
Monorierdei Fekete István Általános Iskola VIII. TOLLFORGATÓ 1. forduló 

2213 Monorierdő, Szabadság u. 43.  
Tel./Fax: 06-29-419-113 

www.fekete-merdo.sulinet.hu 
 

 

 

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

 

TÖRTÉNELEM 

 

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 hosszú bélyegzőt is tenni! 

 

 

 

 

 

Beküldési határidő: 2015. DECEMBER 07. 

(A 2. FORDULÓ FELADATAI NOVEMBER 30-ÁN KERÜLNEK FEL A HONLAPRA!) 

 

Cím: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 

 

A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ” 

www.fekete-merdo.sulinet.hu


 

1. Pótold a szövegben a hiányzó részeket! 

 

Kolumbusz _______________-ben, __________________Izabella és 

____________________Ferdinánd támogatásával ______________________________típusú 

hajóval indult útnak. A vezérhajót, a ______________________________, két kísérőhajó, a 

______________________________________ követte. A hetvennapos út első felét a 

__________________________- szigeteken töltötték. Az óceánon keresztül ________ napig 

tartott az út. Kolumbusz azt hitte, hogy ____________________ érkezett meg, amikor 

embereivel szárazföldet ért. A felfedezők valójában __________________________ 

szigetvilágában kötöttek ki. Később a nagy felfedezőről elneveztek egy dél-amerikai országot, 

__________________. 

 11p/ 
 

2. Tedd időrendbe a nagy földrajzi felfedezések idejének felsorolt eseményeit! 
 

Magellán útja 

Kolumbusz felfedezése 

Amerigo Vespucci felismerése 

a mórok kiűzése 

Diaz felfedezése 

Vasco da Gama felfedezése 

 

 6p/ 
 

3. Rendezd a felsorolt személy- és földrajzi neveket, fogalmakat a táblázat megfelelő 

részébe! Azonban van a felsorolásban három kakukktojás! 
 

Marco Polo – Kanári-szigetek – vitorla – triérész – a Nílus deltája – India – Diaz – 

Kolumbusz – kormánylapát – iránytű – karavella – Vasco da Gama – Jóreménység foka – 

Magellán – Közép-Amerika – Santa Maria – két óceán találkozása – Újvilág – Amerigo 

Vespucci – új tengeri térképek – Fülöp-szigetek 

 

Hajósok, felfedezők Az új navigációs eszközök A 15-16. században 

felfedezett helyek 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 18p/ 



4. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 
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Megfejtés: ______________________________________________ 

 

1. Új munkaerő Afrikából. 

2. Befektető tulajdonos. 

3. Brazília gyarmattartó országa. 

4. A kereskedelem …… vált. 

5. Kézi munkával termelő gyár. 

6. Pénzkölcsönző intézet. 

7. …megosztás. 

8. A felvett kölcsön biztosítéka. 

9. Megtörtént a világ első … 

 10p/ 

 

5. Milyen események kapcsolódnak a következő évszámokhoz? Kösd össze a 

megfelelőket! 
 

1487 Az Inka Birodalom felszámolásának kezdete 

1492 Cortés megsemmisíti az Azték Birodalmat 

1494 Bartolomeu Diaz eljut a Jóreménység fokához 

1521 Az újkor kezdete 

1532 Az ellentétek rendezése 

 5p/ 



6. Határozd meg a következő fogalmakat! 
 

- bekerítés: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

- csavargás elleni törvények: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

- hidalgo: ______________________________________________________________ 

- yeoman: ______________________________________________________________ 

- Fekete pápa: __________________________________________________________ 

- Inkák: _______________________________________________________________ 

- Konkvisztádor: ________________________________________________________ 

- árforradalom: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 8p/ 

 

 Összes pont: 58p/ 


