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Trianon centenáriuma és a nemzeti összetartozás éve  

Történelmi vetélkedő 2019/2020 

I. forduló 

Maximálisan elérhető pontszám: 114 pont 
 

Elért pontszám:  pont 
 

Helyezés   

Visszaküldési határidő: 2019. november 29. 

Feladatok 
 

1. feladat 
 

Húzzátok alá a „boldog békeidők” kulturális- és művészeti alkotásait! 

 
Gesta Hungarorum, 

a Nyugat, 

óbudai egyetem, 

a millenniumi kiállítás, 

a budapesti Földtani Intézet épülete, 

Képes Krónika, 

Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus, 

Hess András nyomdája, 

Lehár Imre operettjei. 

 

9 pont 
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2. feladat 

 
Az alábbi nevek, évszámok, helyek fontos szerepet játszottak Ferenc József 

életében és uralkodásában. Nevezzétek meg azokat, illetve válaszoljatok a 

kérdésekre! 

 
a) Wittelsbach Erzsébet 

……………………………………………………………………………………………………… 

b) 1873. október 22. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Mayerling 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

d) 1879 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

e) Ferenc Károly trónigénye 

……………………………………………………………………………………………………… 

f) 1898. szeptember 9. Genf 

……………………………………………………………………………………………………… 

g) Mlada Bosna 

……………………………………………………………………………………………………… 

h) Hol van eltemetve? 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
 

 

 

3. feladat 

 
A következő kérdések a nagy háború okaira és előzményeire vonatkoznak. 

Válaszoljátok meg! 

 

 
a) „Állítom, hogy mi vagyunk a világ első nemzete, és annál jobb az emberiségnek, mennél 

többet népesítünk be a világból.(…)Ha a világ nagyobb része a mi uralmunk alá kerül, az a 

háborúk végét hozza.” Ki mondta? Mire utal a szöveg? 
 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

8 pont 



b) „…kereskedelmi flottánk, amely lobogóink alatt a világ minden tengerét szántja, teljesen 

védtelen,(…) mindössze négy cirkálót tudunk kiállítani.” Ki mondta? Mire utal a szöveg? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

c) Mit szimbolizál a kép? Mely dátum köthető az adott eseményhez? 

 

 

 
………………………………………………………………………………………………….. 

 

d) Mit jelent a Zweibund? Mi köze van a korszakhoz? 

…………………………………………………………………………………………………...

... 

 

a) Mire utal a kép? Mikor történt az esemény? 

 

 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

10 pont 



 

4. feladat 

 
Nevezzétek meg a képen látható személyeket, valamint azt, hogy mi köti össze 

őket? 
 

                                     
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                           
 

………………………………………………………………………………………………………………………       

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. feladat 

 
A katolikus egyháznak is szembe kellett néznie a kor problémáival. A következő 

kérdések erre vonatkoznak. 

 
a) Kinek a nevéhez  fűződik az első pápai szociális körlevél? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

b) Mi a nevezetes enciklika címe? Mikor jelent meg? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

c) Mi annak a mozgalomnak a neve, amely ezen a gondolaton alakult ki? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

d) Ki volt az az egyházi vezető, aki többször is felszólította a harcoló hatalmakat a békekötésre? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

e) Említsetek meg legalább három, az ő nevéhez köthető humanitárius cselekedetet! 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

6. feladat 
Olvassátok el a forrást, majd válaszoljatok a kérdésekre! 

 
„...Annál is inkább, mert már napok óta esténként egyik teherautó a másikat érte a falunkon 

keresztül. Az autók Zoppe felől jöttek, s mind tüzérségi muníciót szállítottak Conegliano felé. 

Az offenzíva kezdésének helyét és időpontját még nem tudtuk, de sejtettük, hogy nem 

maradunk ki belőle. (..) Az esős idő miatt kint a fronton többnyire csend volt, egyedül csak 

Coneglianót lőtték az ellenséges messzehordó ágyúk minduntalan. Mihelyt azonban kisütött a 

nap, rögtön jöttek sokszor tízesével, húszasával az olasz repülőgépek felderíteni, tüzérségünk 

hevesen tüzelt rájuk, különösen a Borgo Saccon mellett.”  (1918. május-június) 

 
Melyik fronton szolgált a napló írója? 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
Mi a neve a terület folyójának? 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
 
Hogyan végződött ez az offenzíva a Monarchiára nézve? Mi volt ennek az oka? 
…………………………………………………………………………………………………... 

 

4 pont 

8 pont 



7. feladat 
 

Töltsétek ki a táblázatot! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Meghatározás Fogalom 
1.  

 

 

 

Lafayette Escadrille 

2.  

 

 

Sixtus-levél 

3. Alapgondolata szerint a védekező 
fegyverrendszerek megerősödése 
miatt egy európai háború esetén 
törvényszerűen állóháború alakul 
ki, melyet csak meglepetésszerű és 
gyors előnyomulással lehet 
megelőzni. 

 

4. Magyar festő, aki megörökítette a 
háború borzalmait festményein, 
majd az ebből befolyó összeget is a 
rászorulóknak adta. 
 

  

5. A keleti fronton 1916-ban 

megindított orosz támadás. 

 

6.  
 
 
 

Little Willie 

6 pont 

 



8. feladat 
  

Fejtsd meg a pontos dátumokat, majd írd le, hogy mi történt ezeken a napokon! 

 
a) MCMXVIII.  XI.  XIII.   _____________________________ 

esemény: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b) MCMXIX.   III.  XX.   ______________________________ 

esemény: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

c) MCMXX.   I.   XVI.   _______________________________ 

esemény: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

d) MCMXX.  VI.  IV.    _______________________________ 

esemény: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

e) MMX.  V.  XXXI    ________________________________ 

esemény: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

9. feladat 

Tervezz egy Trianon ellenes képeslapot vagy kitűzőt! 

Formai megkötés nincs, csak arra ügyelj, hogy postán, a feladatlappal együtt 

elküldhető legyen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 pont 
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10. feladat 

a, Mely fontos okmányra utalnak a következő szavak? 

 

 

Megoldás:_____________________________________________ 

 
 

b, A megoldásra nézve, döntsd el, hogy igazak-e (I) vagy hamisak (H) az alábbi 

állítások! 

c, A hamis állításokat tedd igazzá! 
 

   I/H Állítás Javítás 

     Teleki Pál, Nopcsa Ferenc segítségével készítette el a 

dokumentumot. 

 

 Apponyi a híres védőbeszéde után, 1920. március 02-án 

bemutatta azt, a békekonferencián. 

 

     Apponyi a magyar békedelegáció küldötte, a 

dokumentumot a Legfelső Tanács képviselőinek mutatta 

be. 

 

       A legfőbb célja a döntéshozó politikusok gyors, átfogó 

tájékoztatása volt. 

 

 A népsűrűséget nem ábrázolta, a módszer az abszolút 

népességszámmal való arányosságot célozta meg. 

 

       Nevét, a Magyarországi Tanácsköztársaság címer 

színéről kapta. 

 

 Összesen 13 kiadás készült belőle.  

15 pont 



11.  feladat 
 

 

Egészítsd ki a szöveget! 

(Válaszd ki a megadott szavakból, kifejezésekből az odaillőt!) 
 

1923-tól 1927-ig nagy nemzetközi gazdaságpolitikai botrány húzódott el, amely a magyar 

kormány kezdeményezésére Románia ellen indított …………………….. vizsgálatból fakadt. A 

trianoni békeszerződés deklarált, de soha be nem tartott szabályozása szerint a nemzeti 

kisebbségek hátrányos megkülönböztetése tilos volt, továbbá tilos lett volna a kényszerből 

…………………………. váltó lakosság ………………………….. előidézni. Ezzel szemben 

minden ……………………….. - elsősorban a magyar parasztság földjeiből - nagyszabású 

……………………………… hajtott végre, melynek során a magyar és német parasztság semmit 

sem kapott. Gyakori volt a teljes vagyonelkobzás. A trianoni békeszerződés expressis verbis 

kimondja, hogy az ………………………… a földbirtokukat megtarthatják. Ezt a szabályt 

egyetlen kisantant állam sem tartotta be. A legsérelmesebb módon Románia járt el, ahol törvény 

rögzítette, hogy amely földbirtokos akár csak egy napra is elhagyta az országot 1918. december 

1. és 1921. március 23-a között, annak minden földbirtoka ……………………………., még 

akkor is, ha egyébként a román állampolgárságot választotta. A nyugat - és elsősorban Anglia - 

a tulajdonjoghoz fűződő elképzeléseik, valamint a szerződés betartása és betarttatása miatt erősen 

figyelt a magyar-román incidensre, azonban amikor a …………………………………. 1927-ben 

újra elhalasztották a döntéshozatalt, már világraszóló botránnyal járt.  

 

 

jogi,        nemzetiséget,    vagyonbizonytalanságát,    utódállam,        földreformokat,    

törvényességi,    földosztást,    állampolgárságot,    Pártszövetségben, 

optánsok,    létbizonytalanságát,    kisajátítandó,    Népszövetségben,    nemzetállam,     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 pont 



 

12. feladat 
 

Mely magyar költőnk verseiből származnak az alábbi sorok? Írd a sorok mellé költők 

neveit és a verscímeket! 

 

 
Ha eljő az idő - erős lesz a karunk, 

Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk! 

 

 

Erdélyieknek sem 

fényesebb a sorsa. 

Őértük ugyanúgy 

felel: Európa! 

 

 

Szegény magyar! Ha legimádóbb 

Fiad is ily mostoha hozzád, 

Mit várj azoktól, kik lelkedre, 

Testedre most vetik a kockát? 

 

 

nem hallgat a madár, míg fészkébe nem tér... 

nem hallgat a folyó, míg tengerbe nem ér... 

 

 

Feledd el, jó magyar, jobb, ha feleded 

hófödte hegyeid, kincses városaid – 

 

 

Imádkozom a béna ember 

Fájdalmas könnyeér', 

Kinek az értünk hullott vére 

Csak ennyit, ennyit ér! 

 

 

Ez az én vallásom, ez az én életem, 

Ezért a keresztet vállaimra veszem, 

Ezért magamat is reá feszíttetem. 

 

 

Valami nagy bú olvadt föl a borban, 

Fájón figyeltünk vén magyar szavakra, 

S álmában olykor sóhajtott Szabadka! 

 

 

 

 

 

 

16 pont 


