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III. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 
 

TÖRTÉNELEM 
 

5-6. OSZTÁLY 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
BEKÜLDÉSI HATÁRIDİ: 2011. JANUÁR 31. 
 
CÍM: FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 
  2213 MONORIERDİ, SZABADSÁG U. 43. 
 
A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 

 
Tanuló neve, osztálya: __________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Iskola neve, címe: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Levelezési cím: ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Felkészítı tanár neve: __________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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1. feladat 
Fogalmazd meg röviden, hogy miért dúltak trónviszályok államalapító királyunk halála után? 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 2p/ 
2. feladat 
Kik között folyt a harc a keresztény Magyarországért? 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 2p/ 
 
3. feladat 
Mik voltak a pogánylázadások célja? 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 2p/ 
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4. feladat 
Írd a számokat a megfelelı nevek mellé! 
 
Péter:__________  I. András:__________ Aba Sámuel:_________  I. Béla:___________ 
 
1. Oroszországból tért haza; 2. Bajnoknak hívták; 3. Idegen lovagokra támaszkodott; 4. 

Gellért püspök hívta haza; 5. A Tisza mellett lelte halálát; 6. Péter ellenfele volt; 7. Hercegi 

címet viselt; 8. Az összedılı trónépítmény ölte meg; 9. Tihanyban bencés kolostort alapított; 

10. Velencében nevelkedett; 11. Választott a korona és a kard között; 12. 1044-ben szenvedett 

vereséget; 13. I. István idején a királyi hadak fıparancsnoka volt; 14. A császár segítségével 

legyızte ellenfelét; 15. Uralkodása idején fúrta meg Zotmund a császár hajóit 

 15p/ 
 
5. feladat 
Határozd meg, hogy miért nevezték  

I. Lászlót „lovagkirály”-nak? ………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

2. I. Kálmánt „Könyves”-nek? ................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………… 

3. II. Bélát „Vak”-nak? ............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………... 

 3p/ 
 
6. feladat 
Kinek a törvénye? Írd a megfelelı nevet a törvényszöveg utáni vonalra! 

Az egyház megerısítése érdekében 

- megparancsolta, hogy minden tíz falu építsen templomot:.………………………….. 

- a templomból távolmaradókat verésre ítélte:………………………………………… 

- elrendelte a tized megfizetését:………………………………………………………. 

Az ország rendjének biztosítása érdekében 

- elrendelte az országhatárokon a vámok megfizetését:.……………………………….. 

- minden évben törvénynapokat tartott:………………………………………………... 

 

 5p/ 
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7. feladat 
Hányadik században és hány évig uralkodott III. Béla? 
 
………….. század,  …………….. évig. 
 2p/ 
 
8. feladat 

II. András idején miért elégedetlenkedtek  

- az ország kisebb nemesei? …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

- a fıpapság? ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

- az elıkelık? ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

 
 3p/ 
9. feladat 

Egészítsd ki az alábbi hiányos szöveget! 

Az elégedetlenség csillapítására …………….-ben ……………….. király kiadta az 

…………………………………......... Ebben ígéretet tett, hogy a nemeseknek nem kell 

…………………………………........, a külföldi hadjáratokban csak akkor kötelesek rész 

venni, ha az uralkodó ……………………………………………. Kötelesek viszont fegyvert 

fogni, ha …………………………………………… Ha a király megszegi az ország 

törvényeit, a nemeseknek ……………………………………………………………………… 

 7p/ 
 
 Összes pont: 41p/ 


