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XIII. 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! 

 

 

  

 

 

 

 

(HATÁRIDŐ UTÁN ÉRKEZŐ FELADATOKAT NEM FOGADUNK EL!!) 

 

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


 

1. Egészítsd ki az alábbi hiányos szöveget! 
 

_________________________________ a Vörös Hadsereg körülzárta ________________. A végső ostromban 

Hitler ________________________ követett el, s Németország pedig ______________________________ 

kapitulált, vagyis __________________________________________________________________________. 

A győztes nagyhatalmak vezetői, ___________________, __________________ és ______________________ 

1945 februárjában összeült _________________________ és elhatározták, Németországot és 

_________________________ megszállási övezetekre osztják. 1945 nyarán ______________________ 

konferenciát tartottak, ahol pedig döntöttek _______________________________ a határairól.  

 12p/ 

 

2. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? 
 

- kapitulál: __________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

- deportálás: _________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

- munkaszolgálatos: ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

- pribék: ____________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

- totális háború: ______________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

- porajmos: __________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

- offenzíva:__________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

- evakuálás: _________________________________________________________________  

 8p/ 



3. Írd a vonalra az évszámhoz tartozó betűt! 
 

_____ Partra szállnak a szövetségesek észak- Franciaországban a) 1945 április 

_____ Európában véget érnek a harcok. b) 1945. augusztus 06. 

_____ Japán letette a fegyvert. c) 1941. június 26. 

_____ Potsdamban találkoznak a szövetséges vezetők. d) 1940 augusztusa 

_____ Hirosimára ledobják az első atombombát. e) 1945 nyara 

_____ Magyarországhoz visszacsatolják Észak – Erdélyt  

és a Székelyföldet f) 1944. március 19. 

_____ Kassa bombázása g) 1944. 06. 06. 

_____ A németek bevonulnak Magyarországra h) 1945. 09. 02. 

_____ Budapestet körülzárja a Vörös Hadsereg i) 1944 december 

_____ Magyarországon véget ér a háború j) 1945. május 08. 

 10p/ 

 

4. Nevezd meg a képeken látható személyeket! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________   __________________________   ________________________  

 _________________________   __________________________   ________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________   ___________________________  _______________________ 6p/ 



5. Tedd időrendi sorrendbe az eseményeket! 

 

 Normandiában partraszállnak a szövetségesek. 

 

 A második bécsi döntéssel visszakapta Magyarország Észak – Erdélyt és a Székelyföldet. 

 

 A német hadsereg bevonul Magyarországra. 

 

 Horty Miklós kormányzó kiáltványa. 

 

 A második világháború kitörése. 

 

 Ledobják az amerikaiak a második atombombát is. 

 

 Japán kapitulációja. 

 

 A londoni csata. 

 

 Európában véget érnek a harcok. 

 

 Hirosimai atomtámadás. 10p/ 

 

6. Milyen célból jönnek létre a katonai szövetségek? Írj rá 4 példát! 
 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 8p/ 

7. Válaszolj röviden a következő kérdésekre! (egyszavas válasz nem jó!) 

a) Miért indított háborút Németország a Szovjetunió ellen? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  



b) Miért bízott Hitler a győzelemben? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

c) Miért nem tudott a német hadsereg gyors győzelmet aratni? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 9p/ 

 

 Összesen: 62p/ 


