
 

 
 

XV. Tollforgató tehetségkutató verseny 

 

Történelem 

 

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! 
  

 
Monorierdei Fekete István Általános Iskola   

 
 Monorierdő, Szabadság u.  43. 2213   

 

06 - 29 - 419 - 113   

 

tollforgato@monorierdoiskola.hu   

  
http s : //monorierdoiskola.hu/   

  



„A történelmi Magyarország felbomlása” 
 

1. Egészítsd ki a hiányos szöveget! 

 

____________________________ miniszterelnök miután lemondott, nem akadt olyan tekintélyes vezető a 

____________________________ belül, aki össze tudta volna fogni a kormányzó erőt. Egyre több vita lett abból, 

hogy az állam az ___________ vagy a _______________________ érdekeit támogassa-e. Az ellenzéki pártok 

úgy próbálták akaratukat érvényesíteni, hogy _______________________ a _______________________ 

működését. Hosszantartó beszédeket mondtak, szinte minden kérdésben ______________ szerinti szavazást 

kértek vagy _____________________________________, ____________________________ zavarták a 

kormánypárti szónokokat. 

A kormánypárt új vezére ____________________________ lett. 1910-ben az ő vezetésével szerveződött meg a 

__________________________________. 

 9p/ 

2. Állítsd időrendi sorrendbe a következő eseményeket! 
 

_____ Tisza István miniszterelnök lesz. 

_____ Elkezdik építeni az Országházat. 

_____ Ferenc József kinevezi az ellenzéki pártokból álló kormányt. 

_____ Orosházi sortűz. 

_____ A Parlament építésének befejezése. 5p/ 

 

3. Írd a vonalra az évszámokhoz tartozó eseményt jelölő betűt! 

 

_____ 1914 vége a) A népköztársaság kikiáltása 

_____ 1915 b) A Magyar Nemzeti Tanács programja 

_____ 1917 november c) Fegyverletétel 

_____ 1916 nyara d) Az orosz hadsereg betör Kárpátaljára és a MK területére 

_____ 1918 ősze e) Olaszország belép a háborúba 

_____ 1918. október 26. f) Belép a háborúba Románia 

_____ 1918. november 16. g) A központi hatalom legsikeresebb hadmozdulata 7p/ 

 

4. Melyik a kakukktojás? Tegyél x-et a megfelelő helyre! 

 

a) ___ Tisza István ___ Nemzeti Munkapárt ___ MSzP 

b) ___ csendőrség ___ Orosháza ___ Győr ___ sortűz 

c) ___ sztrájk ___ gyáralapítás ___ földosztás követelése ___béremelés követelés 

 

 3p/ 

  



5. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 

 

       1.            

      2.             

      3.             

       4.            

       5.            

6.                   

       7.            

       8.            

   9.                

       10.            

       11.            

12.                   

  13.                 

 

1. A királyt ideiglenesen helyettesítő személy 

2. Az orosz hadsereg 1914 végén betört ide is. 

3. A szerbiai merényletet követően Szerbia mellett ez az ország is belépett a háborúba. 

4. 1915-ben belépett a háborúba. 

5. Nép, mely a háború után visszaszerezte függetlenségét. 

6. Utolsó magyar király. 

7. Tisza …; A kormányzópárt új vezére lett. 

8. Magyarország államformája. 

9. A magyar történelemben 1897-től 1918-ig terjedő időszak. 

10. Olyan terült, ahol nem folyik hadművelet. 

11. A merev harcvonalakon kiépített erődítményrendszer áttörése 

12. Európa 3. legnagyobb erődrendszere 

13. Politikus, Magyarország kormányzója 

 

Megfejtés: _____________________________________  14p/ 

 

Mit tudsz erről a személyről?  ______________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 5p/ 

  



6. Ki látható a képen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________   _______________________________________  

 ___________________   _______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________  ____________________  4p/ 

 

7. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? 

 

jegyrendszer: ___________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

kapituláció: ____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

demarkációs vonal: ______________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

népbiztos: ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 



antikommunista: ________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 5p/ 

8. Sorold fel, milyen intézkedéseket vezetett be a kormány 1918 őszén! 

 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  3p/ 

 

9. Válaszolj a következő kérdésekre! 

 

- Hány éven keresztül volt miniszterelnök Tisza Kálmán? ___________________  

- Hogyan fejezték ki elégedetlenségüket az ellenzéki pártok és a tömegek? _____  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

- Miért támadta meg a Monarchiát Románia és Olaszország? ________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

- Sorold fel, mely frontokon harcoltak a katonák? _________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

- Milyen okai voltak az őszirózsás forradalomnak? ________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  10p/ 

 

 Összes pont: 65/ 


