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XI. 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: 2019. FEBRUÁR 11.  

 

(HATÁRIDŐ UTÁN ÉRKEZŐ FELADATOKAT NEM FOGADUNK EL!!) 
 

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. Betűháló. Nagy Lajos király 1351. évi törvényei közül négynek a nevét rejtettük el a 

betűhálóban. A név megtalálásáért 1-1 pont, a magyarázatért 2-2 pont jár. 

P A L L O S O Ó Ú R I K M S 

E F G N U J R T B E S A Ű Z 

D E K Ó J O H N U J Z E N I 

Ő S I S É G T Ö R V É N Y E 

S E L E N C E D Ö I K K C O 

 

a, _________________________: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b, _________________________: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

c, _________________________: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

d, _________________________: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                12/ 

2. Milyen Árpád-házi emlékeket (épület, szobor, dombormű, falfestmény, ötvösmunka, 

írásos mű) tudsz felsorolni? Említs meg legalább tízet, de minél többféle alkotás 

szerepeljen benne! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                10/ 

3. Pótold a szöveg hiányzó adatait! 

Hunyadi Mátyás_______________ -ban, _______________________ városában született. 

Édesanyja___________________________, apja a törökverő_____________________ volt. 

Nevelője a kiváló humanista tudós__________________________, aki később érsek lett. 

Mátyás testvérét, _____________________ ellenfelei kivégezték, a 14 éves ifjút pedig 

_______________ tartották fogva. A 15 éves uralkodó erélyes politikával erős____________ 

_____________ hatalmat épített ki Magyarországon.                                                                   8/ 

4. a, Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 

 
  



b, Magyarázd meg a megfejtésül kapott fogalmat!  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c, Melyik királyunk nevéhez fűződik? ____________________________________________ 

                                                                                                                                                                8/ 
5. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 

 
Megfejtés: ________________________________                                                                      12/ 
 
6. Ki írta a Rege a csodaszarvasról című verset? 

Ki volt az a közelmúltban elhunyt régész és festőművész, aki a vershez illő rajzokat 

készítette? 

A költő neve:____________________   A régészprofesszor neve:__________________ 

                                                                                                                                                                   2/ 
 
7. Honfoglalás.  

a, Mettől meddig tartott a honfoglalás? _________________________________ 

b, Hol jött be a fősereg a Kárpát-medencébe? ____________________________                  2/ 

 
8. Az alábbi felsorolásból húzd alá egyenes vonallal az Anjouk, hullámos vonallal a Jagellók 
korára jellemző megállapításokat! (8) 
az aranyforint bevezetése       nikápolyi csata                         Dobzse László                   bányabér 

nápolyi hadjárat                        erdélyi parasztfelkelés            örökös röghöz kötés       kapuadó 

német-római császár                Toldi Miklós                               corvinák                             füstadó 

rendkívüli hadiadó                     keresztes háború hirdetése   huszita háborúk         várnai csata    

                                                                                                                                                                  8/ 
  



9. Pótold a szöveg hiányzó részeit! 
László király az 1278. évi _____________________ csatában Habsburg Rudolf oldalára állt. 

Legyőzték a cseh ___________________ seregét. Ez a győzelem vetette meg a __________ 

_________ család felemelkedését. 

Melyik László királyról van szó?________________________                                                      4/ 
 
10. Válaszolj a kérdésekre! 

Ki volt az „utolsó aranyágacska”?__________________________________ 

Melyik évben halt ki az Árpád-ház?_________________________________ 

Ki volt a „névtelen” történetíró?___________________________________ 

 Ki volt a második honalapító?_____________________________________ 

Ki volt az „aranyváros hercege”?___________________________________ 

Hol koronázták Szent Istvánt királlyá?_______________________________ 

Hol aratott győzelmet Szent István Koppány felett?____________________ 

Hol nézhetjük meg Szent István szarkofágját?_________________________ 

Hol talált menedéket IV. Béla az őt üldöző tatárok elől?_________________ 

Hol gyilkolták meg Kun Lászlót?____________________________________ 

Hol omlott össze I. Béla trónja?____________________________________ 

Hol temették el először Szent Lászlót?_______________________________ 

Hol élt zárdában Szent Margit?_____________________________________ 

Hol játszódott a „Korona vagy kard” története?________________________ 

Hol található Aba Sámuel sírja?_____________________________________ 

Hol őrzik a Szent Jobbot?__________________________________________ 

                                                                                                                                                        16/ 
 
11. A végvári harcok dicsőséges korszaka az 1532-1566 közötti évek. Töltsd ki a táblázat 
üres részeit! 

Év Helyszín Várkapitány A várvédők 

száma 

Az eredmény 

1532     

    A várat csellel 

foglalta el a török 

  Losonczy István   

   150  

    Török kudarc, fényes 

magyar győzelem 

1566     

                                                                                                                                                             24/ 



12.      II. Rákóczi Ferenc családi kapcsolatairól szól az alábbi szöveg. Pótold a hiányzó 
adatokat! 
II. Rákóczi Ferenc dédapja________________ Erdély fejedelme, dédnagyanyja a sárospataki 

kollégiumot is alapító______________________ volt. Apai nagyapja az erdélyi fejedelmi  

címet viselő___________________, nagyanyja pedig a buzgó katolikus, rangos főnemesi 

családból származó___________________ volt. Anyai nagyapja a horvát-magyar főnemes 

____________________, akit Bécsújhelyen végeztek ki. Édesapja a főúri összeesküvésben 

részt vevő____________________, édesanyja pedig Munkács várának hős védője_________ 

__________. Nevelőapja a felvidéki kuruc felkelés vezére, Erdély fejedelme______________, 

akitől a gyermek Rákóczi sokat tanult a katonai hadviselésről.                                               8/ 

 
13. 1848-1849-es forradalom és szabadságharc. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 

 
 
Megfejtés:__________________                                                                                                     10/ 
  



14. Dicsőséges tavaszi hadjárat. Fejtsd meg a keresztrejtvényt!  

 

Megfejtés:____________________________________ 

Miért jelentős város a szabadságharc történetében?_________________________________ 

_____________________________________________________________________               10/ 

                                                                                                             

 Összesen: 134/ 


