egy lábon álló’ energetikai nagyhatalom, közel-külföld orientált; 

regionális nagyhatalom, nukleáris szuperhatalom” 

 

Egyesült Államok, Japán, Kína, Németország, Oroszország 

  

8. Jelölje meg, hogy Európai Unión belül melyik a legmeghatározóbb szereplő az 

alábbi hatalmak közül. 

 

Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország 

 

 

9. Jelölje meg, hogy legtöbb elemzés mit feltételez az Európai Unió jövőbeni 

nemzetközi pozícióját illetően? 

 

Globális hatalmi képességek kialakulása, 

Ázsia felé való fordulás 

Geopolitikai súlycsökkenés 

Az Egyesült Államok jövőbeni nagy „kihívója” 

Energetikai óriássá válás 

  

 

10. Kedvező-e a kelet-közép-európai államoknak az új hatalmi realizmus kialakulása? 

 

Igen 

Nem 

Nincs jelentősége 


