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NÉV: 

Történelem 7-8. osztály 
 
1. Egészítsd ki a szöveget! 
 
a, Az olaszok évszázadok óta _______________ államra szétszakadva éltek. Az olasz egység 
megteremtését egy észak-itáliai állam, _______________________________ Királyság 
szorgalmazta. Szövetséget kötöttek ___________________________ francia császárral, aki 
támogatást ígért nekik Ausztriával szemben. Amikor kitört a háború, a francia-olasz csapatok 
________________________________. 

b, A döntı csatát Solferino mellett vívták. A csatának rengeteg sebesültje volt. Ez késztette 
Henry Dunant svájci orvost a __________________________________ létrehozására. 

1860-ban ____________________________ , olasz szabadsághıs vörösingeseivel partra 
szállt _________________________ -ban, és felszabadította Dél-Itáliát. Bár már ebben az 
évben létrejött az Olasz Királyság, igazából a Pápai Állam elfoglalásával fejezıdött be, 
amikor is Olaszország fıvárosa _________________ lett. 

c, A németek – az olaszokhoz hasonlóan - _________________ államra szétszakadva éltek. A 
két legerısebb német állam _________________________ és 
___________________________ volt. 

Mindkettı másképp képzelte az egyesítést. Kettejük között a fegyverek ereje döntött. Az 
1866-ban kitört háborúban az _______________________ vereséget szenvedtek. 

d, ________________ -ben kitört a francia-porosz háború. A franciák megsemmisítı 
vereséget szenvedtek, maga _____________________________ , a franciacsászár is fogságba 
esett. Franciaország megalázó békére kényszerült, elvesztette 
________________________________-t. 

1871 januárjában Versailles-ban kikiáltották a _____________________________________ -
ot. 

e, Az Egyesült Államok területe a 19. század elsı felében jelentısen gyarapodott. Az északi 
államokat a fejlett ipar és a farmergazdaságok jellemezték, míg délen a 
_______________________ épülı _____________________ gazdálkodás folyt, ahol fıleg 
________________ -ot, dohányt és rizst termesztettek. 

f, Észak és Dél eltérı berendezkedése komoly _______________________ -hez vezetett. 

Észak ugyanis elutasította a ______________________ -t. 1860-ban _______________ -t 

választották meg az Egyesült Államok elnökévé. Az elnök _______________________ a 
rabszolgatartást. 



g, A déliek kiléptek az ____________________ -ból, hogy önálló államot hozzanak létre. 
1861-ben kitört a _________________________. Az elnök 1863-ban a déli rabszolgákat 
__________________________. A háború _____________ -ben az __________________ 
gyızelmével ért véget. 
 28p/ 
 
2. Melyik irányzatot, fogalmat jelölik a következı meghatározások? 

Közösségi elven alapuló eszme:___________________________________________ 

Aláírásgyőjtéssel szervezkedık:___________________________________________ 

Polgári demokrácián alapuló baloldali eszme:________________________________ 

Diktatórikus eszmei irányzat, Oroszországban:_______________________________ 

„Sem Isten, sem király!” volt a jelszavuk:____________________________________ 

A munkások érdekvédelmi szervezete:______________________________________ 
 6p/ 
 
3. A második ipari forradalom számos olyan technikai találmánnyal lepte meg a világot, 
amelyek jelentısen változtattak az emberiség életmódján. Melyek voltak ezek? Írd le a 
találmányokat a feltalálójuk neve után! 

Benz: __________________________________________________________________ 

Zeppelin: _______________________________________________________________ 

Puskás Tivadar: __________________________________________________________ 

Morse: _________________________________________________________________ 

Wright testvérek: ________________________________________________________ 

Edison: _________________________________________________________________ 

Bell: ___________________________________________________________________ 

Galamb József: ___________________________________________________________ 

Röntgen: ________________________________________________________________ 

Csonka János: ____________________________________________________________ 

Eötvös Loránd: ___________________________________________________________ 

Bláthy Ottó: _____________________________________________________________ 

Marconi: ________________________________________________________________ 

Lumiére: ________________________________________________________________ 

 14p/ 



4. A 19. század második felében három nagyhatalom határozta meg Európa politikáját, 
gazdasági életét. Állapítsd meg egy-egy rövid leírás alapján, hogy mely államokról van 
szó! 
 
a, Itt nem volt forradalom 1848-ban. Tengeri kereskedelme, ipara, kiterjedt gyarmatai által a 
19. században a „világ mőhelyeként” emlegették. 

__________________________________________ 

b, Itt sem volt forradalom 1848-ban. Hódító politikája révén határait jelentıs mértékben 
kiterjesztette. Katonai ereje „Európa rendırévé” tette ezt az országot. 

__________________________________________ 

c, Az 1848-as forradalmi hullám egyik elindítója. Óriási fejlıdés ment végbe az országban, 
fıvárosa ekkor vált a „fények fıvárosává”. 

__________________________________________ 
 3p/ 
 
5. Kösd össze az összetartozó neveket és fogalmakat! 
 
IX. Pius                                                         az „Ezrek” vezére 

Garibaldi                                                      magyar szabadságharcos 

Cavour                                                          a „Vatikán foglya” 

Türr István                                                   olasz király 

II. Viktor Emánuel                                       az egységesítés vezetı politikusa 5p/ 
 
6. Jelöld Európa vaktérképén Londont, Párizst, Berlint, Rómát, Bécset és 
Szentpétervárt! 

Kösd össze szaggatott vonallal a hármas szövetséget alkotó országok fıvárosait! 

Kösd össze egybefüggı vonallal az antantot alkotó országok fıvárosait! 

 8p/ 



7. Kit ábrázolnak az alábbi képek? Írd a vonalra a nevüket! 

               

_____________   _____________________       _______________________________ 

                       

_______________        _______________         ____________________ 

 6p/ 

 Összesen: 70p/ 


