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1. feladat
(12/……)
Írja az esemény előtti téglalapba az esemény időpontját, vagy kezdő és befejező évszámát!
Magyar államalapítás

1000 (vagy 1001)
1351

Ősiség törvénye

1492

Amerika felfedezése

1541

Buda török kézre kerülése

1789

Nagy francia forradalom kezdete
Reformkor

1825 (vagy 1832)–1848
1848

„Népek tavasza”

1896

Millennium
I. világháború

1914–1918

Az első atombomba ledobása

1945

2. feladat
(8/…)
Egészítse ki az alábbi hiányos szöveget a megadott kifejezések felhasználásával! Írja a kipontozott vonalra a megfelelő kifejezéseket!
Aranybulla
nemesek

ország
földbirtok

szerviensek
II. András

földesurak
királyi birtokok

A 13. század elején felgyorsult a …királyi birtokok… adományozása. A 11–12. században a királyi hatalom alapja a …földbirtok… volt. Az adományozások következtében hatalmas földterületeikre hivatkozva a …földesurak… bele kívántak szólni az …ország… irányításába. A birtokok új
urai korlátozni akarták a korábban csak a királynak engedelmeskedő …szerviensek… szabadságát.
A társadalmi elégedetlenség kényszerítette rá …II: Andrást… az …Aranybulla… kiadására. Az
oklevél megfogalmazta a …nemesek… alapvető szabadságjogait.
3. feladat
Húzza alá, mely kifejezésekkel jellemezhető a gyáripar!

(4/…)

Gőzenergiát használnak

Tömegtermelés folyik

Nincs munkamegosztás

A feltalálók érdekeit szabadalmi törvények védik

Gépeket alkalmaznak

A tulajdonos részt vesz a termelésben
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4. feladat
(5/…)
Olvassa el az alábbi idézetet figyelmesen, majd döntse el igazak vagy hamisak a következő állítások! Válaszát írja az állítás előtti kipontozott vonalra!
„A nyugati szerzetesség önálló fejlődése Szent Benedek tevékenységével kezdődött. Kolostorát 529-ben alapította a Róma és Nápoly között fekvő Montecassinóban. Szabályzatának új vonása volt, hogy a szerzetesek egy évi próbaidő után engedelmességi fogadalmat tettek, és kötelezték magukat, hogy életük végéig a rend tagjai maradnak, és nem
hagyják el a kolostort. A szerzetesek munkanapjának beosztását hét közös imádság tagolta. A szerzetesek számára a szabályzat előírta a kétkezi munkát is. Innen származik a
bencések tömör jelmondata: „ora et labora” (imádkozz és dolgozz).”
A 13. század elején két új szerzetesrend tűnt fel, amelyek megváltoztatták a szerzetesei
életet. Az Assissi Szent Ferenc által alapított ferences rend 1223-ban, a Szent Domonkosról elnevezett domonkos rend 1216-ban vált hivatalos szerzetesrenddé. E rendek tagjai nemcsak arra kötelezték magukat, hogy személyükben lemondanak a vagyonról, hanem arra is, hogy szervezetük is vagyon nélkül marad, és koldulásból tartja fenn magát.
S míg a szerzetesek korábban celláik magányába visszavonulva keresték lelkük üdvösségét, addig a kolduló barátok falvakban és városokban prédikálva bírálták a gazdagok
fényűzését. Legfőbb feladatuknak a prédikálást, a tanítást tartották, ezért nagy gondot
fordítottak tagjaik képzésére.”
a)

…H… A ferences szerzetesek első kolostorát 529-ben Montecassinóban alapították

b)

…I…

A domonkos rend tagjai koldulásból tartották fenn magukat.

c)

…I…

A bencés rend jelmondata: „Imádkozz és dolgozz!”

d)

…H… A bencések legfőbb feladatuknak a tanítást tartották.

e)

…I…

A ferences szerzetesek bírálták a gazdagok fényűzését.

5. feladat
(12/……)
Mikor, hol, milyen eseményhez kapcsolódtak az alábbi békekötések? Rendezze táblázatba az
összetartozó adatokat!
1568

1606

1664

1699

Drinápoly

Karlóca

Vasvár

Zsitvatorok

A török uralom vége

15 éves háború befejezése

Várháborúk lezárása

Szentgotthárdi csata „lezárása”

Évszám

Helyszín

Esemény

a)

1568

Drinápoly

Várháborúk lezárása

b)

1606

Zsitvatorok

15 éves háború befejezése

c)

1664

Vasvár

Szentgotthárdi csata „lezárása”

d)

1699

Karlóca

A török uralom vége
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6. feladat
Nézze meg figyelmesen a képet és válaszoljon az alábbi kérdésekre!

(6/…)

a) Kit ábrázol a kép?
.......................................................................II. Rákóczi Ferenc
b) Milyen nevezetes esemény kötődik a személyéhez?
............................................................................ szabadságharc
c) Mikor volt ez a nevezetes esemény?
.................................................................................. 1703–1711
d) Hol (ország, város) halt meg a képen látható személy?
................................................................. Törökország, Rodostó
7. feladat
(9/…)
Melyik uralkodóházból származnak? Írja a táblázat megfelelő oszlopába a felsorolt magyar
királyok nevét!
I. Ulászló

Könyves Kálmán

Zsigmond

Ferenc József

Szent László

I. (Nagy) Lajos

Mária Terézia

IV. Béla

II. József

Árpád-ház

Könyves Kálmán
Szent László
IV. Béla

Vegyes

I. Ulászló
Zsigmond
I. (Nagy( Lajos

Habsburg

Ferenc József
Mária Terézia
II. József

8. feladat
(5/…)
a) Válassza ki a felsoroltak közül, és írja a meghatározás utáni téglalapba a történelmi személyiség nevét!
Kossuth Lajos

Széchenyi István

Wesselényi Miklós

Batthyány Lajos

Deák Ferenc

Andrássy Gyula

„árvízi hajós”

Wesselényi Miklós

„a legnagyobb magyar”

Széchenyi István

„a haza bölcse”

Deák Ferenc

„szép akasztott ember”

Andrássy Gyula

b) Melyik történelmi kor neves politikusai ők?
......................................................................... reformkor (vagy forradalom, szabadságharc)
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9. feladat
(14/……)
Párosítsa össze az alábbi fogalmakat és meghatározásokat! A fogalmak előtti téglalapba írja
be, mely személy nevéhez kapcsolódik! A meghatározás utáni téglalapba írja be a megfelelő
fogalom számát!
1. Türelmi rendelet
4. Anschluss
Hunyadi Mátyás
Kossuth Lajos
Személy
Horthy Miklós

2. Füstadó

5. Nemzeti Hadsereg

3. Országos Honvédelmi Bizottmány
6. passzív ellenállás

Szent István
II. József

7. ispán

Horthy Miklós

Adolf Hitler

Deák Ferenc

Meghatározás
A tanácsköztársaság idején alakult ellenkormány
hadserege

Fogalom
5

Szent István

A királyi vármegye élén álló személy

7

II. József

Egyházakra vonatkozó rendelet

1

Adolf Hitler

Ausztriának Németországhoz való csatlakozása

4

Hunyadi Mátyás

Jobbágy által a királynak fizetett adó

2

Deák Ferenc
Kossuth Lajos

Politikai magatartás, lényege a hatalommal való
együttműködés elutasítása
Végrehajtó hatalom az 1848–49-es szabadságharc
idején

6
3

10. feladat
(8/……)
a) Mi történt, hol történt? Írja a helyszínek utáni betűt a megfelelő esemény előtti téglalapba!

b)

Esemény
A második atombomba bevetése

Helyszín
Teherán

a)

e)

Angol, francia, belga haderő kimenekítése a kontinensről

Nagaszaki

b)

a)

A szövetséges nagyhatalmak vezetőinek első konferenciája

Midway-szigetek

c)

c)

Az első jelentős amerikai győzelem Japán ellen

Perl Harbour

d)

g)

900 napos blokád színhelye

Dunkergue

e)

d)

A japánok hadüzenet nélkül megtámadják az amerikaiakat

El Alamein

f)

f)

Fordulópont az észak-afrikai hadszíntéren

Leningrád

g)

b) Melyik történelmi eseményhez kapcsolódnak a felsoroltak?
.........................................................................................................................II. Világháború
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11. feladat
(9/…)
a) Mely művészeti ágak képviselői a táblázatban szereplő személyek? Írja a nevek előtti téglalapba a művészeti ágak megnevezései utáni zárójelben lévő betűket!
író (I)

költő (K)

festőművész (F)

zeneszerző (Z)

építész (É)

K

Ady Endre

F

Munkácsy Mihály

F

Rippl-Rónai József

Z

Kodály Zoltán

É

Steindl Imre

Í

Jókai Mór

Z

Erkel Ferenc

É

Schulek Frigyes

b) Melyik évszázad(ok)ban éltek, alkottak?
................................................................................................................... XIX. és XX. század
12. feladat
(8/……)
Nézze meg alaposan a térképet, majd válaszoljon az alábbi kérdésekre!
a) Melyik esemény, melyik földrajzi területet érintette? Írja be az esemény előtti oszlopba a
térképen megjelölt terület számát!
b) Melyik országtól kerültek e területek Magyarországhoz? Írja az ország nevét az esemény
utáni oszlop megfelelő cellájába!

2

3

4

1

Szám

Esemény

Ország

3

az I. bécsi döntés nyomán visszacsatolt területek

Csehszlovákia

4

a II. bécsi döntés nyomán visszacsatolt területek

Románia

2

az 1939-ben magyarok által megszállt területek

Csehszlovákia

1

az 1941-ben fegyverrel visszahódított területek

Jugoszlávia
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