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NÉV: 

Történelem 7-8. osztály 

 

1. Húzd alá azokat a fogalmakat, neveket, évszámokat, amelyek a gazdasági 

világválsághoz tartoznak! 

futószalag – fekete csütörtök – Moszkva – New York – 1929. október 24. – tervutasítás – 

értékpapír – túltermelés – kollektivizálás – Popov – 1929-1933 – spekuláció – fekete nap – 

szovhoz – részvény 8p/ 

 

2. Írd az államférfiak neve mellé a felsorolásból hozzá tartozó fogalmakat, történelmi 

eseményeket! 

New Deal, Duce, Führer, náci, Marcias u Roma, közmunka, kancellár, fasces, agytröszt, 

fasizmus, nemzetiszocialista 

Mussolini:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Roosevelt: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Hitler:______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 11p/ 

 

3. Rakd időrendbe a felsorolt eseményeket! Írd be az események után az évszámot! 

Sorrend Évszám 

______ Horthy kormányzóvá választása ______________ 

______ A román hadsereg bevonulása Budapestre ______________ 

______ A Tanácsköztársaság bukása ______________ 

______ Horthy bevonulása Budapestre ______________ 

 8p/ 

 

4. Írd le, hogy kire vonatkozik a rövid jellemzés! 

Ő volt a „sivatagi róka”: __________________________________________________  

A szigetországot megmentő miniszterelnök: __________________________________  

Az afrikai harcok angol hadvezére: __________________________________________  

Németbarát norvég miniszterelnök: _________________________________________  

Repülőgéppel szökött el Hitler mellől: _______________________________________  

 5p/ 
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5. Fejtsd meg a Magyarország német megszállásával kapcsolatos keresztrejtvényt! 

1. …… - terv (Magyarország megszállása) 

2. Konferencia helyszíne 1943- ban 

3. A „Lebensraum” jelentése 

4. Koncentrációs táborba szállítás 

5. …. Döme magyar miniszterelnök 

Megfejtés: _______________________________________________  

 6p/ 

6. Állítsd sorrendbe a visszacsatolás ideje szerint a felsorolt területeket! 

____Felvidék ____Észak – Erdély ____Kárpátalja ____Délvidék 

 4p/ 
 

7. Alább az antifasiszta koalíció vezetői láthatók, akik részt vettek a jaltai konferencián.  

Írd a nevüket a kép alá! Melyik ország vezetői voltak? Írd a nevük után a megfelelő 

betűt! 

a) Szovjetunió b) Nagy – Britannia c) Egyesült Államok 

 

……………………   _____ ……………………  ____ ……………………  ____ 

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

 6p/ 

8. Írd a térkép betűjeleit a megfelelő ország neve mellé! 

____Anglia ____Lengyelország 

____Dánia ____Franciaország 

____Norvégia ____Jugoszlávia 

____Hollandia  ____Görögország 

____Belgium ____Szovjetunió 

 10p/ 



9. Nézd meg a korabeli képeslapot! Írd a betűjelek mellé az elszakított területek nevét és 

azoknak az országoknak a nevét, amelyekhez kerültek! 

a) ____________________________________ -  __________________________________  

b) ____________________________________ -  __________________________________  

c) ____________________________________ -  __________________________________  

d) ____________________________________ -  __________________________________  

 

 8p/ 

10. TOTÓ. Karikázd be a helyes megfejtést! 

1.   Melyik terület - visszacsatolás esett a világháború idejére? 

      1. Felvidék                                             2. Erdély                                   x. Kárpátalja 

2.   Melyik német területfoglalás történt fegyveresen? 

      1. Dánia                                                  2. Ausztria                               x. Saar - vidék  

3.   Melyik ország feldarabolásában állapodtak meg a müncheni egyezmény résztvevői? 

      1. Lengyelország                                   2. Jugoszlávia                          x. Csehszlovákia 

4.   Melyik nem balti állam a felsoroltak közül? 

      1. Észtország                                         2. Albánia                                 x. Litvánia 

5.   Melyik országban alakult németbarát kormány? 

      1. Norvégia                                           2. Hollandia                              x. Dánia 

6.   Hol került sor a szövetséges csapatok súlyos vereségére és az átkelésre? 

      1. Normandia                                       2. Dunkerque                           x. Szicília 

  



7.   Melyik volt a legnagyobb területű országrész, amelyet visszacsatoltak Magyarországhoz? 

      1. A Felvidék déli része                       2. A Délvidék egy része          x. Észak- Erdély 

8.   Mikor került sor a Barbarossa- terv végrehajtására? 

      1. 1941 június 22.                                2. 1942 szeptember 2.           x. 1942 június 23. 

9.   Hol történt a második magyar hadsereg katasztrófája? 

      1. Volga                                                 2. Dnyeper                               x. Don 

10. Melyik konferencián határozták el az ENSZ létrehozását? 

      1. Teherán                                            2. Potsdam                              x. Jalta 

11. Melyik terv, illetve hadművelet kötődik 1944 március 19-éhez? 

      1. Overlord                                           2. Margaréta- terv                 x. Barbarossa- terv 

12. Melyik helyszín kötődik az afrikai hadműveletekhez? 

      1. Tobruk                                              2. Teherán                               x. Salamon- szigetek 

13. Ki volt a „hintapolitikus”? 

      1. Sztójay Döme                                  2. Gömbös Gyula                    x. Kállay Miklós 

13+1  Melyik országnak volt a legnagyobb embervesztesége a világháborúban? 

    1. Németország                                 2. Lengyelország                     x Szovjetunió 

 14p/ 

 

11. A II. világháború befejezésének döntő fordulata volt a nyugat- európai partraszállás. 

Pótold az alábbi szöveg hiányzó adatait! 

 

A partraszállásra __________________________, a franciaországi _____________________ 

került sor. A __________________ fős partra szálló seregek főparancsnoka az amerikai  

____________________________ tábornok volt. A várva várt ______ - napon végrehajtott  

invázió ____________________ fedőnéven vonult be a történelembe. A partraszállással  

megnyílt a ____________________ front. 

 7p/ 

 

 Összesen: 87p/ 


