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XIV. Tollforgató tehetségkutató verseny 

Történelem levelező 

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 hosszúbélyegzőt is tenni! 

 

  



1. Ki írta a Rege a csodaszarvasról című verset? Ki volt az a közelmúltban elhunyt régész és 

festőművész, aki a vershez illő rajzokat készítette? 

A költő neve:___________________        A régészprofesszor neve:___________________   2p/ 

2. Fogalmazd meg, kik voltak a regösök! 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________2p/ 

3. Attila hun király személye több szállal is kötődik a magyarság őstörténetéhez. 

Sorold fel, melyek ezek! 

a) Mondai kötődés:___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

b) Földrajzi kötődés:___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________4p/ 

4. a) Írd le, hogyan nevezzük a képen látható díszítőelemet! 

     ______________________________________________        1p/ 

   b) Mi volt azoknak a mesterembereknek a foglalkozása, akik ezeket a tárgyakat készítették? 

    ______________________________________________________________________________ 1p/ 

   c) Sorolj fel olyan kézműves mesterségeket, amelyeket őseink magas szinten műveltek a sztyeppei 

vándorlás során! 

________________________________________________________________________________ 3p/ 

 

  



5. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 

1 
                  

2 
                   

3 
                  

4 
                     

5 
                  

6 
                        

7 
                   

8 
                

9 
                          

10 
                     

11 
                   

 

1. Kündü más néven 

2. A Magyar törzs eredeti neve 

3. Hadvezéri tisztség 

4. …ingoványok 

5. Az egyik törzs neve 

6. Kétnevű törzsnév 

7. Levédia fejedelme 

8. Nagy folyó Levédiában 

9. Nagy Magyarország latinul 

10. Az őshazát felkereső barát 

11. … fejedelemség (kazár örökség) 

Megfejtés:______________________________________ 12p/ 

 

6. Írd le a hét törzs nevét! 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 7p/ 

 

  



7. Pótold a mondatok hiányzó részét! 

István király 1003-ban az erdélyi ________________, 1008-ban a délvidéki 

_______________ győzte le, így kezére került az egész ________________- medence.  

Szent István még életében ___________ vármegyét szervezett meg. A megye szó jelentése 

____________, mely egy kijelölt, körülvett területet jelent. A vármegyék összessége alkotta 

Szent István _________________. A vármegyéket az ______________ irányította.  

 7p/ 

8. Szent László szigorú törvényeket hozott, amelyek véget vetettek a trónviszályos korszaknak. 

Fejezd be a mondatokat! 

- Aki egy tyúk értékénél többet lopott, azt _________________________________________ 

- Lopás gyanúja esetén alkalmazták az istenítéleteket, azaz ___________________________ 

- A vándorló, fosztogató életmódot folytató csoportok voltak a ________________________ 

- Az egyház megújítását szolgálta két apátság megalapítása, nevezetesen a _______________ 

___________________________________________________________________________ 

- A szabolcsi zsinat döntött a romba dőlt __________________________________________ 

- László király törvényeinek fő célja a ____________________________________________ 8p/ 

 

9. „A tatárok a magyar seregtől jó messze gázlót találtak, egy éjszaka mind átkeltek rajta, 

hajnalban körülvették a király egész seregét, s úgy kezdték rá szórni a nyilat, mintha jégeső esett 

volna.” 

a) Mely eseményről van szó? ________________________________________________ 

b) Hol és mikor zajlott le a csata? ______________________________________________ 

c) Hogyan végződött az összecsapás? ___________________________________________ 

d) Mi lett a király sorsa? ____________________________________________________ 4p/ 

 

10. Állítsd időrendi sorrendbe az Árpád-kor eseményeit!  

____ László király birtokba veszi Horvátországot. 

____ A tatárjárás. 

____ Könyves Kálmán uralkodása. 

____ István király megalapítja az érsekségeket és püspökségeket. 

____ III. András halála. 

____ István királlyá koronázása. 

____ IV. Béla kővárakat épít. 7p/ 

  



11. Írj néhány mondatos fogalmazást az alábbi témáról! 

A magyar államalapítás.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 10p/ 

 

 Összesen: 68p/ 


