PONTVADÁSZ 5. évfolyam
1. Milyen történelmi személyiségek szerepelnek a magyar papírpénzeken?
Készíts egy bemutató táblázatot!

Pénz

Történelmi személy

3 mondatban a
legfontosabb tudnivalók
róla

500 forintos

2. Ki írta és mikor a Himnuszt? Ki és mikor zenésítette meg?
a. Ki írta és mikor a Szózatot? Ki és mikor zenésítette meg?

3. Kiket ábrázolnak név szerint a Hősök tere szobrai?

4. Sorold fel azokat a metrómegállókat, melyek történelmi személyiségekről
vannak elnevezve!
M1 (kisföldalatti):
M2 (észak-déli):
M3 (kelet-nyugati):

5. Kiket ábrázolnak az alábbi szobrok? Írj mindegyikről 5 mondatot!

Pontvadász 6. évfolyam
1. Az ókori Kelet melyik államához tartoznak?

- monszun
- Mennyei Birodalom
- porcelán
- balzsamozás
- Ozirisz és Ízisz
- kasztrendszer
- Hammurapi törvényoszlopa
- Asóka
- Ménész
- ékírásos agyagtábla
- tudták, hogy a vérkeringés központja a szív
2. IEPRKÉLZS
ANBÁHILN
UJILSU SACEAR
SAGUUUTS

Kik ők?
Írj róluk 2-3
mondatot!

3. „Oszd meg és uralkodj!” Magyarázd meg a mondást!

4. „ Augustus hadseregében szolgáltam”
Írj fogalmazást (kb. 10 mondat) rengeteg információval!

5. Rajzolj egy amforát!

Pontvadász 7. évfolyam
1.

2.

.O.T.I.E
–Ki ő?
–Sorold fel hasonlóan gondolkodó társait, és pár uralkodó kortársát!

a,) Melyik a kakukktojás?

Szent István, II. András, Könyves Kálmán, Hunyadi Mátyás, III. Béla,
IV. Béla, Szent László
b. ) Miért őt választottad? Indokolj egy mondattal!
c. ) Írj 5-6 mondatot a kakukktojásnak gondolt történelmi személyről!

3.

Kinek a nevéhez fűződik? (Ismétlő kérdések a 6. osztályos anyagból, a
magyar történelemből)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

háromszor koronázták meg
egyetemet alapított Pécsen
Mátyás híres vezére volt
Ő alkotta meg az ősiség törvényét
Liliomos aranyforintot veretett
Bevezette a füstadót
Feleségül vette (formai hibákkal) az özvegy Beatrixot
Nándorfehérvárnál diadalt aratott
Megszervezte a visegrádi királytalálkozót
Összehívta a konstanzi zsinatot
Leverte Corvin János seregét

4.

Készíts rajzot egy uradalomról (magyarázattal)!

5.

Éld bele magad Mária Terézia helyzetébe! Mit érezhetett, mikor
megtudta, hogy leányát és annak férjét kivégezték Franciaországban?

PONTVADÁSZ 8. évfolyam
1. Sorold fel, hogy az 1. világháború után mivel büntették meg
Németországot!

2. Trianon- Versailles- Saint Germain
Mi köti össze a három helyet? Fogalmazd meg 2-3 mondatban!

3. Ki a „haza bölcse”? Írj róla min. 10, max. 15 mondatos ismertetést!

4. Melyik országban található, illetve melyik országhoz tartozik jelenleg?
Szarajevo:
Verdun:
Szentpétervár:
Korzika:
Szent Ilona-szigete:
Olmütz:

5. a. Melyik városokat rejtik az alábbi nevek?
b. Melyik országokban találhatjuk őket?
Novi Sad:
Oradea:
Tirgu Mures:
Leninváros:
Sztálinváros:
Lemberg:
Laibach:
Satu Mare:
Cluj:
c. Melyik várost rejti az alábbi három név: Pressburg(németül)
Istropolis (görögül)
Bratislava (szlovákul) ?

