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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: 2017. JANUÁR 23. 
(AZ EREDMÉNYEK FEBRUÁR 20-A UTÁN 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


1. Karikázd be a helyes a válasz betűjelét! 

1. A monda szerint a magyarok őse. 

a) Ménrót b) egy régész c) Caesar d) Nagy Sándor 

2. Nem finnugor nyelv! 

a) észt b) lapp c) finn d) görög 

3. Ennyi évvel ezelőtt már létezett egy nép, mely nyelvünk régebbi változatát beszélte! 

a) 1000-1500 b) 2500-3000 c) 5000-6000 d) 500-1000 

4. Finnugor nyelvcsaládba tartozik! 

a) olasz b) észt c) angol d) kínai 

5. Minek nevezték a törzset? 

a) nemzetség b) had c) nagycsalád d) semminek 

6. Mikor fejeződött be a Honfoglalás? 

a) 900 b) 899 c) 1000 d) 896 

7. Mikor készült a Honfoglalást ábrázoló körképünk? 

a) 1881 b) 1900 c) 1894 d) 1895 

8. Mikor koronázták meg az „államalapítót”? 

a) 1001 b) 1000 c) 999 d) 1002 

9. Ki volt István király felesége? 

a) Anasztázia b) Judit c) Matild d) Gizella 

10. Hol épült fel a magyar királyság első bazilikája? 

a) Esztergom b) Székesfehérvár c) Pannonhalma d) Eger 10p/ 

 

2. Tedd időrendbe a honfoglalás eseményeit! 

A székelyeket rendelték a gyepük mellé. _____ 

Győztes csaták eredményeként a Kárpát-medence a magyarok birtokába kerül. _____ 

Vérszerződés Etelközben. _____ 

A magyarok és a szlávok legyőzik a frankokat. _____ 

Átkelés a Vereckei-hágón. _____ 

A Kárpát-medencébe bevonuló magyarokat nomád népek hátba támadják. _____ 

Befejeződik a teljes honfoglalás 900-ban. _____ 

Szvatopluk segítségül hívja a magyarokat. _____ 

A magyarok behívják Árpád fejedelmet a fősereggel együtt. _____ 9p/ 

 

3. Mit takarnak az alábbi fogalmak! 

1. totemhit: ____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

2. nemzettség: __________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  



3. turul: _______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

4. Magna Hungaria:  _____________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

5. Gyula: ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

6. Besenyő: ____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

7. Primogenitúra: ________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

8. ispán: _______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

9. gyepű: ______________________________________________________________  

 9p/ 

 

4. Fejezd be a megkezdett mondatokat! 

A frankokkal háborúba keveredett ______________________________ szláv fejedelem a 

magyarokat hívta segítségül. Miután legyőzték őket,a magyar sereg már nem tért vissza a 

Kárpátokon túlra, hanem behívta _____________ fejedelmet a fősereggel együtt. A magyarok 

a ________________________ keresztül vonultak be a _____________________________. 

A honfoglalás ___________________ kezdődött és _________________ fejeződött be. A 

honfoglalás után is __________________ életmódot és ______________________________ 

hadjáratokat folytattak a magyarok. Ezeket három irányba indították: 

____________________________________, ____________________________________ és 

____________________________________. Összesen _________ hadjáratról tudunk. A 

kalandozásokat az _________________________ csatában elszenvedett vereség zárta le. A 

két magyar vezért ____________________ és ____________________ elfogták, majd 

kivégezték. 

 15p/ 
 

5. Miért vezethette Árpád a honfoglalást? Írj róla néhány sort! 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 5p/ 



6. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 

 

1. Kündü más néven  

2. A Magyar törzs eredeti neve  

3. Hadvezéri tisztség  

4. … ingoványok  

5. Az egyik törzs neve  

6. Kétnevű törzsnév  

7. Levédia fejedelme  

8. Nagy folyó Levédiában  

9. Nagy Magyarország latinul  

10. Az őshazát felkereső barát  

11. … fejedelemség (kazár örökség)  

 

 

 

 

 

 

 

Megfejtés: _______________________________________________  
 

Írd le néhány mondattal, hogy mit jelentett a magyarok hitvilágában a megfejtésben 

szereplő fogalom! 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 12p+3p/ 

 

 

Kedves gyerekek! Az utolsó feladatban egy eddigi, nem alkalmazott különlegességet találtok. 

Az lesz a feladatotok, hogy az ősi magyar írásmódon, azaz rovásírással oldjátok meg a 

következő feladatot! A választ rovásírással kérem! 
 

7. Sorold fel a hét törzsfőt! 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 7p/ 
 

 Összes pont: 70p/ 
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