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Petőfi Sándor
Füstbe ment terv:

        1.   A Füstbe ment terv versben min gondolkozott a költő, miközben utazott édesanyjához? 

 __________________________________________________________________
  

2. A Füstbe ment terv versben, mi történt, amikor a költő megérkezett édesanyjához? 

 __________________________________________________________________

Falu végén kurta kocsma:

3. A Falu végén kurta kocsma versben hogyan viselkedtek a legények az első látogató kérésére? 
Miért?

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

4. A Falu végén kurta kocsma versben hogyan viselkedtek  a legények a második látogató kérésére? 
Miért?

 
 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

A jó öreg kocsmáros:

5. A jó öreg kocsmáros versben ki a kocsmáros?

 __________________________________________________________________

6. Milyen volt a jó öreg kocsmáros élete?

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

7. Miért fakad sírva a költő A jó öreg kocsmáros vers végén?

 __________________________________________________________________

Arany Lacinak:

8. Hol írta a költő a versét Arany Lacinak?

 __________________________________________________________________

9. Mi a meglepő, csattanó vége az Arany Lacinak című versnek?

 __________________________________________________________________
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10. 1848. március 15-ének fontos szereplője, Arany János barátja. Ki az?

 __________________________________________________________________

Arany János
Mátyás anyja:

11. Pályázatot nyert Toldi című elbeszélő költeményével. Ki az?

  __________________________________________________________________

12. Hova és kinek írja levelét Szilágyi Erzsébet a Mátyás anyja versben?

 __________________________________________________________________

13. Miért szerepel holló a Mátyás anyja versben?

 __________________________________________________________________

Áprily Lajos
Március:

14.  Milyen a Március című vers hangulata? Válaszd ki a megfelelő jelzőket:

 a) szomorú  b) fenyegető   c) a halálra gondoló  d) örömteli

15.  Mit csinál a diák Áprily Lajos Március című versében?

 __________________________________________________________________

      16.  A következő költők közül ki született Erdélyben?

             a)Illyés Gyula    b)Reményik Sándor    c)Vörösmarty Mihály    d)Áprily Lajos    e)József Attila

Reményik Sándor
Az ige:

      17.  Reményik Sándor szerint mi a legfontosabb ahhoz, hogy megőrizzük magyarságunkat?

 __________________________________________________________________

       18.  Reményik Sándor Az ige című versében arra figyelmeztet minket, hogy
            „ne szaggassátok szirmait a rózsafának, mely hóban virul”. Mit jelképez
             (szimbolizál) a rózsafa?  Mikor szaggatjuk szirmait?

 __________________________________________________________________
        
        19.  Erdélyi költő. Kolozsvárott született, 1890–1941-ig élt. Sok verse foglalkozik az Erdélyben élő  
 magyarság fennmaradásával.  Ki az?

 __________________________________________________________________

Iro
da
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Ady Endre
Az Úr érkezése:

20. Az Úr érkezése című versében milyen lelki állapotban volt Ady, amikor megérezte Isten 
közelségét?

 __________________________________________________________________

21. Mit gondol Ady Az Úr érkezése című versében: az, hogy megtalálta Istent, csak egy pillanatnyi 
boldogság, vagy tartós kapcsolat lesz Istennel? Miből látod ezt a szövegben?

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________  

Karácsony:

22. Karácsony című versében hova vágyódik vissza Ady Endre, oda, ahol gyerekkorában a  karácsony 
valóban szeretetteli, meghitt hangulatát érezte?

 __________________________________________________________________

       23. Karácsony című versében mit mond Ady Endre:  milyen lenne a világ, ha az emberek úgy   
 viselkednének, mint falujának lakói?

 _________________________________________________________________

Mécs László
A pisztrángok példája:

      24.  A pisztrángok példája című versében milyen értelemben mondja a költő azt, hogy
            „sohasem úsznak ők az árral” ?

a) mert a vízár eltéríti őket
b) nem hagyják sodorni magukat a tömeggel
c) szeretnének megpihenni a parti nefelejcsen

József Attila
Altató:

     25.  Szegény munkáscsaládból származik, nagyon nehéz élete volt, sokat nyomorgott.
             Mégis képezte magát: középiskolát, egyetemet végzett, Budapesten, Bécsben, 
             Párizsban. Nagytehetségű, kiegyensúlyozatlan személyiségű, rövid életű költő: 
             1905-től 1937-ig élt. Halála után Kossuth-díjjal és Baumgarten-díjjal tüntették ki. Ki az?

 __________________________________________________________________

26. József Attila Altató című versében mit mond az édesanya: mi szépeket fog a kisfiú álmodni, ha 
elalszik?

 __________________________________________________________________
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27. Altató című versében József Attila megszemélyesíti még az élettelen tárgyakat is.
Sorolj fel négy ilyet, és írd melléje, hogy a tárgy mit csinál.

 __________________________________________________________________
 

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Betlehemi királyok:

28. József Attila Bethlehemi királyok című versének egyik versszakában a király szavai jelzik, hogy 
hosszú, nehéz útjuk volt. Melyik versszak, melyik király és milyen szavakból látjuk ezt?

__________________________________________________________________

29. József Attila Betlehemi királyok című versében mikor és miért mennek el a királyok?

 __________________________________________________________________

Illyés Gyula
Látogatók:

30. Illyés Gyula Látogatók című versében hogy érzi magát a költő az első versszakban? És az 
utolsóban? Mi történt egymás után, hogy a végén így érezzen?

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

31. Öt érzékszervünk van: a látás, a hallás, a szaglás, a tapintás és az ízlés. Sorold fel
Illyés Gyula „látogatóit”, és mindegyik mellé írd oda, hogy melyik érzékszervére hatott.

 
 _________________________________________________________________

 
 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

32. Dunántúli pásztorok leszármazottja. Több évig élt Párizsban. Magyarország társadalmi problémái 
aggasztották, és ezért részt vett a politikában is. Az egyik legfontosabb irodalmi folyóirat, a 
Nyugat társszerkesztője Babits  Mihály mellett. Háromszor kapott Kossuth-díjat. Ki az?

__________________________________________________________________

 

Iro
da

lo
m

11



Weöres Sándor
Száncsengő:

33. Írd le részletesen, hogy mi történik Weöres Sándor Száncsengő című versében!

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

34. Jómódú családból származott – édesapja földbirtokos és huszártiszt. A háborút követő 
kommunista években csak gyerekverseit publikálhatta, de már 1970-ben megkapta a Kossuth 
díjat. Mesterien használja fel verseiben a magyar nyelv zenei hangzását.  Ki az?

 __________________________________________________________________

35. Párosítsd össze a verseket és költőiket:

Petőfi Sándor    Az Úr érkezése

Arany János    Arany Lacinak

Reményik Sándor   Száncsengő

Ady Endre    Mátyás anyja

Weöres Sándor    Az ige
 

36. Párosítsd össze a verseket és költőiket:

József Attila    Március

Illyés Gyula    Karácsony  

Áprili Lajos    A  pisztrángok példája

Ady Endre    Altató

Mécs László    Látogatók
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Nyelvtan

15



Bevezető

Az irodalmi részben található versek szókincsét, idézeteit használtuk fel. 
Így a magyar kifejezéseket, nyelvi szabályokat egyes verseken keresztül ismered meg.

A munkafüzet 14 leckéből áll, és követi az irodalmi rész verseinek sorrendjét. 
Mindegyik lecke két részre tagolódik:

A.  Szókincs 

B.  Nyelvtan és nyelvtani alapszabályok
 
A szókincs alapja a versben előforduló szavak listája.  Keresd ki őket a szótárban, írd le 
őket lakhelyed nyelvén is, használd őket mondatokban.  Az utána következő gyakorlatok 
alapján jössz majd rá a szavak, kifejezések pontos értelmére. 

A nyelvtani szabályok ismertetésénél a versekben található szerkezeteket használtuk fel 
a szabályok gyakorlásához.

A következő oldalon megtalálod a nyelvtani alapfogalmak ismertetését. Ezek segíteni 
fognak, hogy a nyelvtani magyarázatokat könnyebben megértsd. Olvasd el, értsd 
meg ezeket a meghatározásokat, használd referenciaként – de nem kell őket kívülről 
megtanulnod.

16



Nyelvtani alapfogalmak

A szó hangokból áll:  magánhangzókból és mássalhangzókból.
  
  Magánhangzók (vowels, vocales):  a á e é i í o ó ö ő u ú ü ű
  Mássalhangzók (consonants) pl.: b, c, d, f, stb.
  Többjegyű mássalhangzók:  cs, dz, dzs, gy, ly, ny, sz, ty, zs

Az egyes szám (singular, Einzahl) egy élőlényt, egy tárgyat vagy egy fogalmat jelöl:  
   cica, nép, könyv, város, mese

A többes szám (plural, Mehrzahl) több élőlényt, tárgyat vagy fogalmat jelöl: 
   cicák, népek, könyvek, városok, mesék

Az ige (verb) cselekvést, történést, létezést jelent: 
  táborozik,  eszel, esik, van, él  

A főnév (noun, sustantivo, Hauptwort) valakinek, valaminek a neve: 
  sátor, Juci, alvás, szeretet   

A melléknév (adjective) élőlények, helyek, dolgok tulajdonságát jelöli: 
  zöld, kedves, fillmore-i 

A számnév (numeral) élőlények, dolgok mennyiségét, sorszámát jelöli meg:
  hat, huszadik, sok, néhány, pár, kevés, ezer, első stb.

A határozószó (adverb) a cselekvés körülményeit fejezi ki:
  itt, ekkor, aztán, úgy, lenn, elöl, hátul, gyorsan, lassan, egyedül, ülve stb.

Az igekötő módosítja vagy megváltoztatja az ige jelentését: 
  be, fel, le, meg, szét  
  Pl.: Peti felmegy a szobájába, megcsinálja a leckét.

A szótő a szó magában, toldalékok nélkül. Pl.: kézben. Kéz: szótő; -ben: toldalék

A toldalékok (jelek, ragok, képzők) a szótőhöz illesztett végződések:
  kézben, Fillmore-ig, tanulunk,  elolvasod a verset, könyvetek,  almát eszem

A ragozás (conjugation) során raggal látjuk el a szót:  
  én írok, te írsz, mi írunk stb.
  

  Alanyi ragozás: ő lát    Tárgyas ragozás: ő látja

A birtokos személyjellel (possessive affix) valakinek vagy valaminek a tulajdonát, birtokát fejezzük ki:  
  anyám, anyád, anyja, könyvem, könyved, könyve, könyvünk

A feltételes módot (conditional) akkor használjuk, ha a cselekvés, történés vagy létezés valamilyen 
feltételhez kötődik: 

  volnék, ennél, maradnánk, esne

A felszólító móddal (imperative) parancsot, utasítást, biztatást fejezünk ki: 
   Tanulj! Együnk! Vigyázzatok!

N
ye

lv
ta
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Versekre alapozott gyakorlatok

1.  Füstbe ment terv

A. Szókincs 

a. Keresd ki a szótárban a következő szavakat!

b. Húzd ki azt a szót, amelyik nem tartozik oda! (Keresd a szinonimákat!)

ajak – szem – száj     toppan – belép – feszült

ágy – bölcső – szék    kiterjeszt – felépít –  átölel

c. Milyen szavakat ismersz a magyar nyelvben az „ anya” szóra? Melyik szerinted a legszebb?

 ___________    ___________     ___________   ___________   Legszebb: _____________

B. Nyelvtan

Szabály:  A múlt idő  jele a t. Ha az ige végén a t előtt magánhangzó van, mindig írd kétszer a t-t. 

Például: lett, ragyogott (két t-vel). Viszont például azt, hogy kinyílt, egy t-vel írjuk, mert közvetlenül a t 
előtt mássalhangzó van.   
 
Keresd ki a versben azokat az igéket, amelyek múlt időben vannak, és csoportosítsd őket aszerint, 

hogy hány t-t kapnak!  (Figyelem: „kedvest”, „szépet”, „mit” nem igék, ezért ez a szabály rájuk nem 
vonatkozik!)  

t       tt
_______________________  ___________________________

_______________________  ___________________________
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Most írd le mindegyiket jelen időben!

________________     ________________     _________________    _________________

Írj további öt igét múlt időben mindegyik fajtából!

 t  _____________    _____________   _____________    _____________    ____________

tt  _____________    _____________   _____________    _____________    ____________

2.  Falu végén kurta kocsma

A.  Szókincs

a.  Keresd ki a szótárban a következő szavakat!

b.  Az aláhúzott mondatrészeket helyettesítsd be a fenti szavakkal! Írd le az így szerkesztett mondatot!

A kamasz kissé pimaszul válaszolt a tanárnak. 

_____________________________________________________________________ 

A naplemente olyan volt, hogy majdnem aranyszínű lett a tó.

_____________________________________________________________________

N
ye
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A viharban zajt csinál az erdő. 

_____________________________________________________________________

János jó jegyet kapott számtanból. Örömében többször kiáltott.

_____________________________________________________________________

Mivel Marcsa osztályelső, magabiztos, büszke. 

_____________________________________________________________________

Jenő meg akarta törülni a szemüvegét. Ezért előtte finoman ráfújt. 

_____________________________________________________________________

Kaliforniában télen nincs hideg, de ezzel szemben Torontóban hideg van! 

_____________________________________________________________________

Amikor az orkán átfújt a városon, megrázkódtak az épület ablakai.

_____________________________________________________________________

 A cserkészek jól mulattak a tábortűz mellett. 

 _____________________________________________________________________

c.  Írj mondatokat a következő szavakkal:

bezzeg: _______________________________________________________________

hetyke: _______________________________________________________________

szinte:  _______________________________________________________________

lehel: ________________________________________________________________
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B. Nyelvtan 

Szabály:  Az ilyen szócskákat, mint ki-, be-, fel-, le-, el-, meg-, igekötőknek hívjuk.   Ha az igekötő 
közvetlenül az ige előtt áll, egybeírjuk az igével.  Például:  Felkelek, megmosakszom, megreggelizem, 
elindulok, lefekszem.  Ha az igekötő az ige után áll, külön szóban írjuk.  Pl. Most írom meg a feladatot.  
Azonnal menj el a boltba!  Ha az igekötő és a hozzá tartozó ige között más szó is áll, az igekötőt külön 
írjuk.  Pl. Meg akarom kérdezni.  El kell intéznem.

 Írd át úgy a mondatot, hogy az igekötő összekerüljön az igével!  

 A világ le akar csendesedni. __________________________________________________

 Ki kellett kötni a kompot. ____________________________________________________

 A hetyke legény el fogja táncolni a pénzét. _________________________________________

 

 A kocsma olyan hangos, hogy be fognak kopogni az ablakon.                                                                                     

 _____________________________________________________________________

 Azt üzeni az uraság, hogy le akar feküdni. _________________________________________

 A legények ki fogják hörpenteni boraikat, és haza fognak menni.                                                                             

 _____________________________________________________________________

 Éjfélkor a kocsma be fog zárni. ________________________________________________

 

 Az ember meg kellett kérje a társaságot, hogy halkabban mulasson.                                                                          
 

 _____________________________________________________________________

3. A jó öreg kocsmáros

A. Szókincs

 a. Keresd meg a versben a következő kifejezések szinonimáját! Melyik szavakat használja a költő?

 veszekszik __________________  régi idők __________________________

 szegény lett _________________  sokat dolgozik _______________________

 jobb lesz a sorsa _________________  derűs, örül a helyzetének  _______________

N
ye

lv
ta

n

21



b. Melyik szavak nem tartoznak össze? Húzd át a nem odavalót! 

 

 boldog – vidám – megelégedett – hitetlen

 megbékülve –elszomorodva – búsan – mogorván

 gond – baj – üröm – öröm – szerencsétlenség

B. Nyelvtan  

A birtokos személyjelek használata: A jó öreg kocsmárosnak van háza, földje, kertje, pénze, 
mindene. Figyeld meg a különbségeket a toldalékokban!

a. Egészítsd ki a táblázatot!

b. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő toldalékkal!
    Példa: Eszter / barátnő / tegnap / vásárol: Eszter barátnője tegnap vásárolt.

A / (én) / édesanya / tegnap / olvas _____________________________________________

A / (mi) / szomszéd / múlt héten / átjön __________________________________________

István és Jenci / apa / két napja / Budapestről telefonál 

_____________________________________________________________________

A kert / pad / zöld, / kút / tavaly / fehér __________________________________________

A / (ő, többesszám) / húg / az éjjel / sír __________________________________________

A / sarki pék / tegnap éjjel / kenyér / süt _________________________________________

22



** Magyar (erdélyi) nyelvjellegzetesség!

Figyeld meg, hogy a vers első sora úgy kezdődik: „Messze kell utazni”. De ha én cselekszem, akkor azt 
mondjuk: „Messze kell utazzak, messze kell menjek”.

 „Messze kell utazni”: általános kijelentés.
 „Messze kell utazzak”: meghatározza, hogy én cselekszem.

A következő mondatsort általános kijelentésként írtuk. Írd át az igét úgy, hogy meghatározza a cselekvőt:
 

(Én) sokat kell /tanulni/ _________, oda kell /figyelni/_________ a tanáraimra, időre kell /érkezni/ 

__________az iskolába. Testvéremmel rendbe kell /rakni/ _______a szobánkat. Anyukám pedig meg 

kell /főzni/ ________ a vacsorát.

4. Arany Lacinak

A. Szókincs 

a.  Keresd ki a szótárban a következő szavakat!

b.  Írj egy-egy olyan mondatot ezekkel a szavakkal, amelyekből látszik, hogy érted jelentésüket: 

 tarka: _________________________________________________________________

 vödör: _________________________________________________________________

 nyargal:________________________________________________________________ 

 

 szemlél:________________________________________________________________

 

 merít: ________________________________________________________________

N
ye
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c.  „Meg talállak csípni”.  Melyik az igaz?

 a.  megtalálom az arcodat, hogy megcsípjelek
 b.  még a végén megcsíplek 
 c.  ha elbújsz, utánad megyek és megcsíplek

d.  Mi a különbség az alábbi szavak között? (Az egyik a pillanatot kapja el, a másik általanosan a 
 cselekvést fejezi ki.)

mozog és moccan: ________________________________________________________

lobog és lobban: _________________________________________________________

kopog és koppan: ________________________________________________________

csöpög és csöppen: _______________________________________________________

e.  Írj egy mondatot mindegyik szóval!

mozog: _______________________________________________________________

moccan:  ______________________________________________________________

lobog: ________________________________________________________________

lobban:  _______________________________________________________________

kopog: ________________________________________________________________

koppan: _______________________________________________________________

csöpög: _______________________________________________________________

csöppen: ______________________________________________________________

B. Nyelvtan

Szabály: Írásnál keresd mindig a szó tövét!   Ha például azt hallod, hogy „tuggya”, írd azt: „tud-ja”. Ha 
azt hallod, hogy „tanujjunk”, írd úgy: „tanul-junk”.  Ha azt hallod, hogy „tarcsanak”, írd: „tart-sanak”.

A versben így hallod a szavakat, és így helyes őket kiejteni: „moccanny”, „külömben”, „kiabájj”, „nyizsd”, 
„eszt”, „szájj”,„aszt”, „ásztató”, „horgya”, „gongya”, „hoszta”. 

Ellenben nem így írjuk őket! Írd le őket helyesen!
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__________________________________________________________________

 

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

5. Mátyás anyja

A. Szókincs
a. Kösd össze az összetartozó szavakat:

fogság     bélyegző

holló     börtön

szélvész     gyertya

sokaság     időjárás

viasz     kard

pecsét     kerget

pajzs     madár

űzet     tömeg

b. A következő szavakat foglald mondatba:

ármány:  _________________________________________________________________

űzet:  ___________________________________________________________________

sokaság: _________________________________________________________________

szélvész: _________________________________________________________________

kerget: __________________________________________________________________

B. Nyelvtan

Tudod-e, mi a különbség a -ban és a -ba között?   Ha azt kérdezzük: hol?, a válasz: -ban, -ben.  Hol van 
a füzeted? A táskában, a szekrényben, a szobámban.  Ha azt kérdezzük: hova?, a válasz: -ba, -be.  Hova 
tetted a labdát? A táskába, a szekrénybe, a szobámba.
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a. Írd a megfelelő helyre, hogy vagyok vagy indulok!

 A templomban _____________

 Az iskolába  _____________

 Az ebédlőben  _____________ 

 A táborba _____________

 A kertbe  _____________

 Az erdőben _____________

A szabály tehát az, hogy ahol az ige valamilyen fajta cél felé való mozgást fejez ki, mindig a -ba, -be ragot 
használjuk. Ilyen igék pl. megyek, indulok, szállok. 

b. Fejezd be a mondatokat: ...erdőben vagy ...erdőbe

Játszom az  ____________ 

Pihenek az  ____________

Beszaladok az  ____________

Gondolkodom az ____________

Virágot szedek az ____________

Elindulok az ____________

c. Mi a különbség a két mondat között: “Futok az erdőben” és „Futok az erdőbe”?

 _____________________________________________________________________

d. Figyeld meg, hogy van-e a Mátyás anyja c. versben -ban/-ben. Miért van úgy?

 _____________________________________________________________________

C. Nyelvtani szabály gyakorlása
 

Gyakoroljuk az igekötők használatát! Emlékszel? A második lecke nyelvtanánál tanultuk, a Falu végén 
kurta kocsma vers kapcsán. Ha az igekötő közvetlenül az ige előtt áll, egybeírjuk az igével. Példa:  meg 
akarom csinálni: megcsinálom.

a.  A versben 11 igekötős ige szerepel. 

 Írj le hatot! __________  __________  __________  __________  _________  _________

 Az igekötős igék között van egy, amelyet a költő külön ír. Melyik az? ______________________

 Írj vele egy mondatot! _____________________________________________________
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b. Találj még öt igét ugyanezekkel az igekötőkkel!

 (1) ____________________   (2) ____________________   (3) ____________________

 (4) ____________________   (5) ____________________

c.  Most ezekhez az igékhez tedd hozzá (a) az „akarok” szót, (b) a „kell” szót, (c) a „fogok” szót! Például:   
 kimenni:  ki akarok menni  /  ki kell menni  /  ki fogok menni

 (1) _____________________________________

 (2) _____________________________________

 (3) _____________________________________

 (4) _____________________________________

 (5) _____________________________________

** Magyar nyelvjellegzetesség!

a. Keresd meg azt a mondatot, amelyben az „űzeti” ige szerepel. Írd át a versszakot úgy, hogy „űzeti”             

    helyett az „űzi” igét használod. Mi a különbség?

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

Ezt magyarban műveltető igének hívjuk: amikor a cselekvő mással csináltatja a cselekvést. 

b. Tedd mondatba a következő igéket, figyelve, hogy ki csinálja a cselekvést:

 alszik: ________________________________________________________________

 altat: _________________________________________________________________

 eszik: _________________________________________________________________

 etet: __________________________________________________________________

 mos: __________________________________________________________________

 mosat: ________________________________________________________________

c. Találj három más igepárt, és foglald őket mondatba, az előbbi példa szerint:

 ___________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________
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6. Március

A. Szókincs 

a. Mi jut eszedbe, mikor ezeket a szavakat hallod?

 cseng: _________________________________________________________________

 csúcs: _________________________________________________________________

 kibuzog: _______________________________________________________________

 barka:_________________________________________________________________

 som:__________________________________________________________________

 áram:_________________________________________________________________

 lomha: ________________________________________________________________

b. Milyen a fürge diák?     a. gyors  b. lomha  c. fürdik

    Mikor egy ló megtorpan…   a. ugrik     b. hökken  c. üget

c. Mi a különbség a között, hogy „a víz folyik” vagy „a víz kibuggyan”?

 _____________________________________________________________________

d. Találj olyan szavakat, amelyek „h” betűvel kezdődnek. Milyen hangulatot sugallnak?

 _____________________________________________________________________

B. Nyelvtan

Gyakoroljuk a múlt idő használatát!

a. Mi a különbség a „kiált” és „kiállt” igék között? Foglald mondatba. 

_______________________________________________________________________
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b. Írd le a jelen időben lévő igéket. Tedd melléjük a múlt időt. Figyelj arra, hogy ha a múlt időt jelző t előtt 

magánhangzó van, két t-t írunk. Vigyázz, mert vannak szavak, amelyekhez magánhangzót is kell tenni, 

hogy múlt időt alkossunk. Ilyenkor dupla t-t írunk (pl. olvas – olvasott): 

** Magyar nyelvjellegzetesség!

A magyar nyelv rugalmas. Igéből főnevet, főnévből igét, igéből melléknevet lehet képezni. Pl. fej – fejel; 
üget – ügetés, foci – focizás vagy focizni; összetenni szavakat – összetett szavak. A versben is van ilyen. 

a. Találj ilyen példát:  ________________________________________________________

b. Gyakoroljunk! (Pl.: Milyen az az étel, ami kihűl? -> kihűlt étel)

Milyen az a sokaság, amelyik elnémul? ___________________________________________

Milyen az a beszélgetés, amelyben elmélyülnek? _____________________________________

Milyen az a tó, ami befagy? _________________________________________________

Milyen az a vízmeder, ami kiszárad? ____________________________________________

A magyar nyelv tömör. Mikor két ige egy időben történik, összeköthetjük őket a -va / -ve toldalékkal. Pl. 
a versben “csengve-nevetve kibuggyan a kedve”: a költő három igét láncolt össze. 

c. Kösd össze ugyanígy ezeket az igéket:

állt es beszélgetett: ________________________________________________________

ficánkolt és kirándult:  ______________________________________________________

verset mond és ugrándozik:  __________________________________________________

énekel és főz:  ____________________________________________________________

mosolyog és szenved: _______________________________________________________
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7.  Az ige

A. Szókincs 

a. Keresd ki a szótárban a következő szavakat!

b.  Mit jelent?

János áhítattal hallgatja a szónokot.

a. János unottan hallgat
b. János enyhe érdeklődéssel hallgat
c. János csodálattal, tisztelettel hallgat

Az őrs menedéket keres.

a. ösvényt keres b. szállást keres c. ennivalót keres

Marci avatatlanul szólt hozzá a kérdéshez.

a. Marcit nem kérdezték meg

b. Marcit nem avatták fel

c. Marci nem értett hozzá.

Szaggat:

a.  kikérdez   b. széttép c. főz d. locsol

Minek van szirma?

a. a cicának b. a virágnak c. a fának d. a páfránynak

A következők közül mihez nem kapcsolódik az a szó, hogy „ kehely”?

a. virág b. talpas pohár      c. lábas    d. istentisztelet 
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c. Írj mondatot az alábbi szavakból!

áhítattal:  _______________________________________________________________

menedék:   ______________________________________________________________

avatatlan:  ______________________________________________________________

szaggat: ________________________________________________________________

szirom: ________________________________________________________________

kehely:  ________________________________________________________________

B. Nyelvtan

Szabály.  Most a felszólító módot gyakoroljuk. Ezt a cserkészek is, a szülők is nagyon szeretik 
használni: Légy résen! Add ide a kenyeret! Adj egy darab kenyeret! Kezdd el a házi feladatodat!  Kezdj el 
tanulni!  Vigyázz!

A felszólító módot többféleképpen írjuk:  ha a vagy az van a mondatban, akkor d-vel fejezzük be az igét.  

„Hozd ide a kenyeret!  Ha az ige már d-vel végződik, két d lesz belőle.  Ezért írjuk két d-vel azt, hogy 

„Isten, áldd meg a magyart!” Ha nincs a (vagy az) a mondatban, általában j-t adunk hozzá az igéhez: „Adj 

ide egy darab kenyeret!  Sok esetben az s-betűt duplázzuk: Siess! Keress meg! Ne üss! Fizess!

a. Írd felszólító módban az alábbi mondatokat!
 Pl.: adni:           Adj egy szelet kenyeret!                           Add a kenyeret!
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b. Nagymama a következőkre akarja figyelmeztetni Pistikét. Hogyan írja le utasításait? 

 Pistike, …
 

megcsinálni a házi feladatot  __________________________________________________ 

megtanulni a leckét________________________________________________________

elvégezni a házimunkát         __________________________________________________ 

a tejesnek a pénzt odaadni   __________________________________________________

megtoldani a leckét újabb mondatokkal __________________________________________

c. Írd át a vers első két versszakát egyes számba!
 
 Vigyázz ma jól, amikor beszélsz, és _____________________________________________

 A nyelv ________________________________________________________________

 E drága nyelvet __________________________________________________________

 Senki _________________________________________________________________
 

d. Keresd meg Petőfi Sándor Arany Lacinak című versében a felszólító módon írt igéket!

 _____________________________________________________________________ 

 
 Válassz ki hármat közülük, és adj három utasítást őrsöd tagjainak: 
 
 
 _____________________________________________________________________ 

8. Az Úr érkezése

A. Szókincs

Írj egy mesét ezekkel a szavakkal, és használd hozzájuk a következő kötőszavakat: ellenben, pedig, 
hanem, viszont, azonban, sőt.  A mesében legyen legalább öt szó a listáról és négy kötőszó.

 roskadozva – harsona – hiú – számtalan – toppan – bezzeg – gondviselés – nyargal – pajkos

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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B. Nyelvtan

a. Kit?  A költő azt mondja: „(Én) őt mindörökre látom”
  Figyeld a ragozást!

Az Úr lát engem.   Az őrsvezetőm felhív engem.
Az Úr lát téged.   Az őrsvezetőm felhív téged.
Az Úr látja őt.   Az őrsvezetőm felhívja őt.
Az Úr lát minket.   Az őrsvezetőm felhív minket.
Az Úr lát titeket.    Az őrsvezetőm felhív titeket.
Az Úr látja őket.   Az őrsvezetőm felhívja őket.

b.  Egészítsd ki a kockákat a megfelelő igeragozással!
     Pl.:  Az őrsvezető téged lát / néz / tanít, stb.

Az őrsvezető...

c.  Figyeld meg, hogyan ragozunk az első személyben, majd töltsd ki a táblázatot!

 Én szeretlek téged.   Én felhívlak téged.
 Én szeretem őt.   Én felhívom őt.

Én...
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** Magyar nyelvjellegzetesség!

Magyarul a kérést vagy a lehetőséget a -hat, -het képzővel fejezzük ki. Pl.: mehet, úszhat.  Ha engedélyt 
kérünk, ezt a képzőt használjuk:  Telefonálhatok?  Mehetek moziba?   (VIGYÁZZ! NEM: „Tudok moziba 

menni?” Ez helytelen!).  

a. A következőket szeretnéd csinálni.  Kérj engedélyt édesanyádtól!

 zuhanyozni:  ____________________________________________________________

 barátnőddel találkozni: _____________________________________________________

 fagyit enni: _____________________________________________________________

 nagynénédet meglátogatni: __________________________________________________

 a hétvégén kirándulni:______________________________________________________

 vendéglőben vacsorázni:____________________________________________________

 otthon maradni: __________________________________________________________

 TV-t nézni:_____________________________________________________________

b. Írj három olyan mondatot, ahol a -hat, -het képzőt használod!

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

c. Mit csinálhat az Úr, amikor engem elhagynak, és a lelkemet roskadozva viszem? A vers alapján 
válaszolj!

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________
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9. Karácsony

A. Szókincs. 

a. Keresd ki az alábbi szavakat országod nyelvén!

b. A fenti szavak mellé írd a megfelelő szinonimát:

 dong sért mese       bűnös    öreg     goromba 

B.  Nyelvtan

„Igaz hittel, gyermek szívvel / A világgal kibékülni”

Szabály:  Ha a kivel? vagy mivel? kérdésre válaszolunk, a -val, -vel ragot toldjuk a szóhoz.  Pl.: Kivel? 

Gyurival, Esztivel.  Mivel?  autóval, repülővel.  Ha mássalhangzóval végződik a szó, akkor a -val, -vel 
v-je átalakul a szó végén lévő mássalhanzóvá, így az megkettőződik. Ez a teljes hasonulás szabálya.  
Kivel?  Istvánnal, Péterrel, Pállal.  Mivel? kerékpárral, géppel, síppal, dobbal.  Ha a szó kétjegyű 
mássalhangzóval végződik (sz, zs, ly, cs, stb), ennek csak az első jegyét kell kétszer írni.  Pl: Kivel? Balázs: 
Balázzsal (ezt z-z-s-sel írjuk), György: Györggyel.  Mivel?  autóbusszal (s-s-z-vel írjuk).

 a.  Keress a versben három olyan szót, amelyik a „mivel?” kérdésre válaszol!

 ______________________      ________________________   ____________________

 b.  Kivel mész őrsi kirándulásra? _______________________________________________

 c. Mivel díszítenéd a csapatotthont? (páfrány, virág, könyv, képek, hímzés, pipacs)  

 _____________________________________________________________________
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**Magyar nyelvjellegzetesség!  

-vé /-vá   „Ha ez a szép rege /Igaz hitté válna…” 

Mint látod, ugyanúgy mint a -val/-vel esetében, ha a szótő mássalhangzóval végződik, akkor a  hasonul. 

Ha magánhangzóval végződik a szó, akkor egyszerűen hozzátesszük a -vá, -vé ragot: hit+vé = hitté; 
hó+vá = hóvá. 

a. Gyakoroljunk:

 Mivé válik a víz, ha megfagy? _________________________________________________

 Mivé válik a kiscserkész, mikor felavatják?_________________________________________

 Mivé válik az őrsvezető, mikor elvégzi a segédtiszti tábort? ______________________________

A magyar igeképzés fogalomdús. A mozzanatos ige például kifejezi a cselekvés pillanatát: „Harang 

csendül / Ének zendül…” Abban a pillanatban szólal meg a harang, abban a pillanatban kezdődik – zeng 

fel – az ének. Tehát a „cseng” mozzanatos formája: „csendül”; a “zeng” mozzanatos formája: „zendül”. 

Ugyanígy: sziszeg -> szisszen; szuszog -> szusszan.

b. Mi a következő igék mozzanatos formája?

 topog- >________________     libeg- >_________________   lobog- >_________________

 kopog- >________________     repül- >_________________ potyog-> ________________

A gyakorító igeforma ismételteti, meghosszabbítja a cselekményt. „De jó volna játszadozó gyermek 
lenni”. A játszadozó melléknév a „játszadozni” igéből ered. Ilyen ige sok van. Figyeld meg a különbséget: 
menni – mendegélni; rakni – rakosgatni; parancsolni – parancsolgatni. 

c. Találd meg a gyakorító párját ezeknek az igéknek:

 inni ___________________   dolgozni _______________   tanulni ________________

 kirándulni ______________    enni __________________   csípni__________________

Szokott: „Az én kedves kis falumba / a messiás / boldogságot szokott hozni”
A múltban történt ismétlődő cselekményt a „szokott” szóval lehet kifejezni. Pl.: Ez az ember a 
templomban szokott harangozni, én is oda szoktam járni. A családommal hétvégeken kirándulni 
szoktunk. 

Írd le a gyermekkorodat tíz mondatban: a családban mit szoktatok csinálni? Vigyázz! A jelenben nem 
létezik ez az igeforma.

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

10. A pisztrángok példája

A. Szókincs

a. Keresd ki a szótárban a következő szavakat!

b. A versben melyik szó jelenti a következőt?

lustaság: ______________  kőszikla: ________________ embercsoport: _______________

víztömeg:______________ finom szemcséjű sár: ________________
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c. „A halak glédában úsznak”.  Rajzold le, hogyan úsznak!

d. A fenti táblázatban fő- és melléknevek vannak. Melyik jelenti a következőt?

amikor gyengeségből engedünk egy álláspontból: ____________________________________

közömbösség:____________halfajta: ______________ enigmatikus: __________________

 Piri új cipőt vett magának. Csetlik-botlik benne, magas a talpa, sarka: ügyetlenül áll rajta. 

 Milyen a cipő? ___________________________________________________________

 Mi másra használnád ezt a szót? _______________________________________________

e. Sorolj fel három rugalmas tárgyat! _______________________________________________

B. Nyelvtan

Ha a hogyan? kérdésre válaszolunk, akkor -an, -en ragot kell hozzáadnunk a szóhoz.  

vidám   + an  =  vidáman         rugalmas + an          = rugalmasan
szép      + en  =  szépen         kedves  + en          = kedvesen
szomorú + an = szomorúan         friss + en          = frissen
kényelmes + en = kényelmesen         kész + en          = készen 
       

 Vigyázz! A szótőhöz mindig csak az -an, -en ragot adjuk hozzá!

a. Egészítsd ki a mondatokat:
    Példa: Hogyan válaszol a kedves ember? kedvesen 

A sebes autó hogyan gurul? __________________________ 

 

A szíves ember hogyan fogad? ________________________

Az eszes gyerek hogyan válaszol erre a kérdésre? ___________
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b.  Keresd ki a versben azokat a szavakat, amelyek arra válaszolnak, hogy mivel? Összesen hat különböző 
van. Írd ide őket!

 ____________________________________________________________________

 Mit veszel észre, mi a szabály?

 

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

  

11. Altató

A. Szókincs 

a. Keresd ki a szótárban a következő szavakat!

b. Hányféle alvással kapcsolatos igét találsz? Írd le őket!

________________________________________________________________________

c. Húzd ki azt a szót, amelyik nem tartozik a csoportba!

alszik – csenget – szunnyadozik – szendereg
szakad – hasad – terel – reped
erdő – juhász – tűzoltó – katona
labda – üveggolyó – síp – cukor
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d.  Mit jelentenek a következő szavak: Foglald mondatba őket úgy, hogy jelentésük világos legyen!

 (Figyelem: Az a mondat, hogy „A villamos sárga” nem elfogadható, mert nem derül ki belőle, hogy mi 
is a villamos.)

 villamos: ______________________________________________________________
 
 szundit: _______________________________________________________________

 távolság: ______________________________________________________________

 dunna: _______________________________________________________________

B. Nyelvtan

Igeragozás:  Alanyi ragozás: ő lát     Tárgyas ragozás: ő látja

   János lát egy madarat repülni.     János látja a madarat.
   
   Kati eszik egy almát.      Kati eszi az almát.

a. Egészítsd ki a következő táblázatokat! 
 

Alanyi ragozással.  Példa: én látok (egy madarat)
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Tárgyas ragozással.  Példa: én látom (a madarat)

               

b. Egészítsd ki a mondatokat!

 (lát) Te _________ ott azt a hegyet, _________ rajta egy nagy keresztet?

 (olvas) Én most magyar verseket ___________. El___________ az Altató című verset.

 (főz) Mi az akadályversenyen paprikás krumplit _____________. Először

 meg___________a krumplit, és csak utána adunk hozzá paprikát.

 (eszik) Mi otthon ritkán__________ paprikás krumplit, de a táborban jóízűen

 meg__________.

 (vesz) Gábor a tábor előtt mindig új cserkészinget ___________és meg_________ hozzá   

 a próbajelvényeket is.

c. Keress ki a versből öt igét! Ha alanyi ragozással szerepel, írd melléje a tárgyas formáját! Ha tárgyas        
    ragozású, írd hozzá az alanyi formáját:

  Tárgyas ragozás   Alanyi ragozás
  lehajtja a fejét   lehajt egy ágat

 1. _____________  _____________

 2.   _____________  _____________

 3.   _____________  _____________

 4.   _____________  _____________

 5.   _____________  _____________
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Emlékszel, ugye, az első feladatra, amikor leírtuk az igeformákat.  Azt írtuk:  „János látja a madarat.” Ezt 
úgy ejtjük ki, hogy „láttya”, de úgy írjuk: lát+ja, mert a „lát” tőhöz hozzáadjuk a „ja” ragot.  Ha azt írjuk: 
„Emese szidja az öccsét”, úgy éjtjük ki, hogy „sziggya”

c. A versben is van több ilyen igeforma.  Melyek azok?  Zárójelben írd oda, hogyan ejted ki! 
    Pl.: világítja (világíttya)

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 Írj még három ilyen hangzású igét:

 _____________________________________________________________________

A szó tövét nemcsak az igéknél kell számon tartanunk. Minden szóra vonatkozik.  Így ha azt hallod, hogy 
„paggya”, tudod, hogy azt úgy kell írnod:  „pad-ja”.  Ha azt hallod, hogy „betéttye””, úgy írod: „betét-je”.

d. Írj le három főnevet, amelyben a „ja” vagy „je” toldalék szerepel! Zárójelben ismét írd oda, hogyan 
    ejted ki!

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

e. Találd meg a versben azt a szót, amely -an vagy -en-nel végződik és azt fejezi ki, hogy „hogyan?

f. Írd át a következő szavakat, hogy arra válaszoljanak: hogyan? Emlékezz: mindig csak a szó tövét írjuk és     
   hozzá a toldalékot.

csendes   _____________
óvatos     _____________
szívélyes _____________
nyugodt  _____________
kész         _____________

12. Betlehemi királyok

A. Nyelvtan

Ismételjünk egy kicsit!

a. Találd meg a versben a négy igekötős igét. Csinálj tagadó mondatot mindegyikből. Pl.:
    Megnézem – nem nézem meg a filmet. 

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________
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b. Gyakoroljuk a múlt időt!  A versben melyik igék vannak múlt időben? Írj ki belőlük nyolcat:

 ________________    _________________    ________________    ________________

 ________________    _________________    ________________    ________________

c. Most írd az összeset harmadik személyben, és csoportosítsd őket aszerint, hogy egy t-vel vagy két t-vel    
    írjuk-e a múlt idejüket. 
    Példa:  jöttünk  --›  harmadik személyben:  jött  =  tt; álltam --›  harmadik személyben: állt = t. 

 -t (egy t): _______________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 

 -tt (két t): ______________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

d. Találj még három olyan igét, amely múlt időben dt-vel végződik!

_____________________________________________________________________

** Magyar nyelvjellegzetesség!

Ikerszavak: „Irul-pirul Mária”: hangulatkeltő szavak. Egészítsd ki a következőket:

ámul-  lim-

hegyen-  ákom-

tesz-  dimbes-

toldoz-  csihi-

Válassz ki belőlük hármat, és alkoss velük mondatot:

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________
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13.  Látogatók

A. Szókincs

a. Találd meg a rokonértelmű szópárokat!  Vonallal kösd össze őket!

A csoport    B csoport

némán    akadozva beszél
sürget    botocska
jegenye    csendben
dadog    dagad
harsány    egy fa
trágya    fatönk   
venyige    gyorsan beszél   
   hangos  

    haragos
    növénytáplálék
    rőzse
    siettet
    susogva
    zavar

b. Használj fel hat szót az alábbiak közül úgy, hogy összefüggő és izgalmas cserkészmese szülessen 
belőlük:

sürget – harsány – felleg – susog – venyige – haragos – nevet – hangos 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

B. Nyelvtan
Határozószók.  Abban a mondatban, hogy „Én elszomorodva borulok nyakába”, melyik szó válaszol 

arra a kérdésre, hogy „hogyan?” ____________És abban a mondatban, hogy „Nagymama átölelve 

mesélt nekem”? ______________

 

Hogyan?  -va / -ve.  Alkoss mondatokat a következő szavakból! 

 János / ül / és zenét / hallgat / tanul ____________________________________________

 Julcsi ugrál / játszik _______________________________________________________
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 A diákok /visít / néznek filmet________________________________________________

 

 Az őrsvezető / érdeklődik / hallgatja a beszámolót

 _____________________________________________________________________

14. Száncsengő

A. Nyelvtan 

Melléknevek, számnevek: Magyarul épp az ellenkezője, mint más nyelveken.  Ha több emberről vagy 
tárgyról mondjuk el, hogy milyen, akkor a melléknevet többes számban használjuk: éhesek vagyunk, a 

ruhák szépek, a cserkészek vidámak. Kedvesek vagyunk. Legyetek szívesek, csináljátok meg. (NEM: 
Légy szíves csináljátok meg!).  Ha szám vagymennyiséget jelentő szó (sok, néhány, pár, stb.) van a 
mondatban, akkor egyes számot használunk: „Feldobban két nagy ló / kop-kop-kop nyolc patkó” (és nem 
„feldobbannak két nagy lovak” vagy „feldobbannak nyolc patkók”). 

A cserkészek éhesek –A cserkészek indulnak 

De számnévvel:  
A 15 cserkész éhes. –  A 15 cserkész indul.
Három cserkész éhes. –  Három cserkész indul.
Sok cserkész éhes.  – Sok cserkész indul.
Valamennyi cserkész éhes. – Valamennyi cserkész indul.

a. Fejezd be a mondatot melléknévvel!

Sok cserkész _______________

A cserkész _______________

Néhány cserkész _______________

Valamennyi cserkész _______________

A cserkészek _______________

A cserkészek barátai _______________

Mindkét cserkész _______________
 

b. Fejezd be a mondatot igével!

Sok cserkész _______________

A cserkész _______________

Néhány cserkész _______________

Valamennyi cserkész _______________

A cserkészek _______________

A cserkészek barátai               _______________

Mindkét cserkész _______________
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c. Hogyan szólítunk fel udvariasan?

    “Légy szíves” vagy  “Legyetek szívesek”? (két szóban!) Egészítsd ki!

Akadályverseny alatt, az őrsvezető a következőket kéri:

_______________ vidd a kulacsot! 

_______________ vigyázz!

_______________   siessetek! 

_______________ olvasd el ezt az üzenetet!

_______________ hámozzátok meg a krumplit!

_______________ kend meg a kenyeret!

_______________ tanuljátok meg a térképjeleket!

_______________ ásd ki a sátor árkát!

_______________ oltsátok el a tüzet!

** Magyar nyelvjellegzetességek!
 

Már láttuk, hogy igéből lehet melléknévi igenevet képezni. A -t, -tt képzővel az igékből befejezett melléknévi 
igeneveket képezhetünk. Például: a kiszáradt tó, a lehullott falevelek. Ugyanakkor lehet igéből folyamatos 

melléknévi igenevet is képezni az –ó, - ő toldalékkal. Például: a zengő erdő, a hulló falevél, a szállingozó 
hópihe.

a. Van a versben két ilyen melléknévi igenév. Találd meg őket és alkoss velük mondatot. Találj ki még ötöt. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Hangutánzó szavak 

b. A vers hangutánzó szavakra épül. Melyek ezek?

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

c. Foglald mondatba a következő hangutánzó szavakat:

 rip-rop: _______________________________________________________________
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 csiripel: _______________________________________________________________

 nyávog: _______________________________________________________________ 

 kotkodácsol: ____________________________________________________________

 brekeg: ________________________________________________________________

 zümmög: ______________________________________________________________

 reccsen: _______________________________________________________________

 dobban:_________________________________________________________________ 

              

 dörög: ________________________________________________________________

 durran: ________________________________________________________________

Jegyzetek:
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Földrajz
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Magyarország fekvése, domborzata,
éghajlata és vízrajza

1. Hol van Magyarország: melyik kontinens melyik részén?

 __________________________________________________________________

2. Melyik medencében fekszik Magyarország?

 __________________________________________________________________

3. Melyik hegyvonulat található Magyarország körül?
 

 __________________________________________________________________

4. Magyarország éghajlata:    trópusi      mérsékelt      szélsőséges      hideg
      (Húzd alá a megfelelő szót!)

5. Az ország éghajlatának két jellegzetessége igen kedvező a mezőgazdaságra.
    Melyek ezek?

 __________________________________________________________________

6. Nevezd meg Magyarország két legnagyobb folyóját!

 _____________________     ________________________

7. A  _______________________ Közép-Európa legnagyobb édesvízű tava.

8.   Az 1. sz. térképen jelöld be a következő folyókat és tavakat:
      Duna, Maros, Körös, Fertő-tó, Tisza, Szamos, Balaton
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1.sz. térkép 

9.    A 2.sz. térképen jelöld be a következő hegységeket: Bakony, Bükk, Pilis, Vértes, Mátra, Mecsek

2.sz. térkép
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Magyarország határai, lakossága

10.    A 3. sz. térképen jelöld be a Magyarországgal határos országok nevét.

3.sz. térkép

11     A 3. sz. térképen írd be a következő vidékek nevét: 
 Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság

12. Írd be, hogy hány magyar  él a következő vidékeken:

 Magyarországon:                   _________________
     
 A Kárpát-medencében,
 Magyarország határain kívül:                        _________________

 Világszerte, a Kárpát-medencén kívül:        _________________

 Az összmagyarság létszáma:                          _________________
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Magyarország tájai

13.     A 4. sz. térképen jelöld be Magyarország következő tájait:
          Alföld, Dunántúl, Duna-Tisza köze, Kisalföld, Mezőföld, Északi-középhegység,
          Dunántúli-középhegység, Dunántúli dombság, Alpokalja, Mecsek-hegység.

4. sz. térkép

14. A 4.sz. térképen jelöld be a következő városokat:
 Debrecen, Szombathely, Győr, Pécs, Budapest, Eger, Miskolc, Szeged

Alföld

15.   Az Alföld   (hegyes)  (dombos)  (lapos, sík) terület.
        (Húzd alá a helyes szót) 

16. 1850 körül szabályozták a Tiszát. Mit jelentett ez? (Jelöld meg a helyes válaszokat!)
               a. Elhatározták, hogy milyen hajók járhatnak a Tiszán.
               b. Elhatározták, hogy milyen halakat szabad a Tiszában halászni.
               c. A kanyargós Tiszát kiegyenesítették, levágták a kanyarokat.
               d. A Tisza környéki mocsaras területeket kiszárították. Azóta jó mezőgazdasági és fejlődő ipari                     
                   vidékek.
               e. Nagy víztározókat, vízierőműveket építettek a Tiszán.
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17. Az Alföld ma termékeny mezőgazdasági terület. Nevezd meg négy fontos termékét!

                 _________________________     ________________________

                __________________________    ________________________

18. Milyen ipari termékeket gyártanak az Alföldön? Nevezz meg hármat!

 __________________     _________________     ____________________

19. Egy külföldi barátod Debrecenbe fog utazni, és kérdezősködik a városról. 
 Debrecennek melyik (legalább három) nevezetességét sorolnád fel?

 _____________________   ____________________    __________________

20.   Egyeteme és tudományos kutatóintézete van. A szép dóm (templom) előtt híres 
 szabadtéri színházi előadásokat tartanak. Környékén kőolajat termelnek. Híres 
 mezőgazdasági feldolgozóipara van (szalámi, paprika, stb.) Hogy hívják ezt az 
 alföldi várost?
  
  ______________________

Északi-középhegység

21. Hogy hívják Magyarország legmagasabb hegycsúcsát? ___________________

22. A gyönyörű Dunakanyarban, a Visegrádi hegyen áll ____________ király vára.

23. A világhírű Aggteleki cseppkőbarlang átnyúlik Magyarországról egészen a szomszédos 

 ______________________

24. Miről híres a Tokaji-hegy és a Tokaj-Hegyalja? __________________________

25. Az Északi-középhegység vidékén élnek a  (kalotaszegiek)  (matyók) (palócok)
 (székelyek) (göcsejiek).  Húzd alá a helyes szót!

26. Az Északi-középhegység legfontosabb ipari központja, egyetemi város. Hogy hívják?
               
   __________________________
 
27.  Itt van annak a várnak a romja, amelyet Dobó István és vitézei sikeresen 
 megvédtek a törökök ellen. Hogy hívják ez a várost?
                                                                                   
  ____________________

28.  Miről híres Sárospatak?   ________________________________________
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Dunántúl

29.  Jelöld meg a helyes választ!

 A Dunántúl

 ____lapos síkság
 
 ____hegyvidék

 ____változatos: főleg dombvidék, de van benne középhegység és alföldi terület is. 

Kisalföld

30.  A Kisalföldön a Duna több ágra szakad, és két nagy szigetet alkot. Hogy hívják ezt 
       a két szigetet?
   
               ______________________   ______________________

31.  A Kisalföldön van a Fertő-tó.
       Egyik része Magyarországon, a másik része ________________ van.

32.  A „Vizek városa” – ott találkozik a Rába, Rábca, a Mosoni Duna és az Öreg-Duna. Hogy hívják ezt  
 a kisalföldi várost?

 __________________

33.  Feleúton Budapest és Bécs között van Magyarország egyik fontos ipari,  
 kereskedelmi és közlekedési központja. Hogy hívják ezt a várost?

 ______________

34.  A Kisalföldnek termékeny talaja és fejlett mezőgazdasága van. Sorold fel 
 legalább négy fontos termékét!

 _______________  _______________  ________________  ________________

35. Géza fejedelem által alapított, 1100 éves apátság és iskola a Kisalföldön. 
 Mi a neve?

   __________________________

Alpokalja

36.  Az Alpokalján két éghajlati hatás befolyásolja a növényzetet: az Alpesek közelsége és a mediterrán  
  (földközi-tengeri) behatás. Ennek következtében több olyan növény van az Alpokalján, amely  
  máshol Magyarországon kevésbé nő. Sorolj fel ezek közül legalább kettőt!

  ___________________  ____________________  
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37.  Az Alpokalján fontos a szarvasmarha-tenyésztés és a tej-, hús-, bőripar.
 Miért van ez?

  _____________________________________________________

38.  Ebben az alpokaljai városban ásatások által római-korabeli romokat, maradványokat találtak. 
 A város római neve Savaria volt. Ma hogy hívják?

  _________________________

39.  Ez a város Trianon után népszavazással eldöntötte, hogy Magyarországhoz akar tartozni. Ezért  
 úgy ismerjük, mint a „Leghűségesebb város”. Mi a város neve?

 __________________________

40.  Az Alpokalján fejlett faipar van. Miért  van ez?

 __________________________________________________________________

41.  1000 éves települések vidéke, Szent István korabeli határőrök leszármazottai lakják. Hogy hívják  
 ezt a vidéket?

  _______________________
 
42.  Ott van a Nyugat-magyarországi Egyetem. Szép város, megőrizte 18. századbeli városképét. 
 Hogy hívják?

 _______________________

Dunántúli-dombság, a Mecsek és a Villányi-hegység

43.  A rómaiak Pannóniának hívták ezt a vidéket. Hol van ez a vidék?

 ____________________________________________________

44.  Melyik folyó alkotja a Dunántúl déli határát?

 ________________________

45.  Legmagasabb csúcsa a Zengő. Mi ennek a hegységnek a neve?

 ___________________________

46.  Világhírű porcelángyár van Pécs városában. Hogy hívják?

 ___________________________

47.  1367-ben itt alapította Nagy Lajos király Magyarország első egyetemét.
 Hogy hívják ezt a várost?

  ___________________

48.  A Dráva mentén régen sokszor kiáradt a folyó, és mocsaras volt a vidék. Ezért a nép felhúzódott a  
 magasabban fekvő területekre. Hogy hívják ezt az ősi vidéket?

 __________________________
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49.  Bár Mezőföld a Dunától nyugatra fekszik (a Sajó és a Duna között), földrajzilag az  

 ______________________ a Dunántúlra átnyúló részének  tekintjük.

Dunántúli-középhegység

50.  Miről híres Herend?  _______________________________________________

51.  Az Árpádkorban főváros volt, ma elektronikai és szoftveripara van. A Dunántúli-
 középhegységben fekszik. Hogy hívják ezt a várost?

 _______________________

52.  Magyarország római katolikus központja __________________________

53.  „A királynék városa”. Egyetemi, kulturális és gazdasági központ. Hogy hívják?

  _________________

54.  Húzd alá a helyes feleletet!
 Tihany:   a) híres borvidék
                      b) bővízű vízesés
                      c) sziget a Tiszában
                      d) a Balatonba benyúló félsziget
                      e) hegycsúcs a Mátrában

55.  A Balaton északi partján a vulkanikus talaj és a tó víztükre különleges mikroklímát hozott létre,  
 amely nagyon kedvez a ____________termesztésnek.

Budapest, az ország fővárosa

56.  Budapesten kilenc híd ível át a Dunán. Hogy hívják azt, amely először épült?

 _________________________________

57.  Melyik város Magyarország üzleti és gazdasági központja? __________________

58.  Melyik városban van a legtöbb egyetem? ____________________

59.  A budapesti nemzetközi repülőtérnek új neve van. Hogy hívják?

  _________________________

60.  London után hol épült az első európai földalatti vasút? ____________________

61.  Sorolj fel öt budapesti helyet, ahova külföldi barátodat elvinnéd!

       ______________________   _____________________  ___________________

 _________________________   _______________________
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62.  Budapesten két nagyobb sziget van a Dunában. Hogy hívják őket?

 ________________________   ________________________

A Kárpát-medence határokon túli részei

63.  A Kárpátok 1200 km (750 mérf.) hosszú hegyláncát négy részre osztjuk.
       Nevezd meg ezeket!

 ___________________________  ____________________________

 ___________________________  ____________________________

64.  Jelöld be az 5. sz. térképen a következőket!
 Északnyugati-Kárpátok, Északkeleti-Kárpátok, Keleti-Kárpátok, 
 Déli-Kárpátok

5. sz. térkép

65.  Hol jöttek át a Kárpátokon a honfoglaló magyarok? Jelöld be az 5. sz. térképen!

66.  Hogy hívják a Kárpátok legmagasabb hegyvonulatát? ______________________

58



Felvidék

67.  Melyik szomszédos országban fekszik ma a Felvidék? ____________________

68.  A Magyar Királyság fővárosa, koronázási és országgyűlési város volt. Mi a magyar neve,  és ma  
 melyik országban van?

     ___________________________    ___________________________

6. sz. térkép

69.  A 6. sz. térképen jelöld be a Vág folyót, amelyen a magyar cserkészet híres 
  vági tutajútja történt!

70.  A Felvidék keleti részén fekvő város, ahol Zrínyi Ilona és II.Rákóczi Ferenc 
       vannak eltemetve. Hogy hívják ezt a várost magyarul? Jelöld be a 6.sz. térképen!

 ___________________________

71.  A 6.sz. térképen jelöld be Pozsonyt (Bratislava)!
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Kárpátalja

72.  Melyik szomszédos országban fekszik ma Kárpátalja? ____________________

73.  Kárpátalja magyarlakta vidékének legfontosabb városai Munkács, Ungvár és Beregszász. Jelöld be  
 ezeket a 6.sz. térképen!

Erdély

74.  Melyik szomszédos országban fekszik ma Erdély? ______________________

75.  A 6.sz. térképen jelöld be a következőket: Erdélyi-medence, Erdélyi-Középhegység, Partium,  
 Székelyföld.

76.  A 6.sz. térképen jelöld be a következőket: Nagyvárad (Oradea), Kolozsvár (Cluj-Napoca),   
 Marosvásárhely (Tirgu Mures), Sepsiszentgyörgy (Sfântu Gheorghe), Temesvár (Timisoara)

77.  Erdély négy fontos néprajzi csoportja a torockóiak, a csángók, a ________________

 és a _____________________. (Nevezd meg a két hiányzót!)

78.  Hány magyar él Erdélyben? ___________________

Vajdaság

79.  Melyik szomszédos országban fekszik ma a Vajdaság? _____________________

80.  Három nagy folyó – a Duna, a Tisza és a Száva – három földrajzi egységre osztja a Vajdaságot. 
Ezek a   Szerémség, a Bánát és a Bácska. Jelöld be őket a 6. sz. térképen!

81.  A Vajdaság igen fontos mezőgazdasági terület. Sorolj fel termékei közül négyet!

  ______________  ______________  ______________  _______________

82. A 6.sz. térképen jelöld be a Vajdaság következő két fontos városát: Szabadka, Újvidék.   

60



Jegyzetek:
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Történelem
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Honfoglalás
Hol éltek a magyarok a honfoglalás előtt? (Jelöld meg a helyes választ!)1. 

a Gangesz folyó vidékéna) 
az Ural-hegység vidékénb) 
az Appenin-hegység aljánc) 
Kína déli részeind) 

2.   A magyar nyelv:   szláv        finn-ugor         germán        latin  (húzd alá a helyes választ!)

3.   Melyik a honfoglalás éve? 546 1222 1001 896 1848

Melyik fejedelem vezette be a magyarokat a K4. árpát-medencébe?

Hány éve él a magyar nép a Kárpát-medencében?5. 

Árpád-ház
Hány évig uralkodtak Árpád leszármazottai (fejedelmek és királyok)?6. 

7. Hány évig uralkodtak az Árpád-házi királyok?

8. Melyik fejedelem ismerte fel, hogy a magyarság fennmaradásához szükséges, hogy
 feladja nomád, pogány életmódját, felvegye a kereszténységet, és beilleszkedjen
 az európai népek közösségébe?

Ki volt első királyunk?9. 

Sorolj fel hármat Szent István tettei közül!10. 

__________________________________________

__________________________________________

 __________________________________________

Amikor a besenyők és kunok támadtak, _________________  király 11. megvédte az országot.

__________________ Magyarországhoz csatolta Horvátországot és Boszniát.12. 

Miért kapta Kálmán király azt a nevet, hogy „Könyves Kálmán”? Mit tiltott meg?13. 

__________________________________________________________________

A bizánci császár udvarában tanulta a kormányzást, hazatérve erős és jó király 14. 
lett. Udvarában minden fontos döntést írásban feljegyeztek. A király jegyzője
Anonymus volt. Ki volt ez az Árpád-házi király?

II. Endre 1222-ben kiadta az első magyar alkotmányt. Hogy hívták ezt?15. 

Miért hívjuk IV. Bélát második országalapítónknak?16. 

__________________________________________________________________
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Nevezz meg három Árpád-házi királyt!17. 

_______________________   ___________________   ___________________

Írd le a következő uralkodók nevét időrendi sorrendben:18. 

II. Endre, IV. Béla, Géza fejedelem, Könyves Kálmán,
Szent István, III. Béla, Szent László

            
  ____________________________________________________________

          _____________________________________________________________

Vegyesházi királyok
Az Árpád-házi királyok után két nagy Anjou királya volt Magyarországnak. Kik voltak?19. 

_______________________     _________________________

Az egyik Anjou kir20. ályunk lengyel király is lett.  Ki volt?___________________ 

Melyik magyar király lett a Német-római Birodalom császára? 21. _______________

Korának egyik legnagyobb hadvezére, Mátyás király édesapja. Ki az?22. 

________________________

1456-ban, nagy túlerő ellenében legyőzi a törököket. Ki volt, és hol történt a csata?23. 

____________________________      _____________________________

24. Mire emlékeztet a déli harangszó?___________________________________________

25.  Két évvel Amerika felfedezése előtt meghalt Magyarország egyik legtehetségesebb, legnagyobb  
 királya. 
 Ki volt? ____________________

Válaszd ki a helyes feleleteket Mátyás királlyal kapcsolatban:24. 
Árpád-házi királya) 
Erős, állandó hadsereget tartott (Fekete sereg).b) 
Híres könyvtára volt, udvarában tudósok, művészek, írók dolgoztak.c) 
Beindította a magyar tengeri hajózástd) 
Uralkodása alatt Magyarország Európa egyik legerősebb országa volt.e) 
18 éves korában választották királlyá.f) 

Melyik királyt jellemzik a következők: Fekete Sereg, udvari tudósok, művészek,25. 

erős, nagy műveltségű király?  __________________

Szent Istv26. ántól Mátyás király haláláig kb. ___________ év telt el.

28. Mi jellemzi a Szent Istvántól Mátyás királyig terjedő korszakot? (Válaszd ki a helyes válaszokat!)

Habsburg uraloma) 
török megszállásb) 
Magyarország Európa egyik legerősebb országac) 
önálló Erdélyd) 
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A török megszállás kora

29.  Az európai országok nagyon komolyan vették a török veszélyt.
 igaz _____ nem igaz _____

30. 1526-ban háromszoros túlerővel döntő győzelmet aratott a török. 15 000 hősi halott volt, köztük  
 az ország vezető rétege (legfontosabb emberei), sőt maga a  király is. Hol történt a csata?

______________________________

A magyar történelem nagy fordulópontja. Előtte 500 éven keresztül Magyarország Európa egyik 31. 
legerősebb, gazdag országa. Utána megszállásokkal, elnyomással, sokszor elszegényedéssel kellett 
küzdenie. Mi volt ez a fordulópont?

 
 ______________________________

A 150 32. éves török megszállás alatt az ország három részre szakadt. Nevezd meg őket, és
 jelöld be a térképen!

 _________________________________

 _________________________________

 _________________________________
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A t33. örök terület határain a magyar végvárak hős vitézei tartották vissza a török 
       terjeszkedését. Nevezz meg három ilyen végvárat!

 ___________________     ___________________     ___________________

Jelöld meg a helyes választ!34. 

A török által megszállt terület lakossága
nagyrészt kihalt vagy elmenekülta) 
áttért mohamedán vallásrab) 
erősen megszaporodott, megnövekedettc) 
önként beállt a török hadseregbed) 
kivándorolt Amerikábae) 

A török megszállás alatt _____________________ ügyes politikával megőrizte önállóságát.35. 

 Kimagasló erdélyi fejedelem: jó hadvezér, diplomata, kormányzó, gazdaságpolitikus. Uralkodása  
 alatt Erdély Európa egyik fontos országa.
 Ki az?

 _____________________________

1568-ban Erdélyben, a tordai országgyűlés Európában elsőként hirdette ki a36. 

____________________.

A török megszállás alatt Magyarország (keleti) (déli) (nyugati) (középső) (északi)37. 
részét Habsburg királyok uralták. (Húzd alá a helyes válaszokat!)

A Reformáció alatt a következők történtek (válaszd ki a helyes feleleteket):38. 
a lelkészek latin helyett magyarul prédikáltak, imádkoztaka) 
a nép nagy része áttért mohamedán hitreb) 
elégették a magyar könyveketc) 
a biblia megjelent magyaruld) 
iskolák százait alapítottáke) 
a nép nagy része áttért protestáns (református, lutheránus, unitárius) hítre.f) 

Ki volt az ellenreformáció kimagasló személye?  _________________________39. 

Az  ellenreform40. áció eredményeként az ország többsége áttért ___________ _________hitre.

Rákóczi szabadságharca és a Habsburg  uralom

Mi történt 1686-ban?  41. _____________________________

1686 ut42. án az osztrák __________________ család került a magyar trónra.

Az osztrák elnyomás, az ország nyomora, az igazságtalanságok miatti elkeseredés 1743. 03-ban 
kirobbantotta a ______________________.

Erd44. élyi fejedelmek leszármazottja, Zrínyi Ilona fia, a kuruc felkelés vezére.
Ki az?   _________________________
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Mi volt a Rákóczi szabadságharc pozitív eredménye?45. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________
  
___________________________________________________________

A magyars46. ág számára az egyik legjobb Habsburg uralkodó. 29 évvel a kuruc 
 felkelés után került trónra. 40 évig uralkodott. Sok jó törvényt hozott. 
 A jobbágyok helyzetén javított. Fejlesztette az iskolákat, a tanítást. Ki volt?

   __________________________

Reformkor, szabadságharc és kiegyezés

A 19. század első felében Magyarország nagy lépésekben fejlődött, 47. 
 modernizálódott. Hogy hívjuk ezt a kort?

 
 ______________________

Sorolj fel ötöt gr. Széchenyi István tettei közül!48. 

___________________    ____________________    ____________________

________________________    _______________________

___________________________  49. először gazdaságilag és kulturálisan akarta   
Magyarországot megerősíteni, hogy azután a Habsburg kormánnyal együttműködve, nagyobb 

 nemzeti önrendelkezést lehessen elérni. Ezzel szemben_______________________  először     
 nagyobb nemzeti önállóságot akart  elérni.

(Töltsd ki a személyek nevét!)

Melyik napon kezd50. ődött az 1848-as, eleinte békés forradalom? ______________

Az 1848-as 51. forradalmi ifjúság 12 pontban foglalta össze kívánságait. Az   országgyűlés megfogalmazta 
az új törvényeket. A Habsburg uralkodó       (aláírta)      (nem írta alá)     az új törvényeket.  (Húzd 
alá a helyes választ!)

Melyik költő lelkesítette a népet 1848-ban?  Melyik versével?52. 

______________________________     _____________________________

Ki volt az 1848-as szabads53. ágharc vezéralakja, akit Magyarország  kormányzójává választottak?
 
 ___________________________

Már úgy tűnt, hogy győz az 1848-as szabadságharc, amikor az osztrák császár segítségül hívta54. 

  _____________________________.
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Kiváló diplomata, politikus, „a haza b55. ölcse”. 1867-ben létrehozta a „Kiegyezést”
Magyarország és a Habsburg uralkodó között. Ki az?

_____________________

(Jel56. öld meg a helyes választ!)  Az 1867-es „Kiegyezés”:
három részre osztotta Magyarországot.a) 
elvette Magyarország két-harmadát.b) 
megalkotta az Osztrák-Magyar Monarchiát.c) 
köztársasággá alakította Magyarországot.d) 
Romániához csatolta Magyarországot.e) 

Mi jellemezte az Osztrák-Magyar Monarchiát? (Jelöld meg a helyes válaszokat!)57. 
Kossuth Lajos lett az ország kormányzója.a) 
Kitört a második világháború.b) 
Ausztria és Magyarország két önálló, egyenrangú ország lett.c) 
Magyarországnak önálló parlamentje és minisztériuma volt.d) 
Osztrák rémuralmat, diktatúrát létesített Magyarországon.e) 
Magyarországnak és Ausztriának három közös minsztériuma voltf) 

 (külügy, pénzügy és hadügy).
Nagy fejlődés indult be Magyarországon.g) 

Az Osztrák-Magyar Monarchiának három közös minisztere volt. Jelöld meg a helyes 58. 
választ: 
 a) gr. Andrássy Gyula közös külügyminiszter volt.
 b) Nem, mert közös miniszter csak osztrák lehetett.

Milyen nagy nemzeti eseményt ünnepelt Magyarország 1896-ban?59. 

 _______________________________

60.  ____________________ osztrák császár és magyar király nyitja meg az ezredévi 
      (millenniumi) kiállítást.

Az I. világháború és a trianoni békediktátum

61.  Mi történt 1914 és 1918 között?  _____________________________

62.  A magyar miniszterelnök minden lehetőt megtett, hogy megakadályozza az első 
       világháború kitörését. Ki volt az?

 ___________________________

Oroszországban 1917-ben kitört a kommunista forradalom. Onnan érkezett  63. 
kommunista vezetők megpróbálták Magyarországon a kommunizmust bevezetni.
Hány napig tartott uralmuk (a „Tanácsköztársaság”)?
                                                                                          
___________________________
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Ki lett Magyarország kormányzója a Tanácsköztársaság bukása után?64. 

   __________________________

A trianoni d65. öntés igazságtalan volt. Miért? (Nevezz meg legalább két okot!)

          _____________________________________________________________

          _____________________________________________________________

A trianoni d66. öntés rossz  döntés volt. Miért?  Milyen nemrég lefolyt események 
bizonyítják, hogy rossz döntés volt?

   _____________________________________________________________

   _____________________________________________________________

A két világháború közötti időszak és a II. világháború

Mi jellemezte a két világháború közötti két évtizedet? (Jelöld meg a helyes 67. 
válaszokat!)

Magyarországnak – annak ellenére, hogy területének 2/3-át, ásványi a) 
 kincseinek és erdeinek legnagyobb részét elvesztette – sikerült újra 
 felépülnie, jó gazdasági és kulturális szintre felemelkednie.                                                             
b) A nagy trianoni veszteség miatt Magyarországnak nem sikerült felépülnie, fejlődnie.
c)    Az iskolázottság és az egészségügy romlott. Az országnak nem volt pénze 
 arra, hogy iskolákat, kórházakat építsen.
d Sok új országút és vasútvonal épült.

Több mint 5000 új iskola és 160 új kórház épült.e) 
Modern társadalmi (szociális) törvényeket hoztak.f) 
A magyar kormány lemondott az elvesztett területekről.g) 
Magyarország visszakapta a Trianon által elvesztett h) 
magyarlakta területek egy részét.

A két világháború között _____________________ 10 évig volt miniszterelnök 68. 
és ________________________ kétszer volt miniszterelnök. (Töltsd ki a személyek nevét!)

Az alábbiak közül melyek jellemzik a második világháborút?69. 
Magyarország nem akart háborút.a) 
Magyarországnak érdeke volt, hogy kitörjön a háború.b) 
Két évig sikerült Magyarországnak a hadbalépést elkerülnie.c) 
A magyar kormány kérte, hogy a német katonaság jöjjön be az országba.d) 
Németország nyomására Magyarország kénytelen volt a háborúba belépni.e) 
Magyarország megpróbált a háborúból kilépni.f) 
1944-ben Németország elfoglalta Magyarországot, elfogták Horthy Miklós kormányzót.g) 
A háború végén Magyarország szovjet megszállás alá került.h) 

Az alábbiak közül melyek jelemzik a négy évtizedes kommunista uralmat?70. 
Demokrácia, szabad választások, az emberi jogok tiszteletben tartása.a) 
A magyar nép többsége kívánta a kommunizmust.b) 
A kommunizmust a Szovjetúnióból jött vezetők, a megszálló szovjet hadsereg c) 
támogatásával ráerőszakolták Magyarországra.
Nagy gazdasági fejlődés, általános jólét.d) 
Cenzúra, erőszak, az ország lemaradása a nyugati országok mögött.e) 
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1956 forradalma, a kommunizmus gyengülése és bukása,
az önálló, szabad Magyarország.

Melyik magyarországi esemény rendítette meg először a kommunizmust?71. 

        ________________________________________________

Az alábbiak közül melyek jellemzik az 1956-os forradalmat és szabadságharcot?72. 
Békés felvonulással kezdődött.a) 
A fiatalok 16 pontban foglalták össze követelésüket.b) 
A kormány megengedte, hogy a rádióban felolvassák a 16 pontot.c) 
A nép Kádár Jánost akarta miniszterelnöknek.d) 
A nép Nagy Imrét akarta miniszterelnöknek.e) 

Az alábbiak közül melyek jellemzik az 1956-os forradalmat és szabadságharcot?73. 
A békés tüntetésből akkor lett harc, amikor a kormány belelőtt a tömegbe.a) 
A nyugati országok segítették a magyar szabadságharcot.b) 
A szovjet hadsereg vérbe fojtotta a szabadságharcot.c) 
1 millióan elmenekültek az országból.d) 
200 000-en külföldre menekültek.e) 

74.  Az alábbiak közül melyek jellemzik az 1956-os szabadságharcot?
a)   Megmutatta a világnak a kommunista diktatúra igazi arcát.
b) Több ország híres kommunistája kilépett a kommunista pártból.
c) A nyugati országok nem akarták befogadni a magyar menekülteket.
d) Egy idő múlva Magyarországon is lassan javulni kezdett az élet.

75.  Az alábbiak közül melyek jellemzik az 1989-ben elindult rendszerváltást?
a) Véres harcokba került.
b Békés módon történt.
c) A kommunista vezetőség belátta, hogy helyzete, rendszere tarthatatlan, és  
      békés megállapodást kötött az ellenzékkel.
d)   A Szovjetúnió megtiltotta a rendszerváltást.

Magyarország megnyitotta a nyugati határt, lebontotta a e) „vasfüggönyt”, és ezzel 
hatékonyan elősegítette a szovjet uralom szétesését. 
A megszálló orosz hadsereg kivonult Magyarországról.f) 

 Az alábbiak közül melyek jellemzik a mai Magyarországot?76. 
a) diktatúra
b) demokrácia, szabad választások
c) nyugati országokra jellemző piacgazdaság (kapitalizmus), szabad vállalkozás
d) cenzúra, az emberi jogok tiprása
e) NATO tagság
f) az Európai Unió tagsága

Az alábbiak közül melyek jellemzik a mai Magyarországot?77. 
általános jólét, gazdagsága) 
nagyon sok szegény emberb) 
fejlődés: új gyárak, országutak, kereskedelmi központok                                 c) 
kultúrközpontok, magánházak stb.
nagy külföldi adósságd) 
sok külföldi befektetése) 
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Az alábbiak közül melyek jellemzik a mai Magyarországot?78. 
új magyar alaptörvény (alkotmány)a) 
A magyar kormány felelősséget érez az elszakadt területeken és a nyugati diaszpórában b) 
élő magyarságért.
A szomszédos országokban élő magyarok nagyon jól élnek, a kormányok segítenek nekik, c) 
hogy megőrizhessék magyarságukat, magyar nyelvüket és kultúrájukat.
A külföldön élő magyarság is része az összmagyarságnak, és nekünk is feladatunk, hogy d) 
erősítsük Magyarország jó hírét, és segítsük a nemzet felvirágozását.

Az alábbiak közül melyek jellemzik a Szent István óta eltelt 1000 évet?79. 
Az első 500 év alatt Magyarország Európa  egyik legerősebb országa volt.a) 
Magyarország 1000 éven keresztül szabad, önálló ország volt.b) 
A mohácsi csata óta Magyarország nagyrészt külföldi (török, osztrák, szovjet) uralom alatt c) 
volt.
A magyarság mindig türelmesen tűrte a külföldi uralmat, elnyomást.d) 
Magyarország sok viszontagságon ment keresztül, de mindig képes volt újra felemelkedni, e) 
megerősödni, felépülni. Igen sok kiváló magyar feltalálót, tudóst, zenészt, művészt adott 
az emberiségnek.
Magyarország ma megint szabad, demokratikus ország, a nyugati világ és kultúra része.f) 
Továbbra is nagy gondot jelent a Magyarország határain kívül, elsősorban a Kárpát-g) 
medencében élő magyarság helyzete, hosszútávú fennmaradása.
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