Történelem pontvadász
Január, 5. évfolyam

1.

Készíts egy szép, színes rajzot a trójai falóról!

2. Ki, mikor, hogyan találta meg Trója romjait? Készíts egy 5-6 mondatos beszámolót!
3. Mit és hogyan tanultak az athéni iskolában a gyerekek?
4. Egy-egy mondattal válaszolj!
a. Ki volt a paidagógosz?

b. Mi volt a gümnaszion?

c.

Mi az osztrakiszmosz?

d. Kik voltak a helóták?

e.

Mi volt a fekete leves? Hol ettek ilyet?

5. a. Ki volt az alvilág istene a görög mitológiában?

b. Milyen állat segítette őt?

c. Kik voltak az isten testvérei?

d. Melyik isten szökött meg születése után rögtön a
pólyából?
6. Ki volt, mit tudsz róla?
a. Müron:
b. Homérosz:
c.

Hippokratész:

d. Demoszthenész:
Az egyikről írj legalább három mondatos ismertetőt, a többiről elég egy mondat!

Történelem pontvadász
Január 6. évfolyam

1.

Mit jelentenek az alábbi szavak? Magyarázd meg őket 1-1 mondattal!
a. nemez:
b. poncolás:
c. életfa:
d. pogányok:
e. táltos:
f. tegez:
g. tarsoly:

2. Mettől meddig uralkodtak az Árpád-házi királyok?
Honnan ered az elnevezésük? Fejtsd ki pár mondatban!
Ki volt az első és az utolsó uralkodó?
3. Írd a megfelelő nevet a hozzá tartozó állítás után!
Nevek: Géza fejedelem, Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, III. Béla,
II. András, IV. Béla
Állítások:
-

Szent Margit édesapja:
Fia Vajk:
Feleségét (Gertrúdot) az összeesküvő bárók megölték:
I. Lászlót szentté avattatta:
Székesfehérvár volt az ő idejében a legfontosabb királyi székhely:
Egyházmegyék szervezése:
Aranybulla:
Bizáncban nevelkedett:
Elfoglalta Dalmáciát:
Ezüstdénárok- egyre kevesebb ezüsttartalommal:
Hiteles helyek:
Templomból távolmaradók verést kaptak:
Vasárnaponként kötelező misére járni:

4. „Intelmek”

Kinek a műve?
Kinek szánta?
Mit tartalmaz?
Akinek szánta, tudta-e alkalmazni?

Történelem pontvadász
Január, 7. évfolyam

1. Ki ő, vagy ki mondta?
- Sasfiók:
- Kalapos király:
- „Az állam én vagyok”
- A haza bölcse
- „Azé a föld, aki megműveli”
- Megvesztegethetetlen
- A legnagyobb magyar
- „Ipar nélkül a nemzet félkarú óriás”
- „ Képtelenség volna, ha a fejedelem azt képzelné, hogy az ország az övé,
s nem ő az országé”
- „ A kocka el van vetve!”
- „ …birtokaim egyévi jövedelmét felajánlom…”
- „ Minél nehezebbek a percek, annál inkább szükséges a nemzet javára működni”

2. Egészítsd ki a szöveget!
…………………..(ki?) 1802-ben született a ……………megyei …………-on. Elszegényedett
……………i családból származott. …………………..diplomát szerzett, ügyvédként dolgozott.
Bekapcsolódott a vármegye közéletébe, majd hamarosan tudósításokat írt az
…………………….-ről, később pedig a vármegyei közéletről. Ezek voltak az …………………….illetve
a ……………………Tudósítások.
Írj még 5 fontos dolgot a fenti személyről!!
3. Ősiség törvénye: - Ki hozta, mikor?
- Miért lett a fejlődés gátja?
4. Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos
Ki a kakukktojás és miért? Írj róla 2-3 mondatot!

Történelem pontvadász
Január, 8. évfolyam

1. Ki volt Endresz György? Mutasd be 2-3 mondatban!

2. Mi volt a numerus clausus?

3. a. Mely országok alkották a „kisantant-ot”?
b. Miért jött létre?

4. Ismertesd az 1. és a 2. zsidótörvényt!
Mikor hozták őket, melyik miniszterelnök nevéhez
fűződnek?
Mit tartalmaznak?

5. Tedd sorrendbe a Horthy-kor miniszterelnökeit!
Kállay Miklós, Darányi Kálmán, Teleki Pál (vigyázz, ő kétszer volt!),
Bárdossy László, Gömbös Gyula, Bethlen István, Imrédy Béla,
Sztójai Döme

Az egyiket válaszd ki és a tevékenységéről készíts egy legalább 5
mondatos beszámolót!

6. Képzeld magad egy nagyon szegény vagy egy igen gazdag ember(gyerek,
asszony) helyébe 1919-ben, amikor Kun Béláék vannak hatalmon! Írj egy
levelet képzeletbeli barátodnak, barátnődnek, rokonoknak stb, arról, amit
átélsz, amiben megváltozott az életed!

