
Mindenkinek, aki kedvet érez hozzá! 
Történelem háziverseny 

1. forduló 
 
Beadási határidő: 2012. november 15. 
 
A válaszokat a csepika@chello.hu címre kell elküldeni, de leadható a könyvtárban,   
Szlávikné Cséfalvay Krisztina tanárnőnek is.  

 
 

1) Melyik császár idejében hódítják meg a rómaiak Pannónia provincia területét? 
2) Mikor egyesítik Budát, Pestet és Óbudát Budapest néven, és válik az ország 

fővárosává? 
3) Budapest megalakulásakor hány kerületre tagolódott? 
4) Ki volt Budapest főváros első főpolgármestere?  
5) Hány kerülete van ma a fővárosnak? 
6) Ki ma Budapest főpolgármestere, és ki a III. kerület polgármestere? 
7) Melyik Budapest főváros mai zászlaja? 
7/a 

 
 
7/b 

 

 
 
 
8) Válaszd ki Óbuda mai címerét! 
8/a 

 
8/b 

 
8/c  

 



 
8/d 

 
 
 

 
 
9) Buda neve honnan származik? 
10) Mit jelent Pest neve? 
11) Miért hívják Óbudát Óbudának? 
12) Buda polgárai Károly Róberttel szemben ki mellé álltak a trónért vívott küzdelemben 

a XIV. század elején? 
13) Milyen szerzetesrend alapított kolostort a Nyulak-szigetén, ahol egyik Árpád-házi 

szentünk Istennek szentelte életét? 
14) Melyik királyné lakott Óbudán, aminek nyomán a királynék városának is szokták 

nevezni Óbudát? 
15) Melyik királyunk rendelte el a Budai Várhegyen az első kővár építését? 
16) Hány híd köti össze a Duna keleti és nyugati partját Budapest területén és közvetlen 

környezetében? (Valamelyik szigetet parttal összekötő hidakat nem számítva.) 
17) Melyik Budapest harmadikként átadott kőhídja? 
18) Melyik hídról szól az alábbi versrészlet? Ki írta a verset? 
 „Elõtte a folyam, az új hid,  
 Még rajta zászlók lengenek:  
 Ma szentelé föl a komoly hit,  
 S vidám zenével körmenet:” 
 

      19) Honnan kapta egy III. kerületi HÉV-megállóhely a Filatorigát nevet? 
20) Mikor lett Békásmegyer a főváros része? 
21) Óbuda-Békásmegyer lakosságának jelentős része német gyökerekkel rendelkezik. 

Mikor (évszázad) érkeztek őseik Magyarországra? Mi Óbuda és Békásmegyer német 
neve? 

22) Mikor telepítették ki (évszám) a békásmegyeri sváb lakosokat Németországba a 
második világháború után? 

23)  Mikor kezdődött meg a tanítás a Veres Péter Gimnáziumban? Hány osztállyal indult? 
Nézz utána, hogy kik tanítanak még ma is azok közül a tanárok közül a 
gimnáziumban, akik már az első tanévben is itt voltak!  


