Országos Szakiskolai Közismereti
Tanulmányi Verseny 2005/2006

Történelem
I. (iskolai) forduló

2005. december 8

PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ
Minden kérdésnél itemenként 1-1 pont adható.
1.

d) vándorlás

f) legeltető állattartás

2 pont

egy helyes válasz
kettő helyes válasz
amennyiben kettőnél többet jelöl (akkor is, ha kettőt helyesen)
2.

a) 1222
b) 1456
c) 1526
d) 1640

1 pont
2 pont
0 pont

e) 1703-1711
f) 1867
g) 1939-45
7 pont

e és g feladatnál, ha az évszámok egyike helyes, akkor 0,5 pont
3.

a) Géza fejedelem
b) III. András
c) Dózsa György
e) Bocskai István

e) Széchenyi István
f) Batthyány Lajos
g) Horthy Miklós
7 pont

amennyiben egy meghatározáshoz több nevet is kapcsol, akkor azért a „sorért” nem jár
pont
4.

d) István
a) pápától
b) királlyá
g) egyházszervezet c) szerzetesek

5.

895 (9. sz.)
12 .sz. közepe
1241-42 (13. sz. közepe)
1301 (14. sz. eleje)

f) vármegyékre
h) törvényekkel

e) ispánokat
8 pont

500 ezer
1 millió
2 millió
1 millió

8 pont

Magyarország népessége
2500000

lakosság

2000000
1500000
1000000
500000
0

895

1150

1241

1301

idő

amennyiben csak az évszázadokat jelöli, és a pontos évszámokat nem írja fel,
elemenként csak 1 pont jár
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6.

a)
b)
c)

7.

1492 előtt: c) Thuróczy János
d) Janus Pannonius
f) Vitéz János
g) Anonymus

8.

a) Hirosima /Nagaszaki
b) 1945. augusztus 6./9.

alsó- és felsőtábla
nádor
ogy. összehívása – feloszlatása – királyi előadások kezdeményezése
– törvényjavaslatok szentesítése/elutasítása
7 pont
1492 után: a) Apáczai Csere János
b) Károlyi Gáspár
e) Pázmány Péter
h) Zrínyi Miklós
8 pont

az első atombomba ledobása
3 pont

a) amennyiben az atombomba szó szerepel
b) csak az évszám (hónap, nap nélkül)
9.

2005. december 8

1 pont
0,5 pont

a-5 tized
b-4 humanizmus
c-7 dualista állam
d-1 nádor
e-9 keresztes hadjárat
f-3 reformáció
g-6 vámunió

7 pont

amennyiben egy meghatározáshoz több fogalmat is kapcsol, akkor azért a „sorért” nem
jár pont
10.

a)
b)
c)

Német Császárság, Osztrák-Magyar Monarchia (Bulgária, Törökország)
Anglia, Franciaország, Oroszország (Olaszország, Szerbia, Románia)
tank, tengeralattjáró, harci repülőgép,(lángszóró, ideggáz)
8 pont

a és b feladatnál, amennyiben más országokat is bejelöl nem jár pont

Összpontszám:

65 pont

Továbbjutás:

36 ponttól

