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NÉV: 

Történelem 5-6. osztály 

 

1. a) Sorold fel a hét vezért! 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

b) Sorold fel a hét törzset! 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  14p/ 

 

2. Tedd sorrendbe István király életének eseményeit! 

István király halál ___ Koppány legyőzése ___ 

A vármegyerendszer létrehozása ___ Imre herceg halála ___ 

István királlyá koronázása ___ Koronakérés a pápától ___ 

Orseolo Péter utódnak jelölése ___ Házasság Gizellával ___ 8p/ 

 

3. Egészítsd ki az alábbi szöveget! 

IV. Béla hazatérése után nekifogott az ország újjáépítésének. Felismerte, hogy a tatár seregek 

a ________________________________ és a ____________________________ körülvett 

városokat nem tudták sem elfoglalni, sem lerombolni. Megváltoztatta a tatárjárás előtti 

politikáját, és _________________________________________ a nemeseknek, azzal a 

feltétellel, hogy a birtokosok építenek kővárakat az új földjeiken. A jó példával Béla király 

járt elöl, számos új erődítményt építtetett. Uralkodása alatt több mint _________________ 

kővárral gazdagodott az ország. Az uralkodó a városokon is segíteni igyekezett, ezért 

__________________________ részesítette őket. A tatárjárás során __________________ a 

falvak is. A király ezért úgy döntött, hogy _________________________________________ 

népesíti be a kihalt területeket. Visszahívta a tatárjárás előtt kivonult ____________________ 

is. Béla király uralkodása alatt _____________________ a kifosztott és lerombolt 

________________________. Ezért is nevezzük őt ____________________ honalapítónak.

 11p/ 
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4. Igaz vagy hamis? Tegyél „X”-et a megfelelő helyre! 

igaz hamis 

A magyar csapatok Muhinál legyőzték a tatár sereget.   

Béla király a tatárok elől Dalmáciába menekült.   

A magyarok a VIII. században a Dnyeszter és a Dnyeper között 

telepedtek le. 

  

1241-ben a tatárok elhagyták Magyarországot.   

A honfoglalás után továbbra is nomád életmódot folytattak a 

magyarok. 

  

Béla király behívta a hunokat a tatárok ellen.   

Géza, István apja lett a magyarok fejedelme 997-ben.   

A Mongol Birodalmat Batu kán hozta létre.   

László király 1077-ben került a trónra?   

Béla királyt megölték a tatárok a Muhi csatában.   

Dzsingisz kán volt Batu kán édesapja.   

A tatárjárás során több százezer embert mészároltak le.   

A kolostorok közül a legjelentősebb a Jáki volt.   

Az Árpád-kor legismertebb és legjelentősebb tárgyi emlékei a 

koronázási ékszerek voltak 

  

 14p/ 

5. Milyen esemény zajlott ekkor? Írj eseményt az alábbi évszámokhoz! 

a) 1077: __________________________________________________________  

b) 1038: __________________________________________________________  

c) 895: ___________________________________________________________  

d) 972: ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

e) 997: ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

f) 1241 tavasza: ____________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

g) 1301: __________________________________________________________  

h) 1242: __________________________________________________________  

i) 1172 – 1196: ____________________________________________________  

j) 1000: __________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

k) 955: ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  11p/ 



6. Fejtsd meg a keresztrejtvényt 

 

   

1. 

        2. 

           

    

3. 

       

    

4. 

       

    

5. 

       

 

6. 

          

 

      7. 

       

 

      8. 

       

 

      9. 

       

 

      

 

10. 

      

 

      11. 

        

1. Korabeli fizetési „eszköz” 

2. Morva fejedelem 

3. Hadvezér más elnevezéssel 

4. Kovács neve régen 

5. Magyar győzelem helyszíne (907) 

6. Az egyik társadalmi réteg 

7. A magyarok totemállata 

8. A magyarokra támadó nép 

9. …Birodalom (Levédiához kötődik) 

10. A magyarok főfejedelme 

11. Honfoglaló vezér neve 

Megfejtés: ______________________________________  12p/ 

 

7. Határozd meg mit jelentenek a következő fogalmak! 

1. Magna Hungaria: _________________________________________________  

2. Jurta: __________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. Gyepü: _________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4. dózse: __________________________________________________________  

5. Gesta Hungarorum: _______________________________________________  

6. tized: __________________________________________________________  

7. dénár: __________________________________________________________  

8. ispán: __________________________________________________________  8p/ 



8. Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

1. Melyik nyelvcsaládhoz tartozik a magyar nyelv? 
a) szláv b) szamojéd c) finnugor d) latin 

 

2. Mikor alakult ki a magyar nyelv? 
a) 1500-2000 éve b) 3500 éve c) 1000 éve d) 2500-3000 éve 

 

3. Miben laktak honfoglaló magyarjaink? 
a) jurtában b) kőházban b) földbe vájt viskóban d) cölöpházban 

 

4. Mikor telepedtek le őseink a Dnyeper és a Dnyeszter folyók között? 
a) 8. században b) 9. században c) 10. században d) 11. században 

 

5. Mikor kezdődött és fejeződött be a Honfoglalás? 
a) 890-910 b) 896-899 c) 894-901 d) 895-900 

 

6. Mi vetett véget a magyarok kalandozásainak? 
a) augsburgi csata b) muhi csata c) pozsonyi csata d) merseburgi 

 

7. Mikor került trónra László királyunk? 
a) 1067 b) 1077 c) 1087 d) 1097 

 

8. Mely népcsoport tört be az országba László uralkodása idején? 
a) kunok b) punok c) tatárok d) besenyők 

 

9. Mettől meddig tartott a tatárjárás? 
a) 1235-1237 b) 1241-1242 c) 1245-1247 d) 1248-1250 

 

10. Kinek az uralkodása idején épült újjá az ország a tatárjárás után? 
a) II. András  b) II. Béla c) III. András d) IV. Béla 

 

11. Mikor halt ki az „Árpád-ház”? 
a) 1301 b) 1272 c) 1290 d) 1270 

 

12. Mit jelenthet mai magyar nyelven a következő mondat? „feheruuaru rea meneh hodu 

utu rea” 

a) Fehérvárról jönnek  b) Fehérvárra mennek a katonák  c) Fehérvárra menő hadi útra 

a katonák d) Fehérvári hadi útra menő katonák 

 12p/ 

 

 Összes pont: 90p/ 


