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VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

 

TÖRTÉNELEM 

  

7-8. 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” 

 

file:///C:/Users/Rendszergazda%201/Desktop/Tollforgató%202015%20első%20forduló%20kész/www.fekete-merdo.sulinet.hu


1. Válaszolj a következő kérdésekre! 

a, 
Mikor került sor az első bécsi döntésre? ______________________________________  

Hány km²-nyi területet kapott vissza Magyarország? ____________________________  

Mennyi lakos került vissza Magyarországhoz? ________________________________  

Mennyi volt ebből magyar? ________________________________________________  

Milyen nemzetközi jogi előzménye volt az első bécsi döntésnek? __________________  

b,Mikor került sor Kárpátalja visszafoglalására? _______________________________  

Hány km²-nyi területet szerzett vissza Magyarország? ___________________________  

Mennyi lakos került vissza Magyarországhoz? ________________________________  

Mennyi volt ebből magyar? ________________________________________________  

 9p/ 

2. Pótold a II. világháború kirobbanásáról szóló szöveg, hiányzó adatait! 

A II. világháborút közvetlenül a _______________________________________________ 

szerződés előzte meg. A tárgyalásokat _________________ szovjet és ________________ 

német külügyminiszter vezették. Az ______________________ -án aláírt szerződés 

________________________________ lerohanásáról és a _________________________ 

felosztásáról, valamint _________________________ elszakításáról szólt. Egy hét múlva, 

___________________________ -jén kitört a II. világháború. 8p/ 

 

3. Tedd számozással sorrendbe a felsorolt eseményeket! Írd az események utáni vonalra az 

évszámot, a hónapot és a napot! 

Sorrend  Évszám 

________      Az orosz-finn háború kezdete  ______________________________  

________      Dánia és Norvégia lerohanása  ______________________________  

________      Szovjet támadás Lengyelország ellen  ______________________________  

________      A furcsa háború kezdete  ______________________________  

________      A németek elfoglalják Párizst  ______________________________  

________      A Benelux-államok német lerohanása  _____________________________  

________      Az angliai csata kezdete  _____________________________  

________      A dunkerque-i átkelés  _____________________________  

 16p/ 



4. A képen látható emlékmű Lengyelországban, Krakkóban áll. Melyik tragikus eseményt 

örökíti meg az emlékkereszt? Írjál az eseményről pár mondatot! 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 3p/ 

 

5. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 

 

Megfejtés:_________________________________ 

 

Milyen történelmi szerepet játszott a megfejtésben szereplő személy? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 10p/ 



6. A II. világháború afrikai eseményei, főszereplői és évszámai összekeveredtek a 

felsorolásban. Kösd össze az összetartozó évszámokat, neveket, fogalmakat! 

olasz támadás                                                                                    Afrika-Korps 

Montgomery                                                                                     1943. május 12. 

Rommel                                                                                            1940. szeptember 

fordulat                                                                                             „sivatagi róka” 

az afrikai hadjárat vége                                                                    Monty 

Mussolini                                                                                         Egyiptom megtámadása 

áttörés el- Alameinnél 7p/ 

 

7. Pótold a szöveg, hiányzó adatait! 

Hitler terveiben Magyarországnak csak _______________________ szerepet szánt. A vezető 

magyar politikusok, élükön ___________________________, mégis kitartottak Németország 

mellett, hiszen egyedül ő támogatta hatékonyan hazánk ____________________ politikáját. 

Bárdossy László miniszterelnöksége idején Magyarország __________________ elé érkezett, 

amikor Hitler megtámadta a ______________________________. Bárdossy számára kapóra 

jött _____________________________, ami lehetőséget teremtett arra, hogy Magyarország 

bejelenthesse a ______________________________ a Szovjetunióval. 7p/ 

 

8. Melyik volt előbb, és melyik később? Döntsd el a kérdést a párba állított történelmi 

események között! Húzd alá a korábban történt eseményt! 

Hitler öngyilkossága – Drezda bombázása 

a D-nap  -  Magyarország megszállása 

Berlin elfoglalása – Roosevelt halála 

a jaltai konferencia – Budapest ostroma 

a győzelem napja – Prága elfoglalása 

a potsdami konferencia – atombomba Hirosimára 6p/ 



9. A szövegben súlyos hibák vannak! Húzd alá a hibás időpontokat, fogalmakat, 

állításokat! Írd a szöveg utáni számokhoz a helyes szöveget! 

Amikor a Vörös Hadsereg elérte a Kárpátokat, Románia 1944. szeptember 25-én átállt a 

szovjetekhez. A kormányzó megakadályozta a magyar vidéki zsidóság elhurcolását, majd 

kinevezte Lakatos Géza vezérezredest a hadsereg főparancsnokává. Horthy 1943. október16-

án a rádióban tudatta az emberekkel Magyarország kilépését a II. világháborúból. Hitler úgy 

zsarolta Horthyt, hogy elrabolta a fiát. A kormányzó azonban nem engedett a zsarolásnak. Az 

új miniszterelnök Szálasi Ferenc lett, akit egyben kormányzóvá választottak. Elkezdődött 

hazánkban a „nyilas ellenállás” a német megszállókkal szemben. A Vörös Hadsereg 1944 

decemberében megkezdte a hortobágyi tankcsatát, majd elfoglalta Magyarországot. 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________ 

 16p/ 

 Összesen: 82p/ 


