
IV. Tollforgató 2012.03.31. 
Fekete István Általános Iskola 

: 2213 Monorierdő, Szabadság út 43. 

: 06 29 / 419-113 

OM 037757 : titkarsag@fekete-merdo.sulinet.hu  

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

 

NÉV: 

Történelem 7-8. osztály 

 

1. Feladat 

Magyarázd meg a fogalmakat! 

 

„furcsa háború”: ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

„Sztálin – orgona”:  _________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

„Margaréta-terv”: __________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

„Barbarossa-terv”: __________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

revízió: ___________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

„csiga-offenzíva”: __________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

„Árpád-vonal”: ____________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

V-2 (Wunderwaffe): ________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

 8p/ 

 

2. Feladat 

Melyik volt előbb, és melyik később? Döntsd el a kérdést a párba állított történelmi 

események között! Húzd alá a korábban történt eseményt! 

 

Hitler öngyilkossága – Drezda bombázása 

a D-nap – Magyarország megszállása 

Berlin elfoglalása – Roosevelt halála 

a jaltai konferencia – Budapest ostroma 

a győzelem napja – Prága elfoglalása 

a potsdami konferencia – atombomba Hirosimára 

 6p/ 

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


3. Feladat 

Mi történt ekkor? 

 

1941 december 7. : ______________________________________________________  

1944 március 19. : _______________________________________________________  

1945 május 8. : _________________________________________________________  

1945 szeptember 2. : _____________________________________________________  

 4p/ 

 

4. Feladat 

Kösd össze a felsorolt történelmi személyeket a hozzájuk tartozó fogalmakkal, eseményekkel! 

 

Sztálin Afrika-Korps 

Churchill Atlanti Charta 

Teleki Pál nemzetvezető 

Rommel grúz származású 

Szálasi Ferenc földrajztudós 

Bárdossy László kancellár 

Hitler 2.magyar hadsereg 

 7p/ 

 

5. Feladat 

Ki volt? 

Ribbentropp: ___________________________________________________________  

Klebelsberg Kunó: _______________________________________________________  

Stauffenberg: ___________________________________________________________  

Fürst Sándor: ___________________________________________________________  

Zsukov: _______________________________________________________________  

A „szürke eminenciás”: ___________________________________________________  

Horthy Miklós: _________________________________________________________  

 7p/ 



6. Feladat 

Írd be a vaktérképre a történelmi Magyarország elszakított részeinek nevét (T) és az ott élő 

magyar lakosság számát!  

 

 
 

 8p/ 

 

7. Feladat 

Kitől való az idézet? Írd a vonalra! 

„Szószegők lettünk (…) A gazemberek oldalára álltunk – mert mondvacsinált atrocitásokból 

egy szó sem igaz! Sem a magyarok ellen, de még németek ellen sem! Hullarablók leszünk! A 

legpocsékabb nemzet. Nem tartottalak vissza. Bűnös vagyok.” 

________________________________ 

 1p/ 

 

8. Feladat 

Fejtsd meg a keresztrejtvény! 

 

 14p/ 



9. Feladat 

Totó. Húzd alá a megfelelő választ! 

 

 14p/ 



10. Feladat 

Írd a kép alá a megfelelő nevet! 

 

Spitfire B-29 JAK-9 Messerschmitt BF 109 T-34 Tigris Shermann 

 

  

___________________________ ______________________________ 

 

  

_____________________________ ________________________________________ 

 

  

_______________________ ________________________________________ 

 

________________________________ 

 

 7p/ 



11. Feladat 

Kit ábrázol a kép? Írd a kép alá a nevét! 

 

   

__________________ ____________________________ _________________ 

 

   

___________________ __________________ ___________________ 

 

  

_________________________ __________________ 

 8p/ 

 Összesen: 84p/ 


