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NÉV: 

Történelem 7-8. osztály 

 

1. Mi történt ekkor? 

1939. szeptember 1.: _____________________________________________________  

1941. június 22.: ________________________________________________________  

1941. december 7.: ______________________________________________________  

1944. június 6.: _________________________________________________________  

1945. szeptember 2.: _____________________________________________________  

1944. március 19.: _____________________________________________________  6p/ 

 

2. Határozd meg a következő fogalmakat! 

„furcsa háború”: ___________________________________________________________  

kamikaze: ________________________________________________________________  

 „Sztálin- orgona”: __________________________________________________________  

 „Margaréta- terv”: _________________________________________________________  

 „Barbarossa- terv”: _________________________________________________________  

Marshall-terv: _____________________________________________________________  

„Vasfüggöny”: _____________________________________________________________  

berlini fal: ________________________________________________________________  

hidegháború: _________________________________________________________  9p/ 

 

3. Mely országok harcoltak a második világháborúban a szövetségesek oldalán? 

Tegyél X-et a megfelelő helyre! 

 

 ____Olaszország ____Szovjetunió ____Magyarország ____Franciaország 

 ____Németország ____Japán ____Románia ____Anglia 

 ____Lengyelország ____Kína ____Egyesült Államok____ Jugoszlávia 

Mi volt a neve a másik katonai tömbnek?___________________________________ 8p/ 

 

4. Melyik esemény történt előbb? Húzd alá! 

 

a) tengeri csata a Midway- szigeteknél vagy a Szovjetunió elleni német támadás 

b) a normandiai partraszállás vagy a sztálingrádi csata 

c) a jaltai konferencia vagy a potsdami konferencia 

d) a győzelem napja vagy Prága elfoglalása 

e) Berlin elfoglalása vagy Roosevelt halála 5p/ 
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5. Egészítsd ki a szöveget! 

 

__________ -ban meghalt a Szovjetunió diktátora, _________________________________.  

A hatalmi vetélkedésből Nyikita ____________________ került ki győztesen. Az ő vezetése 

alatt zajlott 1962 októberében a ____________________________________. A Szovjetunió 

__________________ akart telepíteni a karibi országba, ami veszélyt jelentett volna a közeli 

__________________________. A konfliktus _____________________ fenyegetett. 7p/ 

 

6. Melyik szövetségi rendszer tagjáról van szó? Írd be az országok sorszámait a 

megfelelő helyre! 

 

1. Franciaország 2. Olaszország 3. Magyarország 4. Amerikai Egyesült Államok 

5. Lengyelország 6. NSZK 7. Szovjetunió 8. NDK 

9. Nagy- Britannia 10. Hollandia 

NATO:__________________________________________________________________ 

Varsói Szerződés:__________________________________________________________ 

 10p/ 

7. Húzd alá azt az eseményt, amelyik előbb történt! 

 

a) kubai rakétaválság vagy a NATO megalapítása 

b) Sztálin halála vagy a Varsói Szerződés megalapítása 

c) fultoni beszéd vagy az Amerikai Egyesült Államok és Vietnam 

  háborúja 

d) koreai háború vagy Izrael megalakulása 

e) párizsi békeszerződések vagy a berlini fal felépítése 

 5p/ 

8. Azonosítsd a II. világháború utáni évek nagy politikusait! Kösd össze a névvel az 

országát és egy jellemző, vele kapcsolatos eseményt! 

 

Churchill német az NSZK megteremtése 

De Gaulle szovjet a XX. kongresszus 

Adenauer francia „berlini vagyok” 

Hruscsov angol a Közös Piac atyja 

Kennedy amerikai a francia- nyugatnémet 

 barátsági szerződés 

Schumann német a hidegháború 

 12p/ 

9. Totó. Húzd alá a megfelelő választ! 

1. Melyik kommunista ország nem volt kettéosztva? 

 1) Kuba 2) Korea X) Vietnam 

 

2. Mettől meddig tartott a vietnami háború? 

 1) 1968-1978 2) 1964-1973 X) 1965-1974 



3. Ki játszott főszerepet az 1989-es román forradalom kirobbanásában? 

 1) Tőkés László 2) Petre Roman X) Petru Groza 

 

4. Mettől meddig tartott az afganisztáni háború? 

 1) 1977-1984 2) 1981-1989 X) 1979-1989 

 

5. Mikor alakult meg a KGST? 

 1) 1948. január 5. 2) 1950. június 2. X) 1949. január 25. 

 5p/ 

10. Kit ábrázol a kép? Írd a kép alá a megadott nevek közül a megfelelőt! 

Sztálin, Churchill, Roosevelt, Fidel Castro, Mao Ce-tung, Hruscsov, Kennedy, 

Adenauer, De Gaulle, Gorbacsov, Hitler, Gagarin 

 

                       

_____________          _______________      ________________    ________________ 

                       

  ______________     _______________      ________________       _________________ 

                           

   _________________      _____________       ______________         _______________ 

 12p/ 

 Összesen: 79p/ 


