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XIV. Tollforgató tehetségkutató verseny 

Történelem levelező 

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 hosszúbélyegzőt is tenni! 

 

  



„Nagyhatalmak versengése és az I. világháború” 

 

 

1. Egészítsd ki a hiányos szöveget! 
 

A XIX. század első felében a vezető európai államok ________________________________ és 

_______________________________ sorát alakították ki ___________ és ____________ part menti 

vidékén. Hatalmas területek kerültek ____________________________ és 

___________________________ fennhatósága alá. A gyarmatosítási folyamatokba bekapcsolódó 

_______________________ azonban már csak kisebb terültetek jutottak, mely hatására kezdett a helyzet 

egyre feszültebbé válni, egyfajta versengés kezdett kialakulni az országok között.  Ezen európai országok 

a világ távolabbi pontjain egymással ________________ kezdtek. A meghódított területeket 

_____________, _________________ és _________________ megosztottság jellemezte. A gyarmatosítás 

következtében az elfoglalt területek _____________________________________________, de sajnos a 

_____________________ életkörülményei nem javultak.  

 13p/ 

2. Írd az esemény mellé a megfelelő válasz betűjelét! 

a) Németország bejelentette, ha Oroszország nem áll a mozgósítással, akkor Németország is mozgósítja 

haderejét 

b) Belgium és Nagy-Britannia is hadat üzent Németországnak 

c) az oroszok Szerbia pártjára álltak 

d) a szarajevói merénylet 

e) az Osztrák – Magyar Monarchia hadat üzent Szerbiának. Kitört az I. világháború 

 

______ 1914. június 28. 

______ 1914. július 25. 

______ 1914. július 28. 

______ 1914. július 31. 

______ 1914. augusztus 4. 5p/ 

 



3. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 

           1.                    

       2.                      

           3.                    

         4.                

          5.                     

       6.                  

     7.                       

           8.                    

 

1. A német birodalom kancellárja volt. 

2. Az antant egyik tagja volt. 

3. Észak-Afrikai ország. 

4. „Európa beteg embere” 

5. Az antant ezt a területet ígérte Romániának. 

6. Az orosz birodalom hosszú évszázadokon keresztül uralkodó családja. 

7. A brit birodalom egyik legnagyobb gyarmata volt. 

8. A 19. század végére ugyan „csak” félgyarmattá vált. 

Megoldás: ______________________________________________________ 9p/ 

4. Mit tudsz elmondani az előző feladatban kapott megoldáshoz? Írj rövid fogalmazást róluk! (Kik 

voltak ők, ki volt a vezetőjuk…stb) 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  



 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  10p/ 

 

5. Mit jelentenek az alábbi fogalmak! 
 

- központi hatalmak: _____________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

- jobbágy: _____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

- géppuska: ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

- gyarmat: _____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

- antant: _______________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

- diktatúra: _____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 6p/ 

 

  



6. Kik láthatók a képeken! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

_____________________ _____________________ __________________________ 

 

_____________________ _____________________ __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ _____________________ ______________________ 

 

_____________________ _____________________ ______________________ 

 

 6p/ 

 

Összesen: 49p/ 


