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XI. 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: 2019. FEBRUÁR 11.  

 

(HATÁRIDŐ UTÁN ÉRKEZŐ FELADATOKAT NEM FOGADUNK EL!!) 

 

Cím: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 
 

A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ” 

../Tollforgató%202015%20első%20forduló%20kész/www.fekete-merdo.sulinet.hu


„A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei” 
 

1. Igaz vagy hamis? Karikázd be az igaz állítások betűjelét! Visszafelé olvasva egy fogalmat fogsz 

kapni! 

 

A nacionalizmus az együttműködést biztosító ideológiai és politikai irányzat. T 

A német területek egységesítésében Poroszország vezető szerepet vállalt. E 

A brit korona ékköve India volt. D 

Az első nagyáruház 1859-ben nyílt meg. K 

A fonográf Engels találmánya. Ő 

Az egységes német nemzetállam megteremtését követően látványos gazdasági 

fejlődés vette kezdetét. 
ZS 

Az olasz és a német egység 3 nagy történelmi személynek volt köszönhető. Ő 

III. Napóleon uralkodása alatt Franciaország újra nagyhatalommá vált. T 

 

 Megfejtés: ____________________________________________________________  

Hogyan járult hozzá a gazdasági fejlődéshez? _________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 8p/ 

2. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 

        
1. 

        

        
2. 

        

    
3. 

            

    
4. 

            

5. 
                

     
6. 

           

     
7. 

           

      
8. 

          

    
9. 

            

      
10. 

          

      
11. 

          
 

1. A francia főváros 

2. Ő nevezte el „Kis Napóleonnak” a császárt. 

3. A korszak fejlett termelési módja volt, főleg a gyárakban. 

4. Az írek többsége ehhez a vallási felekezetekhez tartozik. 

5. Így hívják a nagyvárosokban végbement modernizálást. 

6. A legnagyobb kiterjedésű angol gyarmatterület. 



7. Franciaország államformája III. Napóleon idején. 

8. Az 1889-es világkiállítás acéltornyának tervezője. 

9. Ez a vész sújtotta a 19. század közepén Írországot. 

10. Viktória királynő ragadványneve: Európa … 

11. London lakosságának száma 19. század végén. 

 

Megfejtés: _____________________________________________________________  

Ki volt ő?: _____________________________________________________________  

Hogyan kapcsolódik a megfejtés a korszakhoz? _______________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 14p/ 

3. Határozd meg az alábbi fogalmakat! 

- metropolisz: __________________________________________________________  

- polgárháború: _________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

- védővám: ____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

- bonapartizmus: ________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

- monopólium: _________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

- rezervátum: ___________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

- utópista szocializmus: ___________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 7p/ 

4. Kik voltak az alábbi személyek? 

- Viktória királynő: ______________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

- Kis Napóleon: _________________________________________________________  

- Garibaldi: ____________________________________________________________  

- Bismarck: ____________________________________________________________  

- Abraham Lincoln: ______________________________________________________  

- Alfred Nobel: _________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

- Edison: ______________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

- Asbóth Sándor: ________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

- Graham Bell: _________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

  

 9p/ 



5. Írd az évszámok mellé a megfelelő esemény sorszámát! 

1707: _____ 1. Elkészül az első benzinmotorral készült jármű 

1848 februárja: _____ 2. Az északiak győzelmével véget ér a polgárháború 

1859: _____ 3. A dinamit feltalálása 

1871: _____ 4. Anglia-Skócia perszonáluniója 

1865: _____ 5. Az Osztrák Császárság veresége 

1866: _____ 6. Forradalom Franciaországban 

1885: _____ 7. Kikiáltják az egységes Német Császárságot 

  7p/ 

6. Egészítsd ki az alábbi hiányos szöveget! 

Az Itáliai - félsziget területeinek egységesítéséért tett törekvések kezdetben nem jártak eredménnyel. Az 

itáliai területek egy része az ______________________________________ 

fennhatósága, a középső terület ____________________________________________ része volt, míg 

Dél-Itáliát ___________________________________________________ uralta. Az egységes olasz 

állam létrehozására egy észak-itálai állam, _______________________ 

_____________________ vállalkozott. Az Osztrák Császárság fennhatósága alatt álló területek 

felszabadításához sikerült megszerezni ______________________ katonai támogatását. Az 1859-ben 

kirobbant háború döntő ütközetére _________________________ került sor. Miután létrejött az egységes 

Olasz Állam, néhány évvel később az olasz hadsereg elfoglalta ___________, majd _________-ben a 

nemzetállam ___________________ lett. 

 10p/ 

7. Tegyél egy X-et a megfelelő négyzetbe az alábbi állítások után! 

 Igaz Hamis 

A forradalom után Franciaországban Louis Bonaparté lett a köztársaság elnöke.   

A Szuezi-csatornát nem francia mérnökök alkották meg.   

A Solferinói csatára 1869-ben került sor.   

Az egységes Olaszországért vívott harc vezetője Garibaldi volt.   

A munkásság képviselői már a 19. században bekerültek a londoni törvényhozásba.   

Másodjára Londonban indult meg a földalatti közlekedés.   

III. Napóleon idején újra nagyhatalommá vált Franciaország.   

Az első világkiállításra 1852-ben került sor.   

A déli országrészekben főleg gyapotot, kukoricát és dohányt termesztettek.   

Abraham Lincoln az U.S.A. első elnöke volt.   

Az egységes Német Császárságot 1873-ban kiáltották ki.   

A déliek győzelmével zárult a háború 1865-ben.   

Alaszka Francia gyarmat volt a 19. században.   

Az amerikai polgárháború 1861-ben tört ki.   

Lincoln a mai napig az elnökök közül a legmagasabb volt.   

  15p/ 



8. Mely településekre gondoltam? Írd a meghatározások utáni vonalra! 

a) Spanyol alapítású város, „az angyalok városa”, a „fekete arany” leghíresebb lelőhelye Kalifornia 

államban: _______________________________________  

b) A Fehér ház és a Kongresszus épülete is itt található: ___________________________________  

c) A függetlenségi háborút elindító híres „teadélután” helyszíne volt: ________________________  

d) A 17. században alapították holland telepesek Új-Amszterdam néven: _____________________   

e) Az „aranylázban” szenvedők kedvelt helyszíne volt Kaliforniában; egyik jellegzetessége a Golden Gate 

híd: _________________________________  

 5p/ 

9. Határozd meg, hogy kiktől származhatnak az alábbi idézetek! Írd a vonalra a nevét! 

a) „Midőn Franciaország szavazata folytán e nemzet törvényes feje vagyok, nem lehet dicsekednem e 

várban töltött fogságom napjaimmal, mert megérdemlem a büntetést, midőn a törvényes kormány ellen 

lázadtam fel. Poharamat emelem azon férfiak egészségére, akik hazánk alkotmányát minden körülmények 

között védelmezni fogják”. __________________________________  

 

b) „Ismerjük és tiszteljük a ragaszkodás azon érzelmeit, melyekkel az Indiaiak az őseiktől örökölt 

földjeikre tekintenek, s az ezekkel összefüggő összes jogukban védelmezni kívánjuk őket az állam jogos 

követeléseinek figyelembevétele mellett”. ________________________________  

 

c) Nagy tömegeknek szánt autót fogok építeni, mely elég nagy lesz egy családnak, de mégis elég lesz egy 

embernek, aki kezeli és gondoskodik róla. Ennek ellenére olyan olcsó lesz, hogy bárki képes lesz 

megvenni, akinek jó fizetése van rá”. ____________________________________  6p/ 

 

10. Írj rövid fogalmazást, hogyan, milyen módon változatta meg a világot a XIX. század második, s a 

XX. század első felében a technikai fejlődés. 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 10p/ 

 

 Összes pont: 91p/ 


