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XIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

TÖRTÉNELEM DÖNTŐ 

7-8. 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. Írd a számot a megfelelő válasz mellé! 

 

1. 1939. szeptember 1. A németek elfoglalják a Benelux államokat és betörnek Franciaországba _____ 

2. 1939. szeptember 17. A német légierő folyamatosan támadja Nagy-Britaniát _____ 

3. 1940. április Németország megtámadja Lengyelországot _____ 

4. 1940. május Németország lerohanja Dániát és Norvégiát _____ 

5. 1940. június - október A Szovjetunió megtámadja Lengyelországot _____ 

 5p/ 

2. Határozd meg az alábbi fogalmakat! 

invázió: _________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

hadosztály: _______________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

partizán: _________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

gettó: ___________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

haláltábor: _______________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

holokauszt: _______________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 6p/ 

 

3. Állítsd időrendi sorrendbe az alábbi eseményeket! 

_____ A szovjet csapatok Sztálingrádtól északra és délre előretörnek, és bekerítik a városban harcoló német 

hadsereget. 

_____ A németek lebombázzák Sztálingrádot. 

_____ Nagy erejű német támadás indul a Szovjetunió déli része ellen. 

_____ Hitler megtiltja a bekerített német hadsereg kitörését. 

_____ A németek elfoglalják a Kaukázust, és elérik Sztálingrádot. 

_____ A szovjet csapatok megsemmisítik a bekerített német hadsereget. 

_____ Hónapokig tartó véres küzdelem dúl a városért. 7p/ 

 



4. Töltsd ki a táblázat üres helyeit! 

Évszám 
Betűjele a 

térképen 
Esemény 

Miért volt fontos ez az esemény? 

Milyen következményei lettek? 

  Kurszki csata  

  Berlin elfoglalása  

  Sztálingrádi csata  

  Normandiai partraszállás  

   A 3 vezető úgy döntött, hogy Németországot 

három megszállási körzetekre fogják osztani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5p/ 

 

5. Húzd alá az alábbi események közül, melyik nem 1941-ben történt! 

- Pearl Harbor lebombázása, az U.S.A belépése a második világháborúba. 

- Lengyelország megtámadása, kitör a második világháború. 

- A német csapatok megszállják Magyarországot. 

- A 2. magyar hadsereg pusztulása a Don - kanyarnál. 

-  Magyarország hadiállapotba kerül a Szovjetunióval. 

- Magyarország részt vesz Jugoszlávia német lerohanásában. 

- Magyarország visszakapja békés úton a Csehszlovákiának adott területeinek egy részét. 3p/ 

  



6. Töltsd ki a táblázatot! 

Időpont Esemény Jelentősége, következménye 

1939. szeptember 1.   

 A Szovjetunió megtámadása  

  Magyarország hadba lépett a tengelyhatalmak oldalán a 

Szovjetunió legyőzésére 

 Pearl Harbor elleni támadás  

  A 2. magyar hadsereg hősiesen ellenáll, azonban 

vereséget szenvednek. 

1943. február eleje   

 Magyarország német 

megszállása 

 

1944. június 6.   

  Kezdetét veszi a nyilas rémuralom. 

 A háború véget ér hazánkban  

 Európában is véget érnek a 

harcok 

 

1945. augusztus 6.   

 24p/ 

7. Kik láthatóak a képen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________________________________________________________________  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 5p/ 

8. Hasonlítsd össze a második világháború és az első világháború eseményeit! Milyen hasonlóságokat és 

különbségeket veszel észre? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 6p/ 

 

 Összes pont: 61p/ 


