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XIV. Tollforgató tehetségkutató verseny 

Történelem levelező 

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 hosszúbélyegzőt is tenni! 

  



1. Egészítsd ki az alábbi hiányos szöveget! 
 

A 19. század második felében az egyre jobban meggyengülő Oszmán Birodalmat 

__________________________________________________________________ nevezték. Ezt kihasználva a 

____________ népek felkelést robbantottak ki. A harcok végére több ____________________ is visszanyerte 

_______________________________. Az Oszmán Birodalom visszaszorulását kihasználva 

_________________________ kezdte kiterjeszteni befolyását a _________________________. Ezen ország 

uralkodóinak az volt a legfőbb célja, hogy ______________________ kijuthasson a 

________________________________ térségébe. A térséget _______________________________________ 

szintén az érdekszférájának tartotta. Meg akarta akadályozni az orosz befolyás erősödését. Emiatt 

____________________________ megszállta, majd ____________________________ magába 

_______________________________. Ez tovább élezte az ellentétet ____________________ és 

__________________________. A ____________________ való küzdelem egyre inkább egy nagy európai 

háború kitörésével fenyegetett. 

 15p/ 

 

2. Sorolj fel négy olyan okot, ami miatt kitört az első világháború! 
 

a)_________________________________________________________________________ 

b)_________________________________________________________________________ 

c)_________________________________________________________________________ 

d)_________________________________________________________________________ 

 4p/ 

 

3. Foglald össze néhány mondatban a háború első szakaszát! (1914-1916) 
 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  10p/ 

  



4. Írd az évszám betűjelét az esemény mellé! 

a) A bolsevikok lezárták a Szentpétervárra vezető utakat. 

b) Szovjet-Oroszország békét kötött a központi hatalmakkal. 

c) Az Amerikai Egyesült Államok belépett a háborúba. 

d) Németország nagy erejű támadást indított a nyugati fronton. 

e) Thomas Woodrow meghírdeti 14 pontból álló békejavaslatát. 

f) A balkáni front összeomlik 

______ 1918 január 

____________ 1918 tavasza 

______ 1917. november 7. 

______ 1917 tavasza 

______ 1918 ősze 6p/ 

 

5. Sorold fel, hogy milyen államok jöttek létre Közép- és Kelet-Európában! 
 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 9p/ 

6. Kik láthatóak a képeken? Írd a vonalra a nevüket! 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ ______________ _______________________________ 

__________________ ______________ _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ __________________________ 5p/ 

_________________________ __________________________ 

 

7. Kinek a nevéhez fűződik az alábbi kijelentések? Írd a nevek mellé a betűt! 

Személy Betű 

II. Vilmos császár  

Lenin  

Woodrow Wilson  

II. Miklós cár  

Sir Winston Churchill  

 

A) Teljes bizonyossággal mondhatom, hogy egy nemzedéknyi idő sem telik el, s újabb világháború tör majd ki, 

ha a világ nemzetei nem tesznek meg minden erőfeszítést a megakadályozására.” 

B) Mire a levelek lehullanak katonáink hazatérnek. 

C) Hiba lenne azt gondolni, hogy az egész év folyamán küzdöttünk a bolsevikokkal ellenséges oroszok ügyéért 

a frontokon. Hanem éppen ellenkezőleg, az orosz fehérgárdisták harcolnak a mi ügyünkért.  

D) Gyűjtsük össze, szervezzük és kitartóan készítsük fel az erőinket a fegyveres felkelésre, ha a válság lehetővé 

teszi ennek valóban tömeges, össznépi méretű alkalmazását. A fegyveres felkelésnek csak az lehet a célja, hogy 

a hatalom átmenjen a szegényparasztság által támogatott proletariátus kezébe. 

E) Oroszország létének e döntő napjaiban lelkiismeretünk parancsolja, hogy megkönnyítsük népünk számára 

minden erőinknek szoros egyesítését és megszervezését a győzelem gyors elérésére. 

 10p/ 

  



8. Fejtsd meg az alábbi keresztrejtvényt! 

1. 1914 és 1918 között minden eddiginél nagyobb, úgynevezett …………… háború zajlott. 

2. Németország ezzel az eszközzel támadott amerikai hajókat. 

3. 1,5 millió katonát vesztett az első világháborúban: …. ország 

4. Vesztes ország az első világháborúban. 

5. Amerikai elnök, 14 pontos békejavaslatáról híres. 

6. Az Osztrák – Magyar Monarchia egyik fővárosa. 

7. A háborúba való belépése az antanthatalmak győzelméhez vezetett: … Államok. 

 

    1.                 

2.                               

   3.                    

 4.                          

 5.                     

   6.                 

   7.                     

 

Megfejtés: ________________________________________________________  

 

Sorold fel a megoldásként kapott esemény fő okait! _______________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  10p/ 

 

9. Karikázd be az igaz állítás betűjelét! Ha ügyesen dolgozol, egy fogalmat kapsz megfejtésül! 

Az újra függetlenné váló lengyelek országát nagyrészt Oroszországból hasították ki. Ó 

A béke értelmében tilos volt az Anschluss, vagyis Ausztria és Magyarország egyesülése. T 

A Szerb –Horvát – Szlovén Királyság létrejöttével megszületett a délszláv állam. L 

Európa keleti felén jelentős határváltozások zajlottak le. I 

A Saar – medencét a Népszövetség az ellenőrzése alá vonta. Z 

A balti nemzetek Oroszországból kiválva alapították meg önálló államaikat. Í 

A Népszövetség katonai erővel garantálta a béke fenntartását Európában. Á 

Magyarország elveszítette területének kétharmadát. V 

Az amerikai elnök fogalmazta meg a népek önrendelkezési jogát. E 

A vesztes országok is egyenrangú félként vettek részt a béketárgyalásokon. B 

A legyőzött országok a békét diktátumként fogadták. R 

 

Mit jelent az alábbi fogalom? _______________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  10p/ 

 Összesen: 79p/ 


