
 

 
 

XV. Tollforgató tehetségkutató verseny 

 

Történelem 

 

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! 
  

 
Monorierdei Fekete István Általános Iskola   

 

 Monorierdő, Szabadság u.  43. 2213   

 

06 - 29 - 419 - 113   

 

tollforgato@monorierdoiskola.hu   

  
http s : //monorierdoiskola.hu/   

  



1. Fűzz egy-két mondatos magyarázatot a két évszámhoz és a névhez! 

1312:_____________________________________________________________________ 

1321:_____________________________________________________________________ 

Zách Felicián:______________________________________________________________ 

 3p/ 

2. Kik voltak az 1335-ös visegrádi találkozó résztvevői? 

Az 1. ország:____________________________         királya:__________________________ 

A 2. ország:_____________________________         királya:__________________________ 

A 3. ország:_____________________________         királya:__________________________ 

Melyek voltak a visegrádi királytalálkozó legfontosabb döntései? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 8p/ 

3. Fejtsd meg a keresztrejtvényt!  

1. Lajos király példaképe 

2. Nagy Lajos két hadjáratának célpontja 

3. Nagy Lajos Magyarországhoz csatolta, 

kiterjesztett rá a hatalmát. 

4. Endre herceg gyilkosa 

5. Bécs városát erre kerülték ki a magyar 

kereskedők 

6. A felvidék nagy hatalmú ura 

7. Nagy Lajoshoz kapcsolódó irodalmi hős 

8. Lajos király öccse 

9. Zászlós, más néven … hadsereg 

10. Nagy Lajos Magyarországhoz csatolta 

11. Hazánkkal baráti királyság … ország 

Megfejtés:______________________________________ 

                  

        

        

        

      

         

           

        

            

         

        

 12p/ 

 

  



4. Válaszolj a kérdésekre! 

Mikor volt a nikápolyi csata? ______________________________________________  

Kik voltak a szemben álló felek?____________________________________________  

Ki nyerte a csatát? _______________________________________________________  

Hogyan védekezett ezután Zsigmond a törökök támadásai ellen? __________________  

 ______________________________________________________________________  

Milyen törvényeket hozott a költségek fedezésére? _____________________________  

 ______________________________________________________________________  

 6p/ 

5. Mit jelentenek az alábbi kifejezések? Fogalmazd meg egész mondatban! 

ősiség törvénye:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

kilenced törvény:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

pallosjog:________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

kapuadó:_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 8p/ 

6. A kor legismertebb, legbecsesebb írásos emléke a Képes Krónika. 

Ki a szerzője?_____________________________________________________________ 

Miért nevezik Bécsi Krónikának is?____________________________________________ 

Hány iniciálét tartalmaz?____________________________________________________ 

Hány miniatúra díszíti a kódexet?_____________________________________________ 

Mettől meddig foglalkozik a Krónika a magyar történelemmel? 

________________________________________________________________________ 

Ki készíttette a Képes Krónikát?______________________________________________ 

 6p/ 

  



7. Írd a táblázatban szereplő évszámok alá a hozzá kapcsolódó személyeket, helyszíneket, eseményeket! 

Rigómező,     Marosszentimre,     Nándorfehérvár,    Várna,      hosszú hadjárat 

I. Ulászló halála,   a velencei és a genovai hajósok,   Kamonyai Simon,   Szkander bég,  Kapisztrán János 

1456 1448 1442 1443/1444 1444 

     

 10p/ 

 

8. Mit jelentenek az alábbi kifejezések? 

szultán:___________________________________________________________________ 

nagyvezír:_________________________________________________________________ 

vilajet:____________________________________________________________________ 

szandzsák:_________________________________________________________________ 

janicsár:___________________________________________________________________ 

szpáhi:____________________________________________________________________ 

topcsik:___________________________________________________________________ 

 7p/ 

9. Egészítsd ki a hiányos mondatokat! 

V. László halála után a ____________________ Hunyadi Mátyás megválasztották a magyarok 

királyának. A választás________ volt. A kincstár __________________ növelése érdekében 

új _______________ vetett ki. Ha az ország hadban állt, ____________________ szedett.  

A korábbi _______________ helyett bevezette a _______________________. 

A jobbágycsaládok számára ez _________________________ jelentett: korábban telkenként 

fizették az adót, most _____________________. Mivel egy telken több ház is állt, az állami 

bevétel _______________________. 10p/ 

  



10. Ki mit tud a vegyesházi királyokról? 

Lovagvár, ahol Nagy Lajos gyakran tartózkodott: ____________________________________________  

Vár, amelyben Zsigmond raboskodott: _____________________________________________________  

Falu, ahol a „fény temploma” áll: _________________________________________________________  

Mátyás király itt született: _______________________________________________________________  

Mező, ahol az országgyűléseket tartották: ___________________________________________________  

Ki volt Antonio Bonfini? ________________________________________________________________  

Hol raboskodott Mátyás? ________________________________________________________________  

Mi volt az Anjouk címernövénye? ________________________________________________________  

 8p/ 

11. Szorgalmi feladat! 5 – 5 pont szerezhető! 

Rajzold le Nagy Lajos - és Hunyadi Mátyás címerét! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Összes pont: 78p/ 


