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XII. 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! 
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A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 
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„A II. világháború” 

 

1. Egészítsd ki a hiányos szöveget! 
 

Mielőtt ______________________________megtámadta Lengyelországot, egyezséget kötött 

____________________________________. Egymás között előre 

felosztották_______________________________. Ilyen előzmények után indult meg a XX. 

század legvéresebb háborúja. Miután a német csapatok a nyugati nagyhatalmak felszólítására 

nem vonultak vissza, __________________________ és _______________________ hadat 

üzent Németországnak. E két ország katonái és a német katonák hónapokig néztek egymással 

farkasszemet. Ezt nevezték gúnyosan „__________________________________”. 

 6p/ 

2. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? 
 

konvoj: ________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

invázió: _______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

túsz: __________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

szőnyegbombázás: _______________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

haláltábor: _____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

villámháború: __________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

offenzíva: ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

gettó: _________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

partizán: _______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

repülőgép-anyahajó: _____________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

holokauszt: ____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

hadosztály: _____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 12p/ 



3. Írd a vonalra az évszámhoz tartozó betűt! 
 

_____Németország lerohanja Lengyelországot. a) 1941. április 

_____A Benelux államok lerohanása. b) 1940 nyara 

_____Az angliai légi csata. c) 1941. június 22. 

_____Görögország legyőzése. d) 1941. december 

_____Midway-szigeteki csata. e) 1943. április 18. 

_____A Varsói gettó létrejötte. f) 1941. december 7. 

_____A német offenzíva megállítása. g) 1939. szeptember 1. 

_____A szovjetunió megtámadása. h) 1942 vége 

_____A Varsói gettó felszámolása i) 1942. június 

_____Támadás Pearl Harbor ellen j) 1940. május 

 10p/ 

 

4. Állítsd időrendi sorrendbe az alábbi eseményeket! 

 

 A Szovjetunió megtámadása. 

 

 Támadás Pearl Harbor ellen. 

 

 Angliai légi csata. 

 

 Lengyelország lerohanása. 

 

 Midway-szigeteki csata. 

 

 Vereség Sztálingrádnál. 

 

 Rommel csapatai elfoglalják Tobrukot. 

 

 Franciaország kapitulációja. 

 

 Támadás a Benelux államok ellen.  

 

 A német offenzíva megállítása Moszkva előtt. 10p/ 

 

5. Kik voltak ők? Írd a nevüket a kép alá! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________   __________________   _________________  

 __________________   __________________   _________________  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________   __________________   ____________________  

 __________________   __________________   ____________________  

 6p/ 

 

6. Írd le röviden miért támadta meg Németország a Szovjetuniót! 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 10p/ 

 

7. Írj rövid fogalmazást arról, hogy miért tört ki a második világháború és mik voltak a 

kezdeti német sikerek alapjai, okai! 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  



 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 10p/ 

 

 Összes pont: 64p/ 


