5. évfolyam- November

1. Mi volt Mezopotámia legfontosabb alapanyaga?

2. a., Rajzolj le egy toronytemplomot!(színes, szép rajzot készíts!)

b, Melyik birodalomban épültek ilyenek? (nevezz meg egy-két várost is!)
3. Ki volt?
a., Ménész
b., Hammurapi
c., Ozirisz
Írj mindegyikről két-két mondatos ismertetőt!
4. Melyik országban találhatjuk, és miről híresek a Királyok Völgye és Luxor?

5. Kik állították először elő és miből a bíborfestéket?

6. a, Mit jelent a „Biblia” szó?

b, Mi az a „Szfinx”?

7. Mutasd be a zsidó vallást minimum 8 maximum 12 mondatban!

6. évfolyam november

1. Írj fogalmazást „Végre mester lettem (de hogyan kezdtem?) ! címmel.
A foglalkozást szabadon választhatod meg.
2. Kik ők? Írj róluk 2-3 mondatot!
a. Jeanne d’Arc
b. II. Orbán
c. Batu kán
d. II. Mohamed

A Wikipédiát mellőzd!!
3. Mit jelent: - humanizmus, reneszánsz?
4. Hány évig tartott a százéves háború?
5. Tedd sorrendbe!
……Első keresztes hadjárat
……Nagy Károly megkoronázása
……Egyházszakadás
……Bizánc elfoglalása

7. évfolyam november

1. Milyen rokoni kapcsolat van a kivégzett Mária Antoinette és III. Károly
között?
2. Ki a kakukktojás és miért? Magyarázd meg néhány mondatban!
I.Sándor orosz cár, XVIII. Lajos, I. Ferenc osztrák császár, III.
Frigyes Vilmos porosz király

3. „ Mindenkitől elhagyatva nincs más menedékünk, mint a magyarok hűsége”
Ki mondta, miért mondta, mikor mondta?
4. Tedd időrendi sorrendbe!
• Pragmatica Sanctio
• III. Károly trónra lépése
• Magyar jakobinus mozgalom
• Győri csata*
• Az első magyar nyelvű színielőadás
• Úrbéri rendelet*
• II. József visszavonja rendeleteit
(kivéve a türelmi és a
jobbágyrendeletet)
*Írj róluk 1-2-3 mondatot!

8. évfolyam- November
1. Ki volt?
a. Jászi Oszkár,
b. „a geszti bolond”,
c. „a vörös gróf”,
Írj mindegyikről 2-2 mondatos ismertetést!
2. Melyik ország mintájára próbálta Kun Béla „berendezni” Magyarországot?
Miért? (min. 3 mondatban fejtsd ki!)
3. Milyen pénznemmel fizettek Magyarországon
•
•
•

1867-től 1918-ig:
1918-tól 1926-ig:
1926-tól 1946-ig ?

4. Mi volt Magyarország államformája
•
•
•
•

1918-ig?
1918. ősztől 1919 tavaszáig?
1919. márciustól augusztusig?
1920-tól 1945-ig?

5. Mutasd be Horthy Miklós politikai pályáját minimum 10 maximum 15
mondatban!
6. Mit tudsz Sztálin és Hitler gyermekeiről? Nézz utána az alábbiaknak:
•
•
•
•

anya(anyák),
neve(k),
születési év(évek),
és még mit tudunk róluk?

