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XII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

 

TÖRTÉNELEM 

 

5-6. 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: 2020. FEBRUÁR 10.  
 

(HATÁRIDŐ UTÁN ÉRKEZŐ FELADATOKAT NEM FOGADUNK EL!!) 

 

CÍM: MONORIERDEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 2213 MONORIERDŐ, SZABADSÁG U. 43. 
 

A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 

 
  

http://www.fekete-merdo.sulinet.hu/


 “AZ ÓKOR” 
 

1. Melyik egyiptomi isten nevét rejtettük el a betűk között? 

 

a) ér __________________________  Minek az istene? _____________________  

b) zsirioz ______________________  Minek az istene? _____________________  

c) zizís ________________________  Ki volt a párja?_______________________  

d) ipszá _______________________  Milyen állat volt? _____________________  

e) ruzsóh ______________________  Milyen állatnak képzelték? _____________  

 10p/ 

2. Írd le egy-egy mondattal a következő szavak jelentését! 

piramis:___________________________________________________________________ 

szfinx:____________________________________________________________________ 

múmia:___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

kartus:____________________________________________________________________ 

kanópusz:_________________________________________________________________ 

szarkofág:_________________________________________________________________ 

hieroglifa:_________________________________________________________________ 

 7p/ 

3. Mit ábrázol a következő falfestmény? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 3p/ 

4. Egészítsd ki a következő szöveget a megfelelő szavakkal! 

India neve a szent folyó, az _____________________ nevéből származik. A másik nagy 

folyam a ___________________. Indiában az első civilizációt a _______________ hozták 

létre. Fejlett volt a városépítészet, amelyet az __________________ házak, a ___________ 

csatornák és a házakban a ________________- szobák is bizonyítanak. 6p/ 



5. Párosítsd az összetartozó fogalmakat, neveket! 

vasfegyver Asóka 

rádzsa 400 írásjel 

nulla érinthetetlenek 

pecsétnyomó árják 

sztúpa templom 

páriák templom 6p/ 

6. Egészítsd ki a következő idézetet! 

“Tanulni és nem _____________________, hiábavaló fáradság, 

gondolkodni és nem __________________, pedig veszedelem.” 

Kitől származik az idézet?______________________________ 3p/ 

 

7. Az itt felsorolt mózesi cselekedetek nincsenek időrendben! Számozással állítsd sorba 

őket! 

____   Mózes öt könyvbe foglalta az Úr törvényeit 

____   Tíz csapás érte Egyiptomot. 

____   Mózes szövetséget kötött Istennel 

____   A zsidók kivonultak Egyiptomból 

____   Mózes átvette a két kőtáblát az Úrtól. 

____   A zsidók a Sínai – hegyhez érkeztek. 

____   A fáraó lánya felnevelte a kosárban talált gyermeket. 7p/ 

8. Írd az ábrák alatti vonalra, hogy melyik fogalom, illetve elnevezés tartozik hozzjuk! 

              
 

___________________________            ___________________________ 

           
 

_____________________________         __________________________ 



          

_____________________________         ____________________________________ 

                          

______________________________                    _______________________________ 

 8p/ 

9. Mutasd be az egyiptomi társadalmat egy piramisábra segítségével! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11p/ 



10. Indokold meg pár mondatban, miért nevezik az ókori Egyiptomot “a Nílus 

ajándékának”! 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 4p/ 

11. Mely tudományágak voltak fejlettek Egyiptomban, és miért éppen ezek? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 6p/ 

  

 Összesen: 71p/ 


