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VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

 

TÖRTÉNELEM 

 

5-6. OSZTÁLY 

 

 

Tanuló neve: __________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

Osztálya: _____________________________________________________________  

 

Iskola neve, címe: ______________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

Felkészítő tanár neve: ___________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

A nevet NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL kérjük kitölteni az olvashatóság 

érdekében! Az iskola neve és címe helyére lehet hosszú bélyegzőt is tenni! 

 

 

 

 

 

Beküldési határidő: 2016. JANUÁR 22. 
(AZ EREDMÉNYEK FEBRUÁR 20-A UTÁN KERÜLNEK FEL A HONLAPRA.!) 

 

Cím: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 

 

A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ” 

Tollforgató%202015%20első%20forduló%20kész/www.fekete-merdo.sulinet.hu


A Világ és Európa a kora újkorban 

1. Pótold a reformáció kezdetéről szóló szöveg, hiányzó adatait! 

A 16. század elején a pápai udvar, a püspökök, főpapok és az egyszerű __________________ 

messze kerültek egymástól. Különösen felháborító volt, amikor pápai rendeletre 

_____________________ kezdtek árusítani. Ez azt jelentette, hogy a bűnök bocsánatáért 

elegendő volt egy cédulát ____________________________ a hívőnek. Így az Istentől való 

feloldozás ___________________________ vált. Sokak tetszését elnyerte a német 

_______________________, amikor 1517._________________________ pontban 

megfogalmazott tanaival szembehelyezkedett a ___________________________________. 

Ez volt a _____________________________ kezdete.  8p/ 

 

2. Tedd időrendbe az angliai eseményeket! 

A dicsőség forradalma ____ a köztársaság kinyilvánítása ____ 

VIII. Henrik uralkodása ____ Cromwell fellépése ____ 

I. Károly kivégzése ____ Nagy-Britannia megalakulása ____ 

I. Erzsébet uralkodás ____ a parlament összehívása ____ 

 8p/ 
 

3. Írd a fogalmakhoz tartozó számokat a táblázat megfelelő helyére! 

1. kézzel dolgoztak – 2. a tulajdonos nem végzett munkát – 3. szigorú szabályai voltak 

4. drága árut termeltek – 5. volt munkamegosztás – 6. zömmel városokban működtek 

7. nem volt munkamegosztás – 8. kis létszámmal működött – 9. kevés bérért dolgoztak benne 

10. nagy mennyiségű olcsó árut termeltek – 11. sokan dolgoztak benne 

 

A manufaktúrára jellemző 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

A céhes iparra jellemző 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Mindkettőre jellemző 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 11p/ 
 

4. Fejezd be a megkezdett mondatokat! 

Luther Márton 1517. október 31-én  ____________________________________________  

A katolikus egyház vezetőinek jól szervezett támadása volt a(z) ______________________  

 _________________________________________________________________________  

Kálvin János Genfben megteremtette a polgárság  _________________________________  

Németországban az új elv érvényesült: akié a föld,  ________________________________  

Loyolai Ignácz szervezte meg a  _______________________________________________  

 5p/ 



5. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 
 

 
1.                       

  
2.             

    

 
3.             

     

  
4.                 

  

   
5.                   

 
6.                       

7.             
      

  
8.             

     

Megfejtés: ______________________________________________ 

 

Magyarázd meg, mit jelent e fogalom! ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

1. A skótok katolikus királynője 

2. Király, a reformok elindítója. 

3. Anglia, fekvését tekintve … ország. 

4. VIII. Henriknek hat … volt. 

5. A római katolikus egyház megújítása. 

6. A korszak legnagyobb angol drámaírója. 

7. A király Angliában az … feje is. 

8. Anglia fővárosa volt a 16-17. században. 

 10p/ 

 

6. Milyen események kapcsolódnak a következő évszámokhoz? Kösd össze a 

megfelelőket! 

 

1689 - 1725 A spanyol örökösödési háború 

1572. augusztus 23 A parlament összehívása 

1642 Nagy-Britannia megalakulása 

1649 Polgárháború Angliában 

1640 I. Károly kivégzése 

1707 A hugenották megtámadása 

1701 - 1714 I. Péter cár uralkodás 

 7p/ 



7. Pótold a szöveg, hiányzó adatait! 

Nagy Páter orosz _______________ elhatározta, hogy országát a ______________________ 

államok színvonalára emeli. Az elmaradott, óriási ___________________________________ 

kelet-európai birodalomban ez szinte megoldhatatlan volt. Először meg kellett törni a 

___________________________ mereven ragaszkodó _______________________ 

ellenállását. Páter cár kísérettel ugyan, de __________________________ Hollandiába és 

Angliába utazott, hogy kitanulja a _________________________ mesterséget. Az orosz 

uralkodó egy _______________________ elleni tengeri háborúra készült. A terv sikerrel járt, 

az orosz flotta 1709-ben ______________________ győzelmet aratott a svéd hajóhad fölött. 

 9p/ 

 

8. Keresd meg és javítsd ki a hibákat! 

- A geocentrikus világkép kidolgozója a német származású Nikolausz Kopernikusz volt. 

 ______________________________________________________________________  

- A bolygók ellipszis alakú pályájának mozgását és a szabadesés törvényét Kepler fedezte fel. 

 ______________________________________________________________________  

- A 16. századot a tudományok évszázadának nevezzük. 

 ______________________________________________________________________  

- A kísérleti fizika megalapozójának az itáliai Giordano Brunót tekintjük. 

 ______________________________________________________________________  

- A természettudományok fejedelme az angol Isaac Newton volt. 

 ______________________________________________________________________  

 5p/ 

 

9. Vesd össze a 15. és a 16. század eleji Európa gazdasági és társadalmi viszonyait! 

Mennyiben tértek el egymástól! Mi volt az eltérések fő oka? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 5p/ 

 Összes pont: 68p/ 


