7. és 8. osztály

– Mintafeladatok

A brit gyarmatbirodalom

Harc a gyarmatok megszerzéséért
Az Újvilág felfedezése után vette kezdetét a gyarmatosítás, majd ahogyan a „világ kitágult” egyre
több és több területre tette rá a kezét valamelyik európai ország. A XIX. századra Anglia lett a világ
legnagyobb gyarmatbirodalmával rendelkező országa. Összes gyarmatának területe közel
százszorosa volt az anyaországénak. Válaszoljatok a kérdésekre! Minden választ megtaláltok
a kérdést követő betűsorban elrejtve, de vigyázzatok, nem minden esetben ugyanaz a
„kód”!
Mi volt Anglia első gyarmata?
túmjvfaulntddlóarntd
__________________________________________________________________________
Az Újvilág gyarmatosításából Anglia kezdetben kimaradt. Melyik két ország járt élen ebben? A
pápa fel is osztotta köztük a területeket.
stpearnfyfoglqodrésázaáxga
tpforrctéufglákldiba
__________________________________________________________________________
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Azért, hogy Anglia az óceánok ura legyen, két tengeri nagyhatalmat kellett legyőznie. Az egyiket a
XVI. a másikat a XVII. században kényszerítette térdre. Melyik két nép volt?
rslpeajnkyroal
htoklaléahnfd
__________________________________________________________________________
Melyik európai nemzettel kellett háborúznia az észak-amerikai gyarmatok megszerzéséért a XVIII.
században?
rftruahngcaika
__________________________________________________________________________

A gyarmatok függetlensége
A brit korona gyarmatai természetesen próbáltak függetlenedni az anyaországtól, s erre leginkább
a második világháború után volt lehetőség. Állítsátok számozással időrendi sorba az alábbi
gyarmatokat úgy, hogy a legelőször függetlenné vált (vagy anyaországához visszatérő)
legyen az első! Tüntessétek fel az évszámot is, amikor ez megtörtént, illetve azt, hogy
melyik kontinensen található!
sorszám

ország

évszám és kontinens

Belize

Hongkong
Ghána
Nigéria
Málta
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A korona ékköve

A Brit gyarmatbirodalom egyik országát nevezték így, amely gazdagságával és nagyszámú
lakójával is kitűnt a többi közül. Válaszoljatok az alábbi kérdésekre egész mondatokkal!
1. Melyik gyarmatot nevezték a korona ékkövének?
2. A gyarmatosítást nem az állam végezte, hanem tulajdonképp egy befektetési, kereskedelmi
társaság. Melyik volt ez?
3. Hogyan nevezték a társaság által toborzott bennszülött katonákat?
4. Ezek a katonák 1857-ben fellázadtak. Foglaljátok össze két-három mondatban ennek az
okát!

1. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Századokon át
A birodalom fénykorának, amikor a legnagyobb terjeszkedések zajlottak, a XIX. századot és a XX.
század első évtizedét lehet tekinteni. De a gyarmatok története az Újvilág felfedezésétől a 20.
század végéig nyúlik. Döntsétek el az egyes állításokról, hogy igazak, vagy hamisak, majd
amelyiket hamisnak gondoljátok, helyesbítsétek!
1. A korszak elnevezése – viktoriánus kor – az angol királynő nevéből származik.
2. A XIX. században Afganisztánban három háborút vívtak a britek.
3. A krími háborúban az angolok a törököket, míg a franciák az oroszokat támogatták.
4. 1875-ben megvették a Szuezi-csatorna közel felének a részesedését az egyiptomi
vezetőtől, Iszmail pasától.
5. Ausztrália 1905-ben emelkedett domíniumi rangra.
6. 1776.

július

4-én

tizenhárom

gyarmat

írta

alá

a

Függetlenségi

Nyilatkozatot

Philadelphiában.
7. Az angol gyarmati sereg legnagyobb veresége a zuluk ellen folytatott háborúban volt, ahol
az isandlwanai csatában több, mint 1300 brit katonát öltek meg.
8. India függetlenségében jelentős szerepet játszott Mahatma Gandhi, aki a függetlenségi
mozgalom kiemelkedő alakja volt.

igaz, vagy

javítás

hamis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Az Időutazó naplója

A múltba visszatérni, akárcsak képzeletben is, egy izgalmas és csodálatos dolog. Versenyünk
valamennyi fordulójában el fog kísérni benneteket ez a feladat. Ti, az Időutazók egy naplót
vezettek, és fordulónként egy-egy naplóbejegyzést készítetek az adott korról megadott
szempontok alapján.
Ezt a feladatot mindig külön lapon készítsétek el, és egy régi naplóhoz hűen illusztráljátok!
Terjedelme egy, maximum kettő A4-es lap legyen! A feladat megoldásánál végezzetek
kutatómunkát az adott korról, tehát munkátok tartalmazzon tényszerű információkat, és
természetesen használjátok a fantáziátokat is! Az értékelésnél pontozzuk a tartalmi elemeket
(a feladat instrukciójának megfelelően), a fogalmazást és az illusztrációt.

Mahatma Gandhi India újkori történelmének meghatározó személyisége. Képzeljétek azt,
hogy ott éltek mellette egy ideig, nyomon követhetitek mozgalmát, életét és
megismerhetitek politikai, erkölcsi értékrendjét! Mutassátok be, milyen szerepet játszott
Gandhi India függetlenné válásában, és a hindu-muzulmán egység helyreállításában!
Számoljatok be tapasztalataitokról ezzel a példaképül is szolgálható emberrel
kapcsolatban!

Mintafeladatok
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Csoportos feladat

Mutassátok be Ausztrália és Nagy Britannia kapcsolatát attól kezdve, amikor
az első brit börtönlakókat szállító hajók megérkeztek a szigetre, a domíniumi
rangra emelkedésen át egészen a Nemzetközösség megalapításáig és
működéséig

manapság.

Munkátokat

2

A/4-es

lapra

készítsétek,

illusztrációkkal együtt! Munkátoknak adjatok címet!
A feladatot készíthetitek PPT prezentáció formájában is. Figyeljetek a Power
Point-os munka technikai követelményeire is!
Ezt a hebetoriverseny@gmail.com email címre küldjétek! A levél tárgyaként
adjátok meg iskolátok nevét, a várost, és a korosztályt! A levélben a
csapattagok neveit is kérjük megadni!

Mintafeladatok
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Támadás az Ardennekben - az utolsó német offenzíva a nyugati fronton

A támadás megindul
A németek egy utolsó ellentámadást indítottak a nyugati fronton – mivel Hitler ezt követelte
– ahelyett, hogy az így felhasznált nyersanyagok és emberi erő segítségével jól védhető,
szilárd állásokat alakítottak volna ki.
Döntsétek el, hogy az alábbi állítások igazak-e, s írjatok a megfelelő rubrikájába I
vagy H betűt!
1. A támadás 1944. december 16-án a kora reggeli órákban heves tüzérségi
csapással kezdődött.
2. A németek számára a támadás fő célja Antwerpen megszerzése lett volna, így
elválasztva egymástól a brit és amerikai erőket.
3. Az Our folyó mentén az amerikai 25. hadosztály hosszú ideig tartotta fel az
előrenyomuló németeket.
4. A szövetséges csapatok körében zűrzavart okoztak az Otto Skorzeny által vezetett
német kommandósok szabotázsakciói.
5. Bastogne védelmében jelentős szerep jutott az amerikai 111. ejtőernyősszázadnak.
6. Joachim Peiper SS ezredes emberei Malmédy falu közelében mintegy nyolcvan
fegyvertelen amerikai katonát mészároltak le.
7. A németek a hadművelet alatt komoly üzemanyag-problémákkal küzdöttek.
8. A harcokban részt vett a 6. SS páncéloshadosztály is.
9. Montgomery seregei élén érkezett meg Bastogne felmentésére.
10. Miután a siker lehetősége szertefoszlott, a németek gyorsan kivonták csapataikat a
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területről.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

A fegyverek
A szembenálló seregek felszerelése elég eltérő képet mutat. A németek az emberhiány
miatt pl. nagyobb számban alkalmaztak automata fegyvereket, mint a szövetséges
csapatokban. Az amerikai páncélosok legelterjedtebb fajtája pedig igen nagy hátrányban
volt a német tankokkal szemben. Csoportosítsátok a felsorolt fegyvereket és
harcjárműveket!
1.Bazooka M9A1

2. Pzkpfw VI.

3. MP-40

5. M4Sherman

6. Sdkfz 222

7. Pak-40

8. M8 Greyhound

9. Thompson M1

10. StG-44

11. Mg-42

12. Firefly

amerikai-brit eszközök

4. M1918 BAR

német eszközök

Válaszoljatok az alábbi kérdésekre egész mondatokkal!
A fenti fegyverek közül melyik kapta a „becenevét” Bob Burns rádiós komikus poénkodásai
nyomán?
________________________________________________________________________

Mintafeladatok
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Melyik tankot nevezték el Ronson-nak?
________________________________________________________________________
A fentiek közül melyik volt a világ első gépkarabélya?
________________________________________________________________________
Melyik német jármű takarja a hírhedt Tigrist?
________________________________________________________________________
Nagy emberek nagy tévedései
1944 decemberére az amerikai és brit csapatok már jócskán visszaszorították a
németeket. A szövetséges vezérkar egyik legfontosabb főtisztje ezt a kijelentést tette
december 15-én: „Az ellenség jelenleg minden fronton védekező hadviselést folytat, s
olyan a helyzete, hogy nem is indíthat nagyszabású támadó hadműveletet.”
Kinek tulajdonítható a fenti mondat?
___________________________________________
Szerintetek miért gondolkodtak így sokan a szövetséges katonák közül? Gondolataitokat
írjátok le 1-2 mondatban.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Elhangzott egy másik mondat is az ezt megelőző időszakban, de a másik fél egyik fontos
alakjától: „A védekező harc csak halogatná a döntést, de nem változtatná meg az
általános helyzetet…Ha Németország képes néhány súlyos csapást mérni, ez a
mesterséges szövetség mennydörgő robajjal földre omlik majd.”

Ki mondta ezt? _________________________________________________________

Mintafeladatok
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Miért tartotta a német fél fontosnak, hogy a nyugati szövetségesek egyébként sem
súrlódásmentes kapcsolata tönkremenjen? ? Gondolataitokat írjátok le 1-2 mondatban.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Battle of the Bulge

Az ardenneki eseményekkel több filmben is találkozhatunk. Ezek közül talán a legrégebbi
az, amelynek eredeti címe a Battle of the Bulge. A történelmi hitelességet és pontosságot
sokan és sokszor megkérdőjelezték már ezzel kapcsolatban, de a mai napig ez a film állít
leginkább emléket az 1944 decemberében történt eseményeknek. Válaszoljatok egész
mondatokkal az alábbi kérdésekre!
1. Mi a film magyar címe?
2. Mikor mutatták be először (hónap és nap is)?
3. Ki alakítja a felderítőtisztet, aki megjósolja a német támadást?
4. Ki a német páncélos erők parancsnokának megszemélyesítője?
5. A filmben szereplő német kommandósok a valóságban is léteztek. Ki volt a
valóságban a szabotázsakciókat végrehajtó egység vezetője?

1. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Mintafeladatok
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2. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Az Időutazó naplója

A múltba visszatérni, akárcsak képzeletben is, egy izgalmas és csodálatos dolog. Versenyünk
valamennyi fordulójában el fog kísérni benneteket ez a feladat. Ti, az Időutazók egy naplót
vezettek, és fordulónként egy-egy naplóbejegyzést készítetek az adott korról megadott
szempontok alapján.
Ezt a feladatot mindig külön lapon készítsétek el, és egy régi naplóhoz hűen illusztráljátok!
Terjedelme egy, maximum kettő A4-es lap legyen! A feladat megoldásánál végezzetek
kutatómunkát az adott korról, tehát munkátok tartalmazzon tényszerű információkat, és
természetesen használjátok a fantáziátokat is! Az értékelésnél pontozzuk a tartalmi elemeket
(a feladat instrukciójának megfelelően), a fogalmazást és az illusztrációt.

A mama most büszke lenne rám…

Mintafeladatok
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1945 tele. A francia hadszíntéren vagyunk. Képzeljétek azt, hogy ennek a Sherman
páncélosnak a legénységébe tartoztok, és egy kölcsönkért varrógéppel éppen az
elszakadt ruhátokat foltozzátok. Pillanatnyi szusszanás a harc közben. Írjatok egy
naplóbejegyzést az életetekről a harctéren.

Csoportos feladat
Készítsetek egy összefoglalót 2 darab A/4-es oldalon az ardenneki
ütközetről! Mutassátok be az előzményeket, a hadműveletet és annak
következményeit! Keressetek érdekességeket az előző feladatokból is
erről a csatáról, és azt is szőjétek be mondandótokba! Rajzoljatok egy
térképet is a hadműveletről!
Saját szavaitokkal fogalmazzatok! Kimásolt szöveget nem fogadunk el.

Európa a két világháború között

A békediktátum
Az első világháborút lezáró békék már magukban hordozták egy újabb konfliktus
lehetőségét. Ezek a békék markánsan meghatározták az öreg kontinens történelmét az
elkövetkező évtizedekre.
Egészítsétek ki a hiányos szöveget!
Az 1919 januárjában _________________-ben kezdődött békekonferenciára ______
ország békeküldöttsége érkezett, a legfontosabb döntéseket azonban a francia, az angol
és az amerikai elnök, azaz ____________________, ______________________ és
___________________
szövetségesüket,

megbeszélésein

Szovjet-Oroszországot,

hozták
s

meg.

Nem

természetesen

a

hívták

meg

________________

országokat sem, akik méltán érezték azt, hogy a békefeltételeket rájuk kényszerítették.

Mintafeladatok
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A békeszerződéseket Párizs környéki településeken kötötték meg, s a veszteseknek
többek között tudomásul kellett venniük, hogy _____________________ megcsonkítják,
_______________________ korlátozzák, s ______________________ kell fizetniük.
Eredeti területéhez mérten Magyarország vesztesége volt a legnagyobb. A legtöbb
területet ________________________ kapta: a háború előtti 139,1 ezer km 2-ről 296,9
ezer km2-re nőtt a területe, amelyből 102 ezer km2-t Magyarországtól csatoltak hozzá.
Elsőként a háború kirobbantásáért bűnösnek kikiáltott németekkel íratták alá a
békeszerződést. Ennek következtében elvesztette gyarmatait, a lengyeleknek biztosított
tengeri kijárattal, a lengyel korridorral kettévágták a maradék területét, elcsatolták a Saarvidéket, a franciákhoz került Elzász-Lotaringia, megszállták a Rajnától nyugatra eső
területeket, s a mellette lévő sávban fegyvermentes övezetet hoztak létre.
Játék a számokkal
A történelemtudományban és a történelem tanulásában – mint ahogyan azt Ti is
tapasztaltátok – minden esetben fontosak az évszámok. Az alábbi feladatban a két
világháború közötti európai eseményekhez kell évszámokat kötni.
Keressétek meg ezeket az évszámokat, s kövessétek a feladatban megadott
utasításokat! Töltsétek ki a táblázatot!
Az esemény és az instrukció
Spanyolországban megbukik a monarchia, kikiáltják a
Második Spanyol Köztársaságot. Jegyezd le az utolsó
számjegyet!
Francia és belga csapatok foglalják el a Ruhr-vidéket. Az
első három számjegy összegéből vond ki a negyediket!
Adolf Hitler ettől az évtől német kancellár. A harmadik
számra lesz szükséged!
A Molotov – Ribbentrop – paktum aláírása Moszkvában. Az
első és a negyedik számjegyet szorozd össze!

Mintafeladatok
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Románia, Jugoszlávia és Csehszlovákia egyezményt írt alá,
megszületett a kisantant. A második és harmadik számjegy
összegéből vond ki az első és a negyedik szám összegét!
Németországban bevezetik az általános hadkötelezettséget.
A második számjegyből vond ki a harmadik és negyedik
számjegy összegét!

Az első négy szám az évet, az ötödik a hónapot, a hatodik a napot jelenti. Mi a dátum és
mi történt ezen a napon?
__________________________________________________________________________

Növekvő német élettér
Az első világháború után a hatalmas jóvátétel mellett Németországot is sújtotta a
gazdasági válság. Ez a válság a kormány válságát is jelentette. Ebben a helyzetben végül
Hindenburg Adolf Hitlert nevezte ki kancellárnak.
Válaszoljatok egész mondatokkal az alábbi kérdésekre!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Minek a rövidítése az NSDAP?
Milyen ürügyet használtak fel a polgári és szabadságjogok korlátozására?
Mikor volt a „hosszú kések éjszakája”?
Melyik évben csatolták vissza a Saar-vidéket Németországhoz?
Mi volt a párt második fegyveres szervezete?
Mi volt az Anschluss?

1. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

Totó
Alaposan nézzétek át Európa történelmét, kiemelkedő személyiségeit a két
világháború között, majd töltsétek ki a totót!
A hatalom 1922-ben került a kezébe. Diktatúrát épített ki, gyarmatokat
követelt Afrikában, és sokan elhitték, hogy országa nagyhatalommá vált.
1. Mussolini
2. Sztálin
X. Franco
Csehszlovákia, Románia és a Szerb-Horvát-Szlavón királyság
(Jugoszlávia) által létrehozott, Magyarország ellen irányuló szövetség
neve.
1. Anti-Ungarn
2. kisantant
X. Védszövetség
A békeszerződések megváltoztatására irányuló törekvés.
1. konspiráció
2. konszolidáció
X. revízió
Európa országainak egy részében diktatórikus uralom jött létre a két
világháború között. Az alábbiak közül melyikben nem?
1. Szovjetunió
2. Olaszország
X.
Csehszlovákia
Hitler és társai 1923-ban megkísérelték megszerezni a hatalmat. akciójuk
sörpuccs néven vonult be a történelembe. Hol történt a puccskísérlet?
1. München
2. Berlin
X. Lipcse
Hitler börtönben írt művének címe.
1. Fajelmélet
2. Harcom
X. Harmadik
Birodalom
A barna inges, horogkeresztes nácik saját hadsereget -SA
=Sturmabteilung- hoztak létre. Mit jelent magyarul a neve?
1. rohamosztag
2. védőosztag
X. testőrosztag
A gazdasági világválság nem egyformán hatott az országokra. Melyik
európai országot sújtotta leginkább a válság?
1. Franciaország
2. Németország
X. Szovjetunió
Közel 30 ezer templomból és kolostorból 500 maradt az egyház kezében.
A legnagyobb üldöztetés során mintegy 130 ezer papot vittek
koncentrációs táborba, akiknek kétharmada ott halt meg.
1. Románia
2. Németország
X.
Szovjetunió
A harmincas évek második felében ebben az országban leromboltok 20
ezer templomot, papok, szerzetesek, apácák ezreit ölték meg, s a
kriptákból az utcákra dobták ki az egyházi halottak koporsóit.
1. Szovjetunió
2. Románia
X.
Spanyolország
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Látványos jelenetek közepette máglyára vetették a zsidó írók műveit, és
csak fasiszta szemléletű alkotások, újságok jelenhettek meg. Mely
országban történtek ilyen események?
1. Olaszország
2. Németország
X.
Spanyolország
Templomokat rongáltak meg, legalább 7500 boltot raboltak ki, 20 ezer
embert tartóztattak le… Az esemény a „kristályéjszaka” nevet kapta.
Melyik országban történt?
1. Olaszország
2. Németország
X.
Spanyolország
A spanyol polgárháború idején sok önkéntes ment segíteni a
köztársaságiaknak, de Franconak is akadtak támogatói. Melyik ország
támogatta Francot?
1. Olaszország
2. Szovjetunió
X. Anglia
A Nagy háború után a nők a férfiakéhoz hasonló jogokat követeltek, ennek
kapcsán több ízben a rendőrséggel is összecsaptak. Az eredmény nem
maradt el: 1928-ban megszerezték a választójogot. Melyik országban?
1. Franciaország
2. Hollandia
X. Anglia
Az Időutazó naplója

A múltba visszatérni, akárcsak képzeletben is, egy izgalmas és csodálatos dolog. Versenyünk
valamennyi fordulójában el fog kísérni benneteket ez a feladat. Ti, az Időutazók egy naplót
vezettek, és fordulónként egy-egy naplóbejegyzést készítetek az adott korról megadott
szempontok alapján.
Ezt a feladatot mindig külön lapon készítsétek el, és egy régi naplóhoz hűen illusztráljátok!
Terjedelme egy, maximum kettő A4-es lap legyen! A feladat megoldásánál végezzetek
kutatómunkát az adott korról, tehát munkátok tartalmazzon tényszerű információkat, és
természetesen használjátok a fantáziátokat is! Az értékelésnél pontozzuk a tartalmi elemeket
(a feladat instrukciójának megfelelően), a fogalmazást és az illusztrációt.

Mintafeladatok

16

7. és 8. osztály

– Mintafeladatok

Ezt a képet a híres magyar származású fotós, Robert Capa készítette Ernest
Hemingwayről a Spanyol Polgárháborúban. Képzeljétek azt, hogy ti is ott vagytok, amikor
a fotó készült! Ti milyen szerepkörben vesztek részt az eseményekben? Írjatok a fotó
készüléséről, a háborúról, a tapasztalataitokról, a Hemingway-jel és Capával való
találkozásról!

Csoportos feladat
Mutassátok be a Spanyol Polgárháborút az alábbi szempontok szerint 2 A/4es oldal terjedelemben: előzmények, második köztársaság, az ország
kettészakadása, Franco győzelme, a spanyol nép élete a polgárháború alatt.
Munkátokat gazdagítsátok Robert Capa fotóival, és említsétek meg
Hemingway valamint George Orwell ebben a témában írt munkáit valamint
Pablo Picasso híres festményét a Guernicát!
Munkátoknak adjatok címet! Internetről kimásolt szöveget nem fogadunk el.
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