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XIV. Tollforgató tehetségkutató verseny 

Történelem levelező 

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 hosszúbélyegzőt is tenni! 

  



1. Őseink eredetére számos elmélet született. Közülük hármat emeltünk k. Válaszd ki a felsorolt nevek, 

mondák, földrajzi nevek közül, hogy melyik származáselmélethez tartozik! Írd a betűjelet a megfelelő 

helyre!  

    a) csodaszarvas mondája,   b) Urál hegység,   c) Anonymus   d) tarsolylemez díszítés, 

    e) Csaba királyfi,    f) rovásírás,   g) ház,lak, fa,     h) Attila sírja,   i) vogulok,    

    j) a ruházat szabása, díszítése 

   

A hun származás elmélete:____________________________________________________ 

A finnugor származás elmélete:________________________________________________ 

A török (türk) származás elmélete:______________________________________________ 

 10p/ 

2. Írd le, miből készült a jurta, hogyan állították fel, s hogyan szállították! 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 4p/ 

3. Írd le a hét magyar törzs nevét!  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 7p/ 

4. Írd le a hét törzsfő (vezér) nevét! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 7p/ 

5. Mit tudsz Julianus barátról és küldetéséről? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 3p/ 

  



6. Kösd össze a mondákkal összetartozó neveket, fogalmakat, tárgyakat, helyszíneket! 

Lehel – monda Bizánc 

Botond – mondája kürt 

Fehér ló mondája turulmadár 

Emese álma Szvatopluk 

Csodaszarvas Csaba királyfi 

„Csillagösvény” Hunor és Magor 6p/ 

 

7. Honfoglalás. Hol jött be a fősereg a Kárpát-medencébe? 

_____________________________________________________________________ 1p/ 

 

8. Kösd össze a neveket a hozzájuk illő, megkevert szavakkal! Írd le helyesen a megkevert szavakat! 

Imre ESLŐ GYAMAR RLYIÁK ______________________ 

Gizella ZDÓALÁ ______________________ 

Koppány RCGEHE ______________________ 

Gellért SPKÜÖP ______________________ 

István NKRLYIÉÁ ______________________ 

Orseolo Péter ISVNÁT TÓDJAU ______________________ 

 12p/ 

9. Állítsd időrendi sorrendbe az alábbi magyar történelmi szereplőket! Írd egymás után őket! 

IV. Béla,  Árpád fejedelem,  Lehel, Szent István, Szent László, III. András, Könyves Kálmán,  

1.____________________________  

2.____________________________ 

3.____________________________ 

4.____________________________ 

5.____________________________ 

6.____________________________ 

7.____________________________ 7p/ 

 

10. Válaszolj a villámkérdésekre! 

A „névtelen” történetíró:_________________________________________ 

Az Aranybullát kiadó király:______________________________________ 

Államlapítónk fia:______________________________________________ 

Az „utolsó aranyágacska”:________________________________________ 

Ahol Szent Istvánt királlyá koronázták:______________________________ 



Ahol Szent László imájára szakadék keletkezett:_______________________ 

Ahol Szent Margit zárdában élt:____________________________________ 

Ahol a tatárok győztek IV. Béla seregei fölött:_________________________ 

 8p/ 

11. Kit vagy mit ábrázol a kép? Írd alá! 

        

_____________________________    ______________________   ___________________ 

                                     

_____________________           ________________________           ___________________            

 

 6p/ 

 

 Összesen: 71p/ 


