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XIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

TÖRTÉNELEM DÖNTŐ 

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! 

 
  

http://www.monorierdoiskola.hu/


1. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! A szürke részbe kerüljenek a betűk! A sötétszürke a  

megfejtés.  

Sorok száma: 

1. Fontos termény 

2. …hívő a sumerek vallása 

3. A sumerek írása 

4. A gazdálkodás irányítója 

5. Sumer város 

6. Jelentős sumer találmány 

7. Nagy sumer király 

8. Mezopotámia egyik folyója 

  1.         

2.           

   3.        

 4.          

  5.         

  6.         

7.           

           

                 

Megfejtés:_____________________________ 9/ 

2. Egészítsd ki a következő szöveget! 

 

A Biblia szó jelentése______________, amely magába foglalja 

az_________________ 

és az _____________________ tanait. Az előbbi a ______________ nép történetét, 

míg az utóbbi a __________________vallás kialakulását írja le. Közös bennük az, 

hogy 

mind a kettő____________________ alapul. Az első ősatya ______________ volt, 

aki 

utódaival együtt kötötte meg Istennel az első___________________. A zsidókat az 

egyiptomi fogságból_____________ vezette ki, aki a pusztai vándorlás során újra 

megkötötte a szövetséget Istennel. A Biblia első öt könyve a ____________, amely 

az Úr törvényeit tartalmazza. 10/ 

  



 

3. a) Jelöld a vaktérképen Knósszoszt, Spártát, Mükénét és Tróját! 

                         

b) Párosítsd a megnevezett négy ókori görög városhoz a felsorolt neveket, fogalmakat! 

labirintus  - szép Heléné - Ariadné - Daidalosz - Agamemnón - Parisz – Odüsszeusz – Hektór 

– 

oroszlános kapu 

Knósszosz:__________________________________________________________________ 

Spárta:_____________________________________________________________________ 

Mükéné:____________________________________________________________________ 

Trója:______________________________________________________________________ 

 17/ 

4. Mely dolgokban nyilvánult meg a görögök összetartozásának tudata? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 7/ 

5. Cseles kérdések, egyértelmű válaszok.  

Nevezetes esküvő:____________________________________________________________ 

Nagy Sándor filozófusa:_______________________________________________________ 

Nagy Sándor városa:__________________________________________________________ 

Nagy Sándor nevezetes „csomója”:_______________________________________________ 

A makedónok által elterjesztett kultúra:___________________________________________ 

 5/ 

6. Egészítsd ki a következő szöveget! 

A monda alapján Rómát ___________________ és __________________, egy ikerpár 

alapította. Róma jelképe ma is az az ___________________, ami megmentette a csecsemő 



ikrek életét. Róma a __________________ folyó partján épült fel, amit a valóságban 

_________________ pásztorok alapítottak a ________________évben. Róma a hagyomány  

szerint ___________________________ dombon épült.  

 7/ 

7. Caesar és Augustus legismertebb tettei összekeveredtek. Válogasd szét azokat 

aszerint, hogy Caesar vagy Augustus nevéhez fűződik-e! 

a) átkelt Britanniába   b) felesége Lívia volt  c) nevéből származik a császár szó  d) császár 

volt 

e) naptárreformot hajtott végre  f) a pax Romana meghirdetője  g) mérsékelte az adókat 

h) Kr.e. 44. március 15.   i) a napilap ötlete    j) az aranykor fűződik a nevéhez 

Caesar:____________________________________________________________________ 

Augustus:__________________________________________________________________ 

 10/ 

8. Mire használták a neves római építményeket? 

Colosseum:_________________________________________________________________ 

Angyalvár:__________________________________________________________________ 

Pantheon:__________________________________________________________________ 

Constantinus diadalíve:________________________________________________________ 

Vesta-szentély:_______________________________________________________________ 

 5/ 

9. A következő felsorolásban az ókori Kína nagy találmányai közül olvashatsz néhányat. 

Kettő azonban tévesen került oda. 

a) Húzd alá, melyik az a kettő! 

selyem – papír – kerék – lőpor – iránytű – üveg – porcelán – ecset – könyvnyomtatás 

b) Indokold meg választásodat! 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________4/ 

10. Milyen összefüggés van a két kép között? Indokold meg, és írd le néhány 

mondatban! 

         



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 3/ 

11. A képen egy hoplitát láthatsz teljes felszereléssel. Nevezd meg fegyverzetének és 

ruházatának minden egyes darabját! 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 8/ 

12. Írd le a felsorolt görög istenek római megfelelőjét! 

Zeusz - ______________________                     Poszeidón -________________________ 

Héra - _______________________                    Árész - ____________________________ 

Erósz - _______________________                   Aphrodité -_________________________ 

 6/ 

13. Julius Caesar. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! A szürke részbe kerüljenek a betűk! 

A sötétszürke a megfejtés. 

Sorok száma: 

1. (A Caesar nevéhez fűződő)… reform 

2. …el van vetve… 

3. Caesar öt évig tartózkodott itt 

4. A hadsereg legnagyobb egysége 

5. Barbár törzs 

6. Kiszolgált katona 

7. A punok fővárosa 

8. Egy Caesar által meghódított provincia 

9. …osztás a feszültség enyhítésére 

10. Határfolyó 

11. Caesar által veretett…pénz 



12. a Caesar nevéből származó hónap neve 

 

  1.        

  2.        

  3.        

  4.        

5.          

6.          

7.          

8.          

  9.        

          

   11.       

   12.       

 

Megfejtés: _____________________________________________________ 13/ 

 

 

Összesen:  100/ 


