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IX. 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: 2016. 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” 

Tollforgató%202015%20első%20forduló%20kész/www.fekete-merdo.sulinet.hu


„Árpád népe” 

 

1. Tedd sorrendbe a következő eseményeket! 

 

Megérkezés Etelközbe. 

Hunor és Magyar megpillantottak egy szarvasünőt. 

A Volga és a Káma folyó között élnek a magyarok. 

Ménrót hatalmas tornyot épített. 

Hunor és Magyar feleségül vették Dúla fejedelem lányait. 

Az őshaza elhagyása. 

A vérszerződés megkötése. 

Hunor és Magyar gyermekei lettek a hunok és a magyarok ősei. 8p/ 

 

2. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! A megfejtést írd a vonalra! 

 

1. Hunor testvére 

2. A monda szerint Csaba királyfi harcosaitól származó, magyarokkal rokon emberek. 

3. Ménrót egyik fia. 

4. Attila, hun uralkodó fia. 

5. Ezek a tudósok vizsgálták meg a honfoglaló magyarok csontvázait. 

6. A hunok legnagyobb uralkodója. 

 

1. 

      
              

 2. 

     
                  

3. 

     
          

    4.                           
 5. 

   
                      

6. 

     
              

   

Megfejtés: __________________________________________  7p/ 
 

3. Összekeveredtek a betűk! Ha helyes sorrendbe állítod őket, akkor értelmes szavakat 

fogsz kapni! 

 

JMLEEDEEF ____________________________________________  

ÖTZEELK _______________________________________________  

ÉSZÉRVREŐDSZ _________________________________________  

ÁOÉNMFLD _____________________________________________  

KLAYSBACIÁRFI _________________________________________  

GÁORNLYVEONSK _______________________________________  

HURON _________________________________________________  

MÁSOL _________________________________________________  8p/ 



4. Döntsd el a következő állításokról, hogy igaz-e vagy sem! Tegyél „x-et” a megfelelő 

helyre! 

Igaz Hamis 

A jurta egy téglából épült építmény   

A hun nemzet Hunortól, a magyar pedig Magyartól származik   

A vándorlások során kerek sátrakban, ún. jurtákban lakott népünk   

Levédia, Léva városáról kapta a nevét   

A magyarok a 10. században vándoroltak tovább nyugatra, ahol a 

Dnyeper és a Dnyeszter folyók között telepedtek le 

  

Már a 9. század előtt megindult a Honfoglalás, melyet ún. kettős 

Honfoglalás néven ismerünk 

  

1000-1500 évvel ezelőtt alakult ki a magyar nyelv   

A mai napig élnek emberek a világ különböző tájain sátrakban, 

kunyhókban és jurtákban 

  

 8p/ 

 

5. Hol helyezkedtek el az alábbi tárgyak egy jurtában? Írd a számot a megfelelő helyre! 

 

1) nők 2) férfi 3) házi istenek 4) család 5) konyhai eszközök 6) gyermek 

7) ágy 8) rokonok 

 

jobb oldal: _______________________________________________  

 

bal oldal: ________________________________________________  8p/ 

 

6. Kik voltak a következő személyek! 

 

Kálti Márk: ____________________________________________________________  

Szvatopluk: ____________________________________________________________  

Ménrót: _______________________________________________________________  

Attila: _________________________________________________________________  

sámán: ________________________________________________________________  

Árpád: ________________________________________________________________  6p/ 

 

7. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? 

 

törzs: ____________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

gyula: ____________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

bő: ______________________________________________________________  

„kettős honfoglalás”: ________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

sztyepp: __________________________________________________________  5p/ 

 

 Összesen: 50p/ 


