HAZA ÉS HALADÁS

MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY
7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE
A REFORMKOR NAGYJAI
2. FORDULÓ
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2. FORDULÓ
Név: …………………………………………….....................................
Cím:……………………………………………………………………..
Iskola, évfolyam:………………………………………………………..
E-mail cím:……………………………………………………………...
1. Kitől származik az idézet?
„A vádlott minden törvényes renddel ellenkező, romlott erkölcsű, minden társadalmi renddel
ellentétben lévő veszedelmes elveket s véleményeket ápolt.”
………………………………..
„A polgári kötelesség mindenek felett áll, melyekért még a fiúi s testvéri kötelességeket is fel kell
áldozni…”
………………………………...
„Soha nemzetet boldoggá és naggyá elnyomott nép nem tett.”
………………………………...
„A hon érdeke csupán két szó: szabadság és tulajdon.”
…………………………………
„„... a nemzedék, melynek képét viselém, melynek becsületéért szenvedtem, soha ne feledje el azt,
hogy egykor bennem eltapodva és rabláncra fűzve volt a brünni játékhegyen...”
………………………………..
„Csak ott igazán boldog és virágzó a haza, ahol a földet szabad kezek művelik. Ott erős a nemzet,
ahol a tulajdont és függetlenséget szabad kezek védik.”
…………………………………
„Nem lehet ott eszméket tisztogatni, ahol a nyelv az eszméket összezavarja.”
…………………………………
„Példa kell, hogy rettegjen az ország.”
…………………………….......
„Ipar nélkül a nemzet félkarú óriás.”
………………………………...
„Gazdáink egy része századunkat előzi meg […] más része pedig úgy gazdálkodik, mint II.
András idejében volt szokás […]”
…………………………………
10 pont / __ pont
2. Kösd össze a személyeket a hivatásukkal!
1)
Kőrösi Csoma Sándor
2)
Reguly Antal
3)
Bolyai János
4)
Fazekas Mihály
5)
Hild József
6)
Barabás Miklós
7)
Bem József
8)
Liszt Ferenc
9)
Déryné Széppataky Róza
10)
Borsos József

zeneszerző, zongoraművész
színész
honvéd, tábornok
festő
festő
költő
matematikus
történetíró
finnugrista, néprajzkutató
építész
10 pont / __ pont
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3. Ki vagyok én?
Kire ismersz az alábbi sorokból?
Egyik röpiratának a címe: A nép szava Isten szava! …………………………………………...
Édesapja a zsibói bölény. ………………………………………………………………………
Az 1825. évi országgyűlésen felpanaszolta, hogy nincs pénz egy magyar nyelvet művelő társaság
felállítására. …………………………………………………………………………...
1847-től az Ellenzéki Párt elnöke. ……………………………………………………………...
A „Hitel” czímű munka taglalatjának írója. ……………………………………………………
Szatmár megye követe az alsótáblán. ………………………………………………………….
Deregnyei álnéven az Ellenőrben támadta a konzervatív párt tagjait. …………………………
I.Ferenc után került a trónra 1830-ban. …………………………………………………………
8 pont / __ pont
4. A képen az első felelős magyar kormány tagjai láthatóak. Nevezd meg őket és írd le, melyik
tárca miniszterei voltak!

1)

…………………………………………………………………………………………...

2)

…………………………………………………………………………………………...

3)

…………………………………………………………………………………………...

4)

…………………………………………………………………………………………...

5)

…………………………………………………………………………………………...

6)

…………………………………………………………………………………………...

7)

…………………………………………………………………………………………...

8)

…………………………………………………………………………………………...

9)

…………………………………………………………………………………………...
18 pont / __ pont
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5. A feladat a Batthyány –kormány intézkedéseiről szól. Egészítsd ki a szöveget a felsorolt
szavak közül a megfelelőkkel!
ajándék, közteherviselés, sajtószabadság, kilenced, papi tized, feudális, robot, ősiség, hídvám,
polgári
„A …………………. rendszer felszámolása szempontjából döntő fontosságúak voltak a
………………………, az úrbéres szolgáltatások, a ……………………, illetve az
………………………. eltörléséről szóló törvénycikkek. Ezek a magyar lakosság 80%-át érintették
és juttatták polgári tulajdonhoz. A XVIII. törvénycikk […] érvényesítette a …………………….....
A törvények által megalkotott rendszer nem volt tökéletes vagy végleges politikai berendezkedés,
de lehetővé tette a polgári Magyarország megalkotását.”
5 pont / __ pont
6. Írd be a rejtvénybe a helyes meghatározásokat és a vastagon keretezett részben megkapod
a megfejtést!

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

A korszak egyik legjelentősebb lapja
József Nádor által megalakult Bizottság
Pesten egykor népszerű fürdő
Wesselényi Miklós nagy programadó műve
1856-ban először helyezték üzembe Józsefvárosban
A Flóri könyve írója
Széchenyi 1831-ben kiadott nagy műve
A selyemhernyó tenyésztést tette lehetővé
A szabadságharc alatt tevékenykedő hadifestő

Mikor alakult?
…………………………………………………………………………………………………..
Kinek a nevéhez fűződik?
…………………………………………………………………………………………………..
Mi volt a feladata?
………………………………………………………………………………………………….
Ki volt az elnöke?
…………………………………………………………………………………………………..
Ki volt a híd tervezője?
…………………………………………………………………………………………………..
Milyen három alosztályban tevékenykedtek a tagjai?
…………………………………………………………………………………………………..
15 pont / __ pont
4

7. Az alábbi feladat Széchenyi István életéhez kapcsolódik. Írd be a helységet vagy azt, hogy
milyen esemény történt ott!
1791-ben születésének helyszíne:…………………………………..……………….
Drezda, Győr: ............................................................................................................
Születésnapján a Kisfaludy gőzhajó vízre bocsátásnak helye: ..................................
Tiszadob: ....................................................................................................................
Utazásának célja a hidak és gőzhajók tanulmányozása: ............................................
Pozsony: .....................................................................................................................
Döbling: .....................................................................................................................
Végső nyughelye a családi sírboltban: .......................................................................
8 pont / __ pont
8. Válaszolj a Kossuth Lajossal kapcsolatos kérdésekre!
1. Mikor és hogyan kezdődött Kossuth Lajos politikai pályafutása?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
2. Milyen néven lettek híresek Kossuth első tudósításai és hogyan terjedtek?
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
3. Melyik lap miatt tartóztatták le Kossuthot és mik voltak az ellene felhozott vádak?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Hol volt fogságban és mikor szabadult?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
5. A Pesti Hírlap rövid idő alatt nagy sikereket ért el. Milyen új újságírói tevékenységnek és milyen
cikkeknek volt köszönhető ez a népszerűség?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...……………………...
10 pont / __ pont
9.Írd az események mellé a megfelelő évszámot!
1) Kossuth Lajos bebörtönzése: ……...
2)Kölcsey Ferenc Himnuszának megzenésítése: ………
3) Deák Ferenc az ominózus országgyűlésen az ellenzék vezére lett: ……………
4) Széchenyi Kelet népe című munkájának megjelenése: ………
5) Katona József Bánk Bán című művének első teljes terjedelmű előadása, amely félbe szakadt:
…………………
5 pont / __ pont
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10.Ha a helyes sorrendben rakod össze a szavakat, egy idézetet kapsz.

Az idézet:
…………………………………………………………………………………………………..
Kitől származik az idézet?
…………………………………………………………………………………………………..
Miről szól az idézet?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
11 pont / __ pont
Beküldési határidő (postára adás határideje): 2013. december 6.
Cím:
e-mail: zalakonyvtar@gmail.com
„Salla” Művelődési Központ és Könyvtár, 8999 Zalalövő, Szabadság tér 2.
A borítékra írjátok rá: „töri játék”!
Felbélyegzett válaszborítékot küldjetek!

Felhasznált irodalom:

Helméczy Mátyás: Történelem az általános iskola 7. évfolyama számára. Budapest: Nemzeti
Tankönyvkiadó.

Bánhegyi Ferenc: Történelem 7. évfolyam. Budapest: Celldömölk, Apáczai Kiadó.

Horváth Levente Attila – Kövér Lajos – Pelyach István: Történelem. Az újkor története 7.
Szeged: Mozaik Kiadó.

Závodszky Géza – Hermann Róbert: Nemzet születik. Magyarország története 1815-1849.
Budapest: Magyar Könyvklub-Helikon Kiadó. (Új Képes Történelem)

Gajdos Gusztáv: Széchenyi István. Szeged: Műszaki Könyvkiadó.

Fekete Sándor: Kossuth Lajos. Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó.

Bertényi Iván – Gyapay Gábor: Magyarország rövid története. Budapest: Maecenas Kiadó.
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