
Fekete István Általános Iskola I. forduló 
2213 Monorierdı, Szabadság u. 43. 
Tel./Fax: 06-29-419-113 

 1 

 
 
 
 
 
 
 

TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 
 

TÖRTÉNELEM 
 

5-6. OSZTÁLY 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
BEKÜLDÉSI HATÁRIDİ: 2010. DECEMBER 07. 
 
CÍM: FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 
  2213 MONORIERDİ, SZABADSÁG U. 43. 
 
A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 
 

 
Tanuló neve, osztálya: __________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Iskola neve, címe: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Levelezési cím: ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Felkészítı tanár neve: __________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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1. feladat 
Határozd meg, hogy mit tartottak ıseink  
 

a tegezben? ……………………………………. a tarsolyban? …………………………….. 

 2p/ 
 
2. feladat 
Miért tenyésztették a következı állatokat? 
 

• Lovat? ………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………........ 

• Szarvasmarhát? ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

• Juhot? …………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 3p/ 
 
3. feladat 
Számozással állítsd sorrendbe a nemezkészítés lépéseit!  
 
……… mosás  …… tömörítés …….birkanyírás …….gyúrás …… simítás 

 5p/ 
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4. feladat 
Karikázd be a kérdésekhez tartozó helyes válasz betőjelét! 
 
Mit találtak a régészek a honfoglalás kori sírokban? 

 B – kapát Á – szügyhámot T – nehézekét 

Milyen madár segített a vadászoknak? 

 V – turul İ – sólyom R – sas 

Mivel aratták a gabonát? 

 S – sarlóval P – kaszával R – aratókéssel 

Hol halt meg a monda szerint Álmos? 

 U – Levédiában Á – Etelközben É – Erdélyben 

Melyik mesterséget nem gyakorolták ıseink? 

 D – szíjgyártó G – üvegfúvó L – fazekas 

 

Magyarázd meg, honnan származik a ___________________ szavunk? (  Ezt a szót, a helyes 

válaszok elıtti betők alkotják). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 6p/ 
 
5. feladat 
Számozással állítsd idırendbe az alábbi személyeket! 

……… Géza …….. Taksony …….. István …….. Árpád …….. Álmos   

 
Mi a közös bennük? ..................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………......... 

 6p/ 
6. feladat 
Milyen méltóságot viselt István 

997-1000 között: ……………………………………………………………………………. 

1000-1038 között: …………………....................................................................................... 

 2p/ 
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7. feladat 
István tettei közül húzd alá azokat, amelyek a keresztény vallás terjesztését szolgálták! 
 
Bevezette a tizedet. – Legyızte Koppányt. – Legyızte a német császárt. – Feleségül vette 

Gizellát. – Királyi koronát kért a pápától. – Elrendelte, hogy tíz falunként építsenek 

templomot. – Elıírta a templomi szertartás alatti fecsegık megbüntetését. – Vármegyéket 

szervezett. – Püspökségeket alapított. – Megvakítatta Vazult. 

 7p/ 
 
8. feladat 
Egészítsd ki az alábbi hiányos szöveget! 
 

Az állam megszervezése érdekében _______________ az országot _________________ 

osztotta fel, amelyek élére ___________________ állította. Az ı feladatuk volt a 

_________________ kihirdetése, a bőnösök __________________, a megye 

_________________ megszervezése. Háború idején ı vezette 

_______________________________________________________________________. 

 
 7p/ 
 

 Összes pont: 38p/ 


