Petőfi-pályázat
Történelem
2. világháború és kora
I. feladat (10x2x0,5 pont)

Ki írta és mikor adták ki először az alábbi híres háborús regényeket?
a. Oroszlánkölykök
b. Navarone ágyúi
c. A leghosszabb nap
d. Kaputt
e. A domb
f. Most és mindörökké
g. A 22-es csapdája
h. Két nap az élet
i. Sötétség délben
j. Légy hű magadhoz

II. feladat (5x2 pont)
Kakukktojás! Valamelyik elem nem illik a többi közé! Válaszd ki, melyik az!
Választásodat indokold is!
1. Dánia, Hollandia, Belgium, Norvégia, Franciaország
kakukktojás:.............................. indoklás:......................................................................
2. Imrédy Béla, Sztójay Döme, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc
kakukktojás:.............................. indoklás:......................................................................
3. Sztálingrád, El-Alamein, Berlin, Midway-szigetek, Kurszk
kakukktojás:.............................. indoklás:......................................................................
4. Junkers Ju 87, Consolidated B-24 Liberator, Boeing B-17 Flying Fortress, Iljushin Il 4,
Supermarine Spitfire
kakukktojás:.............................. indoklás:......................................................................
5. merénylet Hitler ellen, partraszállás Normandiában, Olaszország kilépése a háborúból,
Budapest ostromának kezdete, Leningrád ostromának vége
kakukktojás:.............................. indoklás:......................................................................

III. feladat (6+30 pont)
Az alábbiakban sok-sok információ keveredett össze. Válogasd szét őket, melyik, kire
vonatkozik! Írd a képek alá képen szereplő személy nevét, az alatta lévő sorba pedig a
hozzá tartozó állítások betűjelét!

név:
állítások sorszáma:

név:
állítások sorszáma:

név:
állítások sorszáma:

név:
állítások sorszáma:

név:
állítások sorszáma:

név:
állítások sorszáma:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1886-ban lépett a haditengerészet szolgálatába
1906-ban született Ausztriában, s 1932 óta a náci párt tagja
1915-ben, 24 éves korában már vaskeresztet kapott katonai érdemeiért
1920-1944 között Magyarország kormányzója
1935-ben, 38 évesen vonult nyugdíjba
1940-ben került az afrikai csapatok élére
1943-tól a Vörös Hadsereg főparancsnoka, Sztálin helyettese
1944. október 15-én, német segítséggel szerezte meg a hatalmat
1944-ben a Hitler elleni sikertelen merénylet után önkezével vetett véget életének

10) 1946-ban háborús bűntettek miatt kivégezték
11) 1946-ban kegyvesztett lett, majd Hruscsov idején tér vissza a hatalomba
12) 1957-ben halt meg Estorilban
13) a Birodalmi Biztonsági Főhivatal zsidóügyi osztályának vezetője
14) a normandiai partraszállás parancsnoka
15) a nürnbergi perben tanúként hallgatták ki, nem vádlottként.
16) az 1939-es választásokon pártja 44 mandátummal a legnagyobb ellenzéki párt lett
17) az Egyesült Államok 34. elnöke
18) az uralkodó mellett majd öt évig szárnysegéd
19) beosztottja volt a két legsikeresebb szövetséges parancsnok, Montgomery és Patton is
20) Berlin ostromát ő irányította
21) első katonai sikerét Mongóliában aratta Halhin Golnál a japánok legyőzésével
22) emiatt kapta a „sivatagi róka” becenevet
23) hatalomra kerülése után egyesítette a miniszterelnöki és az államfői posztot
nemzetvezető címmel
24) Ike becenévre hallgatott
25) izraeli titkosügynökök a háború után 1960-ban fogták el Argentínában
26) keresztneve a nagy vezérével azonos
27) legsikeresebb tevékenységi területének Magyarországot tartotta, ahol alig négy hónap
alatt közel 400 ezer zsidó deportálásáról intézkedett
28) nagy szerepe volt a sztálingrádi és a kurszki szovjet győzelmekben is
29) ő irányítja a szövetségesek észak-afrikai partraszállását
30) ő irányította a normandiai partraszálláskor a német védelmet

IV. feladat (4x2 pont)
Alább újságkivágásokat találsz.
Határozd meg, melyik esztendőben keletkezett az illető lapszám?
Milyen nagy horderejű katonai eseményhez közeli időben adták ki az illető lapot?
1. számú lap évszám: .............. esemény............................................................................

2. számú lap

évszám: .............. esemény............................................................................

3. számú lap

évszám: .............. esemény............................................................................

4. számú lap

évszám: .............. esemény............................................................................

V. feladat (8 pont)

Milyen rangnak felelnek meg a magyar hadseregben az alábbi német elnevezésű
rendfokozatok?
a. Rottenführer
b. Obersturmführer
c. Sturmbannführer
d. Obersturmbannführer
e. Oberscharführer
f. Hauptscharführer
g. Standartenoberjunker
h. Sturmann

VI. feladat (8 pont)
Melyik mai ország területén voltak az alábbi koncentrációs táborok?
a. Treblinka
b. Buchenwald
c. Theresienstadt
d. Jungernhof
e. Mauthausen
f. Chelmno
g. Sobibor
h. Bergen-Belsen

VII. feladat (20 pont)
Felelj az alábbi kérdésekre!
1. Ki volt Claus von Stauffenberg gróf?
2. Mi történt 1945. szeptember 2-án?
3. Ki volt Eva Braun?
4. Mit jelent a német harckocsiknál a Pz jelzés?
5. Mikor volt a Wansee-i találkozó?
6. Mit jelent a holocaust szó?
7. Hogyan nevezték az 1941. májusában elsüllyesztett legnagyobb angol csatahajót?
8. Mi volt az az Enola Gay
9. Ki szabadította ki Mussolinit fogságából és rabolta el Horthy Miklós fiát?
10. Ki volt a Vichy Franciaország vezetője?
11. Mit jelent a quisling szó?
12. Melyik mai országban van Casablanca?
13. Mik ezek? Nimród, Turán, Zrínyi, Toldi?
14. Mi az a furcsa háború?
15. Miért volt különleges tengeri ütközet a Midway-szigeteki csata?
16. Mikor fejeződött be Budapest ostroma?
17. Mikor vonultak be először a szovjetek Sárbogárdra?
18. Ki volt a Teleki-kormány külügyminisztere?
19. Mi az az enigma?
20. Mikor bombázták Kassát?

