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X. 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: 2018. FEBRUÁR 23.  

 

(HATÁRIDŐ UTÁN ÉRKEZŐ FELADATOKAT NEM FOGADUNK EL!!) 

 

CÍM: MONORIERDEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 2213 MONORIERDŐ, SZABADSÁG U. 43. 

 

A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 
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A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ÉS A KÉTPÓLUSÚ VILÁG 

1. Magyarázd meg a fogalmakat! 

„furcsa háború”: ________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Manhattan- terv: ________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Holokauszt: ____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Kamikaze: _____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

„Vasfüggöny”: __________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Marshall-terv: __________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

„hosszú menetelés”: _____________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

SALT-tárgyalások: ______________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

„prágai tavasz”: _________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Margaréta-terv: _________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 10p/ 

 

2. Ki volt? 

Quisling: ______________________________________________________________  

Jamamoto: _____________________________________________________________  

Zsukov: _______________________________________________________________  

Stauffenberg: ___________________________________________________________  

Sebő Ödön: ____________________________________________________________  

Oppenheimer: __________________________________________________________  

Mao Ce-tung: ___________________________________________________________  

Csang Kaj- sek: _________________________________________________________  

Fidel Castro: ___________________________________________________________  

Erich Honecker: _________________________________________________________  

Karol Wojtyla: __________________________________________________________  

Hruscsov: ______________________________________________________________  

Jurij Gagarin: ___________________________________________________________  

 13p/ 
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3. Milyen történelmi eseményről lett híres? 

Katyn: ________________________________________________________________  

Drezda: _______________________________________________________________  

Lidice: ________________________________________________________________   

Disznó- öböl: ___________________________________________________________  

Csernobil: _____________________________________________________________  

Helsinki: ______________________________________________________________  

Nürnberg: _____________________________________________________________  

Kurszk: _______________________________________________________________  

Compiégne: ____________________________________________________________  

 9p/ 

4. Ki volt? 

„ A halál angyala”: ______________________________________________________  

„sivatagi róka”: _________________________________________________________  

„Kárpátok géniusza”: ____________________________________________________  

„A három nagy”: ________________________________________________________  

„Monty”: ______________________________________________________________  

Az első női űrhajós: ______________________________________________________  

„nemzetvezető”: ________________________________________________________  

 9p/ 

5. Kitől van az idézet? 

„Ich bin ein Berliner!”: ___________________________________________________  

„Nem ígérhetek mást, mint vért és gyötrelmet, könnyeket és szenvedést”: ___________  

 ______________________________________________________________________  

 2p/ 

6. Rendezd a II. világháború menetét meghatározó és az azt lezáró konferenciák 

eseményeit, határozatait, szereplőit a táblázat megfelelő helyére! 

a) Churchill b) Roosevelt c) Sztálin d) Truman e) Attlee 

f) 1945. február 14. g) 1943. november 28. h) 1945. július 17. 

i) Berlin övezetekre osztása j) a szövetségesek nem köthetnek különbékét 

k) határozat az ENSZ létrehozásáról l) határozat a második front megnyitásáról 

m) a lengyel – német határ ügyének megtárgyalása n) a háborús bűnösök elítélése 

o) a Balkán és Magyarország sorsáról döntöttek  p) a svábok kitelepítéséről szóló 

határozat  r) döntés Németország négy zónára osztásáról és megszállásáról. 

Teherán Jalta Potsdam 

   

 17p/ 
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7. Válaszolj a kérdésekre! 

a) Írd le a KGST teljes nevét! ______________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Melyik évben alakult meg és hol volt a KGST központja? ________________________  

 ______________________________________________________________________  

Mely országok voltak a KGST alapító tagjai, és mely államok csatlakoztak később? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 14p/ 

b) Mi volt a szervezet működésének lényege? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 2p/ 

8. Tedd az alább felsorolt szervezeteket a megalakulásuk szerinti időrendbe a számok 

beírásával! 

_______ NATO 

_______ Európa Tanács 

_______ Montánunió 

_______ Európai Gazdasági Közösség 

_______ Nyugat- európai Unió 

_______ Európai Parlament 6p/ 

9. Sorold fel azokat az országokat, amelyek 1955-ben a NATO, illetve a Varsói Szerződés 

tagjai voltak! 
 

 NATO- országok A Varsói Szerződés tagállamai 

 ___________________________________   ___________________________________  

 ___________________________________   ___________________________________  

 ___________________________________   ___________________________________  

 ___________________________________   ___________________________________  

 ___________________________________   ___________________________________  

 ___________________________________   ___________________________________  

 ___________________________________   ___________________________________  

 ___________________________________   ___________________________________  

 ___________________________________   ___________________________________  

 ___________________________________   ___________________________________   

 ___________________________________   ___________________________________  

 22p/ 
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10. Csoportosítsd az alábbi fogalmakat, neveket, földrajzi helyeket a három ázsiai 

ország valamelyikéhez! 

a) 1950-1953 b) Csang Kaj- sek c) Tajvan d) Ho Si Minh e) Mao Ce- tung 

f) Kína 300 000 fős hadsereggel támogatta g) Kuomintag h) 1964- 1973 

i) Indokína j) Nemzeti Felszabadítási Front 

A két Korea A két Kína A két Vietnam 

   

 10p/ 

11. Mi történt ekkor? 

1949. október 7.: ______________________________________________________________  

1953. március 5.: ______________________________________________________________  

1963. november 22.: ___________________________________________________________  

1969. július 21.: _______________________________________________________________  

 4p/ 

12. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 

 
Megfejtés: ___________________________________________________________________  

 14p/ 

 

13. A szövegben súlyos hibák vannak! Húzd alá őket és számozd meg! Írd a szöveg utáni 

számokhoz a helyes szöveget/adatot! 

 

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. október 16-

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

zsarolta Horthyt, hogy elraboltatta 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.______________________________________________________________________ 
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5.______________________________________________________________________ 

6.______________________________________________________________________ 

7.______________________________________________________________________ 

8.______________________________________________________________________ 

 8p/ 

14. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 

 
Megfejtés:___________________________________________ 

Magyarázd meg néhány mondattal a megfejtésben szereplő fogalom jelentését! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 17p/ 

 

 Összesen: 157p/ 


