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NÉV: 

Történelem 5-6. osztály 

 

1. Töltsd ki az alábbi táblázatot! 

terület folyók 

Egyiptom  

  Eufrátesz 

India   

Kína  Jangce 

 6p/ 

2. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 

1. A keresztény vallás szent könyve. 

2. Gúla alakú építmény, a fáraók sírhelye. 

3. Az állam lakosainak életét meghatározó szabály. 

4. Fallal körülvett település. 

5. Ezt a nevet vette fel Gautama. 

6. A tűzben kiégetett agyag elnevezése. 

7. Egy adott terület népességének életét irányító szervezet. 

8. Az állam szolgálatában álló fegyveres. 

9. Bebalzsamozott, vászoncsíkokkal körbetekert holttest Egyiptomban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megfejtés: ____________________________  10p/ 

 

3. Állítsd időrendi sorrendbe az alább megnevezett történelmi korszakokat, 

eseményeket! 

____az athéni demokrácia fénykora ____ a trójai háború 

____az első ókori olimpia ____ a görög- perzsa háborúk 

 4p/ 

 

4. Milyen események köthetők az egyes időpontokhoz? 

a) Kr.e. 753: __________________________ e) Kr.e. 510: _________________________ 

b) Kr.e. 202: __________________________ f) Kr.e. 44: __________________________ 

c) Kr.u. 476: __________________________ g) Kr.u. 313: _________________________ 

d) Kr.u. 395:__________________________ 7p/ 
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5. Magyarázd meg a következő szavak jelentését! 

provincia: ______________________________________________________________  

légió: _________________________________________________________________  

gladiátor: ______________________________________________________________  

veterán: _______________________________________________________________  

amfiteátrum: ___________________________________________________________  

 10p/ 

 

6. Írd be az események betűjelét a megfelelő évszám mellé! 

1458____ a) Nagy Lajos trónra lépett. 

1444____ b) Luxemburgi Zsigmond trónra lépett. 

1301____ c) A nándorfehérvári diadal. 

1514____ d) Az Árpád-ház kihal férfiágon. 

907_____ e) I. Károly trónra lépett. 

1526____ f) Parasztháború Dózsa György vezetésével 

1396____ g) a mohácsi csata 

1308____ h) A nikápolyi csata 

1456____ i) A pozsonyi csata. 

1342____ j) Mátyás király trónra lépett. 

1387____ k) A várnai csata 11p/ 

 

7. Melyik országról van szó? Válaszolj a térképvázlat számaival! (egy szám többször is 

előfordulhat.) 

a) Magellán szülőhazája ______ 

b) a kincs kiáramlik az országból ______ 

c) Szent Bertalan éjszakája ______ 

d) Francis Drake ______ 

e) parlament ______ 

f) Napkirály ______ 

g) a tatárok ellen háborúznak ______ 

h) Nagy Péter ______ 

i) vasbordájú hadsereg ______ 

 9p/ 



8. Melyik vár kapitánya volt? 

Jurisics Miklós: __________________________________  

Dobó István: ____________________________________  

Zrínyi Miklós: ___________________________________  

Szondi György: __________________________________  4p/ 

 

9. Rendezd II. Rákóczi Ferenc családi kapcsolatait! Ki milyen szálakkal kapcsolódott 

Rákóczihoz? Írd a nyilakra! 

 

Zrínyi Ilona 

Thököly Imre 

Zrínyi Péter 

I. Rákóczi Ferenc 

Báthory Zsófia 

Hol született II. Rákóczi Ferenc?  

__________________________________________ 

Melyik országban található ma Rákóczi szülőfaluja? 

__________________________________________ 7p/ 

 

10. Fejezd be a latin jelmondatot, és írd le a magyar jelentését! 

Cum Deo:_________________________________________________________ 

Magyarul:________________________________________________________ 4p/ 

 

11. Írd a meghatározások mellé a fogalmakat és a szabadságharchoz kapcsolódó 

helyeket! 

Rákóczi híveinek elnevezése: ______________________________________________  

A Habsburg császár híveinek elnevezése a Rákóczi-szabadságharcban: _____________  

Az uralkodócsalád eltávolítása a hatalomból: __________________________________  

Rákóczi tisztsége a szécsényi országgyűlést követően: __________________________  

Magyarország függetlenségét kimondó országgyűlés helye: ______________________  

A szabadságharcot lezáró béke helye: ________________________________________  

Rákóczi száműzetésének helye: ____________________________________________  

 7p/ 



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

Periklész, Julius Caesar, Nagy Károly, Szent László, Luxemburgi Zsigmond,  

Hunyadi Mátyás, II. Rákóczi Ferenc, Napóleon  

                                

_________________    ___________________       ________________        _____________ 

                     

_________________     _________________       _________________     ________________ 

 8p/ 

13. Ki volt? 

Amerika felfedezője? ______________________________________ 

a reformáció elindítója? ____________________________________ 

az Egyesült Államok első elnöke? ____________________________ 

„a legnagyobb magyar”? ___________________________________ 

„a kalapos király”? ________________________________________ 

Magyarország első miniszterelnöke? __________________________ 

„az árvízi hajós”? _________________________________________ 7p/ 

 

 Összesen: 94p/ 


