Pontvadász 5. évfolyam október
1. Mivel foglalkozik a néprajzkutató? Mutasd be a munkáját,
vizsgálódási területét 3 mondatban!

2. Miért nem nő ki ma minden embernek a bölcsességfoga?

3. Hogyan hívták azt a régészt, akinek a vezetésével folyt a
kutatás, amikor Sámuel nyomait megtalálták? Melyik évben
történt a feltárás?

4. Miről híres Stonehenge? Készíts róla egy min.8 max. 12
mondatos ismertetést rajzzal együtt!

5. a. Miből készül a bronz?
b. Melyik országban
található az Altamirabarlang?
c. Mivel foglalkozik az
antropológus?
d. Mi az a szaporító
hiedelem?
e. Mi az okker?

Beadási határidő: október 28.
Jó munkát, sikeres kutatást és búvárkodást!

Pontvadász 6. évfolyam október
1. Rajzolj egy uradalmat magyarázattal ellátva!

2. Én, a bencés szerzetes címmel írj
fogalmazást sok-sok adattal, min. 8, max. 12
mondatban!

3. Az iszlám időszámítás szerint mikor
végezték ki az aradi vértanúkat és gróf
Batthyány Lajost?

4. Fejtsd meg a rejtvény! A megoldásról írj le mindent, amit tudsz!

1.
2.
3.
4.
5.

barbár nép
uradalom része
a nép papja
gabonaféle
Isten tulajdona

Beadási határidő: október 28.
Jó munkát, sikeres kutatást és búvárkodást!

Pontvadász 7. évfolyam október
1. a.
b.
c.

.B.Z.L.T.Z.U.
.L.O.M.N. O.

.I.Á.Y.Á.

K.Z.Á.S.S.G
……………………………………………………………………..

Egészítsd ki! Melyik országhoz csatolnád? Folytasd 1815-ig!

2. Kakukktojás
Robespierre, La Fayette, Danton, Thomas Jefferson, Marat,
Miért? Írj a kakukktojásról 4-5 mondatot!

3. Franciaországban XVI. Lajost a forradalom és Napóleon
császársága után XVIII. Lajos követte. Vajon miért?

4. Napóleon gyermeke(i)
Ki(k) az édesanya(anyák)?
Életéről(életükről) írj 2-3 mondatot!

Beadási határidő: 2010. október 28.
Jó munkát! Sikeres kutakodást, búvárkodást!

Pontvadász 8. évfolyam október
1. Mi volt Wilson elnök távozásának és visszavonulásának oka az 1.
világháborút lezáró béketárgyalásokon? (Ismertesd 2-3
mondatban!)

2. „ Marcia su Roma ” Mit jelent, mivel, kivel van összefüggésben?

3. a. Honnan származik a konzervativizmus szó? (milyen eredetű,
mit jelent?)
b. Honnan ered a fasizmus szó?

4. Ki volt?

a. Ernst Thalmann
b. Gandhi
c. Hindenburg
d. Ernst Röhm

Mindegyikről írj 2-2 mondatos ismertetőt!

5. Nyomozd ki, honnan ered a „horogkereszt”
és ismertesd ezt 3-4 mondatban!

Beadási határidő: 2010. október 28.
Jó munkát! Sikeres kutakodást, búvárkodást!

