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TÖRTÉNELEM 

7. évfolyamos tanulók számára 

1. forduló 

 
Össz.pontszám: 50  p  

Beküldési határidő: 2017. október 13. 

 

Név:……………………………………………………………………………………………………… 

Lakcím:………………………………………………………………………………………………… 

Iskola neve, címe (vagy bélyegző) …………………………………………………………………….. 

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

1. ISKOLATÖRTÉNETI TOTÓ 

Kérdés Válasz 

1.  Mikor alapították iskolánkat? 1.  1807-ben 

2.  1806-ban 

X. 1816- ban 

2. Mi volt iskolánk akkori, első elnevezése  1. Professzori Iskola 

2. Evangélikus Líceum 

x. Lutheránus Oskola 

3. Melyek voltak az iskola működésének 

céljai? 

1. Hitre, korszerű tudományokra és nemzeti nyelvre nevelés 

2. Hitre, hazaszeretetre, munkára nevelés 

X. Hitre, szlovák (tirpák) nyelvre és tudományokra nevelés 

4. Mikor érettségiztek először iskolánkban? 1. 1853-ban 

2. 1868-ban 

X. 1888-ban 

5. Milyen kapcsolata volt az iskolának 

Kossuthtal? 

1. Kossuth járt Nyíregyházán és akkor meglátogatta az 

iskolát. 

2. Kossuth anyagilag támogatta az iskolát. 

X. Kossuth levelet írt az iskolának. 

6. Az iskola zászlaját Nyíregyháza híres tudós 

evangélikus püspöke adta az iskolának.  Ki 

volt ő? 

1. Túróczy Zoltán 

2. Farbaky József  

X. Geduly Henrik 

7. Milyen Kossuth- idézet olvasható a 

zászlón?  

1. Veszve csak azon nemzet lehet, a mely lemondott 

önmagáról. 

2. Az egységerő 

X. Soha le nem mondani, soha el nem csüggedni, ha kell, 

mindig újra kezdeni. 

8. Mikor vette fel az iskola Kossuth Lajos 

nevét? 

1. 1896-ban, a Millenium évében 

2. 1921-ben, az első világháború u.tán 

X. 1894-ben, Kossuth halálának évében 

9. Ki volt az iskolánknak az a tanulója, aki 

később híres regényíró lett?  

1. Ratkó József 

2. Krúdy Gyula 

X. Rákos Sándor 

10. Ki az a híres diákunk, aki világhírű 

kémikus lett, a tiszavasvári Alkaloida gyár 

alapítója? 

1. Kabay János 

2. Szende Pál  

X. Szalay László 

11. Ki az a diákunk, aki az 1956-os forradalom 

és szabadságharc idején a Nyíregyházán a 

forradalom vezetője lett, ezért később 

kivégezték?  

1. Dandos Gyula 

2. Szilágyi László 

X. Pongrácz Gergely 

12. Mit kell tudni Balczó Andrásról?   1. Iskolánk volt diákja háromszoros olimpiai bajnok, 

tízszeres világbajnok öttusázó 

2. Iskolánk volt tanulója, háromszoros világbajnok tőrvívó 

X. Iskolánk volt tanulója, ötszörös olimpiai bajnok kenus 
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13. Ki volt az igazgatója az újra evangélikussá 

váló iskolának 1992-ben? 

1. Margócsy József 

2. Tar Jánosné 

3. Bánszki István 

13+1. Mennyi tanulója van jelenleg az 

iskolának?  

1. 515 

2. 580 

X. 512 

14 pont 

2. feladat: Hogyan kötődik Kossuth személyesen is a gimnáziumhoz?  

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

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

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

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

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

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

6 pont 

3. feladat: Ki mondta, vagy mondhatta volna? Válaszd ki az alábbi felsorolásból a 

neveket!  

Geduly Henrik, Porubszky Pál, Vietorisz József, Ambrózy Géza, Belohorszky Ferenc,  

Krúdy Gyula, Kabay János, Dandos Gyula, Dr. Szalay Sándor, Balczó András  

 

„Bölcsességnek Atyja, adj nekünk figyelmet, hogy híven tanuljuk oktató szavad! Boldogok, 

kik arra szüntelen figyelnek, mert a szép, igaz, jó mindig megmarad.”  

…………………………………………………………….. 

„Márpedig Diák Úr, Ön akkor is visszajön és leteszi az érettségi vizsgát, ha magáért is kell 

mennem Debrecenbe.” 

…………………………………………………………….. 

„A morfium elengedhetetlen a modern orvosláshoz, ezért volt fontos, hogy olcsón és nagy 

mennyiségben tudjuk előállítani.” 

……………………………………….. 

„A vak diákoknak fogok matematika tankönyvet írni. Vallom, hogy kik a világ látásától el 

vannak zárva, ugyanúgy el tudnak mélyedni a tudományokban, mint látó társaik. 

Kötelességünk segíteni őket ebben.” 

……………………………………………………………… 

„Tisztelt Uraim! Ezen a zászlón a Luther-rózsa és Kossuth Lajos képmása egymás mellé 

helyeztetett. Legyen ez a zászló a hit és az erő példaképe!” 

………………………………………………………………. 
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„Zsidó diákjainkat összegyűjtötték a gettóba. Már nem engedik őket iskolába járni. De én be 

fogok menni hozzájuk, és le fogom érettségiztetni őket.” 

……………………………………………………………… 

Kedves Édesapám! A tudás, mit tőled kaptam, szárba szökkent. Az atomfizikával kapcsolatos 

kutatásaim egyre szélesebb körben ismertek. Talán egy egész intézetet rá lehet építeni kicsiny 

hazánkban.  

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

 „Hogy író lettem, azt neki köszönhetem. Az első álmokat, ábrándokat ő  oltotta belém, 

nevelte fel...” 

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

„A boldogság nem függ a sikerességtől. A nem nyerés félelme állandóan gátolja az 

örömérzetet. De amikor már nem akar mindenáron nyerni, abban a pillanatban szabaddá 

válik.”  

……………………………………………………………………………………………… 

„A kommunista hatalom állítólag a szüleim kérésére kiíratott a Kossuth Gimnáziumból, pedig 

akkor már én 5 hónapja, az Édesapám 11 éve és Édesanyám már 15 éve halottak voltunk”. 

……………………………………………………………………………………………… 

10 pont 

 

4. Az iskola ma is komoly kulturális életet él- sokan jönnek ide- híres színészek, előadók. 

Vajon felismered- e őket! Írd a kép alá a nevüket: 

: 

 

 

 

 

 

 

 

A művész énekes neve:      A Kossuth-díjas színész neve: 

…………………………………………………………………..…  ………………………………………………………………. 
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A Kossuth –díjas írónő neve:     Híres popsztár, saját tévéműsora is van: 

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

4 pont/ 

5.  A következő kérdésekre az iskola honlapján (eklg.hu) találod meg a válaszokat 

-  A házi rendből megtudhatod, milyen díjakat kaphatnak a Kossuth- diákok tanév végén a 
legjobb matematikusok, irodalmárok, legjobb tanulók! Sorolj fel hármat: 

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

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

- Az iskola Tehetségpont is. Ott megtalálod, milyen szakkörök működnek az iskolában. 
Sorolj fel hármat! 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

- Melyek a mai tanévben a kiemelt versenyek? Hármat említs meg: 

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

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

- A felvételi tájékoztatóból megtudhatod, milyen orientációs osztályok vannak az 
iskolában: 

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

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

12 pont 

6. Milyen kapcsolatban álltak a következő személyek iskolánkkal? 

-Bobula János ……………………………………………………………………………… 

-Dr. Bánszki István…………………………………………………………………………… 

4 pont 


