Történelem pontvadász február
5. évfolyam

Kérünk benneteket, hogy igényes, tiszta külalakkal dolgozzatok és ha lehet, külön
papíron adjátok be a munkátokat!!! Az sem baj, ha a helyesírásra is figyeltek!!!!

1. Ismertesd a marathoni csatát
részletesen (5-6 mondatban)

2. Spártai harcos vagy. Készültök a
thermopülai csatára. Írj egy levelet
haza a családodnak, melyben bemutatod
a perzsa sereget, a ti seregeteket, és a
másnap kezdődő csata előtti érzéseidet!
(8-10 mondat)

3. Mi volt a gordiuszi csomó? Ki oldotta
meg?

4. Milyen hangszereken játszottak az
ókori görögök?

5. Rajzolj le egy korinthoszi, egy dór és egy jón oszlopot!

Történelem pontvadász február
6. évfolyam
Kérünk benneteket, hogy igényesebb, tisztább és áttekinthetőbb megoldásokat
adjatok be, mint eddig! Külön papírra dolgozzatok, ne erre zsúfoljátok össze a
válaszokat!

1. Ismertesd a királykoronázás szabályait!

2. Nevezd meg a magyar koronázási jelvényeket!
Melyik mit jelképez? Röviden fogalmazd meg!

3. Miért koronázták meg háromszor is Károly
Róbertet?
Fejtsd ki pár mondatban!

4. Kik a kiskirályok?
Írd le három kiskirály nevét!

5. kapuadó, harmincadvám, kilenced, liliomos aranyforint
Melyik a kakukktojás a fenti fogalmak közül?
Miért?
Mit jelent?
Röviden magyarázd meg a többi fogalmat is!

6. Ki követett el merényletet Károly Róbert ellen?
Sikerült?
Mi volt a büntetése? (a könyvtárban kutakodj az olvasókönyvből, ne a
neten keress!
7. Érdeklődj, búvárkodj, hogy az előző feladatban említett eseménynek
milyen magyar irodalmi vonatkozása van! (Szerző, műcím)

Történelem pontvadász február
7. évfolyam
Kérünk benneteket, hogy tiszta, igényes külalakkal dolgozzatok, és ha lehet, külön
papíron adjátok be a megoldásokat, ne erre zsúfoljátok össze!!!!
1. A felsőtábla miért fogadta végre el 1848. márc.14-én a reformpártiak
legfontosabb javaslatait? Melyek voltak ezek a javaslatok?

2. Egészítsd ki, majd magyarázd meg, vagyis írj róluk 1-2 gondolatot!
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3. Sorold fel az első felelős magyar kormány tagjait tisztségeikkel együtt!

4. Kik ők? 1-2 információt írj róluk, nem kell túl részletesen!
a, V. Ferdinánd
b, Ferenc József
c, Jellasics
d, Windisch-Gratz
e, Görgei Artúr
f, I. Miklós
g, Haynau
5. Magyarázd meg!
a. Közbátorsági Bizottmány
b. Független felelős magyar
minisztérium
c. „oszd meg és uralkodj” ( a
szabadságharc alatt)
d. szabadcsapatok
6. „ Aki harcolni, győzni akar – az az én
katonám.”
Ki mondta? Írj róla pár gondolatot!

Történelem pontvadász
február 8. évfolyam

Kérünk benneteket, hogy igényes formában adjátok le a megoldásokat!
Ha lehet, külön papíron dolgozzatok!

1. Mi a Luftwaffe és ki volt a vezetője?

2. Sorolj fel 5 híres német tábornokot,
hadvezért a 2. világháborúból, és jelöld meg
azt is, mely frontokon, területeken
harcoltak!

3. Készíts részletes összefoglalót (8-10
mondatban) a sztálingrádi ütközetről!

4. Mi volt a „csiga offenzíva?” (hol,
mikor, miért csiga?)

5. Mutass be egy 2. világháborús
tankot képpel és kb. három
mondatos ismertetéssel!

6. Ki volt Magyarország miniszterelnöke, mikor beléptünk a világháborúba?
Mi lett a háború után vele?

7. Mikor és mely fronton (ki ellen) léptünk be?

