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NÉV: 

Történelem 7-8. osztály 

A nemzetállamok kora 

1. Határozd meg a következő fogalmakat! 

 

- utópia: _______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

- anarchisták: ___________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

- keresztényszocialista: ___________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

- szociáldemokrata: ______________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

- marxista: _____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

- enciklika: _____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

- metropolisz: ___________________________________________________________  

- védővám: _____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 8p/ 

2. Töltsd ki a táblázatot! 

A feltaláló neve A találmány neve 

Thomas Alva Edison  

Graham Bell  

 léghajó 

 írógép 

Galamb T. József  

 filmvetítés 

Bánki Donát – Csonka János  

Henry Ford  

 repülőgép 

 X-sugár 

 10p/ 

http://www.fekete-merdo.sulinet.hu/


3. Fejtsd meg az évszámrejtvényt! Miről nevezetes a megfejtés éve? 

 

        Az egységes Olasz Királyság kikiáltása Torinóban 

        A "népek tavasza" 

        A Nemzeti Színház megnyitása 

        Az Amerikai Egyesült Államok polgárháborújának kezdete 

 

A megfejtés: ___________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 5p/ 

4. Igaz vagy hamis? Karikázd be a jó megoldás betűjelét! A megfelelő irányba olvasva 

egy értelmes szót kapsz megfejtésül!  

Igaz Hamis 

Németország vasútvonalainak hossza az 1840-es évektől 1900-ig a tízszeresére nőtt. Z R 

A 19. század végén már felemelkedtek az első repülőgépek. S A 

Már az ókorban is léteztek időmérésre alkalmas eszközök. V Ó 

A 20. század elején szabályozták a gépkocsivezetést. D T 

Az autó nem válhatott közkedvelt cikké, mert gyártása drága és időigényes volt. R U 

A morzejelek forradalmasították és meggyorsították a kommunikációt. A Á 

Az első benzinnel működő járművet Henry Ford készítette el. H Y 

A 19. század eleji gőzmozdonyok utódai a századvégi villanymozdonyok. L G 

A rádióhullámok kifejlesztésével vezetékek nélkül lehetett információt továbbítani. Á A 

A 20. században a mindennapok részévé vált az újságolvasás, a színház- és 

mozilátogatás. 

P N 

 

Megfejtés: _____________________________________________________________  

Mire szolgált? __________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________ 12p/ 

 

5. Tedd időrendi sorrendbe az alábbi eseményeket! Írj sorszámokat a négyzetekbe! 
 

Franciaország vereséget szenved a porosz háborúban. 

Az egységes Németország kikiáltása. 

A solferinói csata. 

Az Egyesült Államokban véget ér a véres polgárháború. 

Viktória királynő uralkodásának vége. 

III. Napóleon császárságának kezdete. 

Kikiáltják az egységes Olaszország első királyát. 

Az első benzinnel működő jármű elkészítése. 

 8p/ 



6. Töltsd ki a hiányos szöveget! 

Az olyan nagyvállalatokat, melyek egy-egy iparágon belül uralkodó pozícióra tettek szert, 

_____________________________________ nevezzük. Ezek képesek voltak arra, hogy 

___________________________ a szabadpiaci versenyt, és diktálják az 

___________________________. A ________________ forradalom hatása a mindennapokra 

is kiterjedt. Következtében robbanásszerűen megnőtt a _____________________________. 

_______________ találmánya, az izzólámpa beköltözött az otthonokba. A 19. század végén 

több országban megkezdődött a __________________ kitermelése, melynek hatására a 

közlekedésben is nagymértékű változások álltak be. Az utakon megjelentek a 

___________________________. A városi munkásság létszáma a 19. század folyamán 

rohamosan ______________________, azonban a munkabérek _____________________ 

maradtak. 

 10p/ 

7. a) Írd a megfelelő helyre a térképen található számokat! (11 darabot írj be!) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Déli államok: ___________________________________________________  

 

b) Írd a meghatározások alá, hogy mely településekről lehet szó! 
- Az Egyesült Államok függetlenségi háborúját elindító híres „teadélután” helyszíne volt. 

1.________________________________________ 

- A Fehér Ház és a Kongresszus épülete is ebben a városban található. 

2.________________________________________ 

- Új-Amszterdam néven alapították holland telepesek a 17. században. 

3.________________________________________ 

- Spanyol alapítású város, az „angyalok városa”, a „fekete arany” leghíresebb lelőhelyes 

Kaliforniában. 

4.________________________________________ 15p/ 



 

8. Húzd alá a helyes választ! 

a) A német nép egyesítése… 

- a Habsburg Birodalom vezetésével valósult meg. - Poroszország vezetésével   

 valósult meg. 

b) Az egységes Olaszország 

- francia támogatással jött létre. - francia támogatás nélkül jött 

 létre. 

c) Garibaldi szabadította fel 

- Dél-Itáliát. - a Szárd-Piemonti Királyságot. 

 

d) A régi birodalmak népeinek összetartozás-tudatát nagyban növelte a 

- nacionalizmus eszméje. - szocializmus eszméje. 

 4p/ 

 

9. Nevezd meg a képen látható személyeket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ ___________________ ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ _________________ ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ _____________________ 8p/ 

 

 Összesen: 80p/ 


