HAZA ÉS HALADÁS

MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY
7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE

3. FORDULÓ
Forradalom és szabadságharc

III. FORDULÓ
Név: ........................................................................................................
Cím: ........................................................................................................
Iskola, évfolyam: ....................................................................................
E-mail cím: .............................................................................................
1. Tedd időrendi sorrendbe a március 15-én zajló eseményeket!
_____ Petőfi és társai a Városházán követelik a 12 pont elfogadását.
_____ Bánk bán díszelőadása a Nemzeti Színházban.
_____ Népgyűlést tartanak a Nemzeti Múzeum előtt.
_____ A pestiek kiszabadítják Táncsics Mihályt.
_____ A márciusi ifjak a Pilvax kávéházban gyülekeznek.
_____ Készülnek a röplapok a Landerer nyomdában.
_____ A Helytartótanács tagjai aláírják a 12 pontot.
_____ Az Egyetemi ifjúság csatlakozik a menethez.
8 pont/ _ pont
2. Kitől származnak és miről szólnak a következő idézetek?
"Oroszok nyomnak el bennünket, vagy ismét az ausztriai hatalom, vagy talán a
legborzasztóbb anarchia, ezt csak Isten tudja."
.....................................................
„A kormány engem ennek a hadseregnek a parancsnokává nevezett ki. Tudok jutalmazni, de
tudok büntetni is. Aki engedelmeskedik, azt megjutalmazom, aki ellenszegül, azt
főbelövetem.”
...................................................
„Hű magyar nemzetemnek szívből óhajtom boldogságát, mert abban találom föl a magamét
is.”
...................................................
„Akkor a kard fog dönteni közöttünk.”
...................................................
„Adná Isten, hogy igaz legyen. Mi itt seregeinkkel együtt lelkesülve vagyunk.”
...................................................
5 pont/ _ pont

3. Írd a következő meghatározások mellé, hogy melyik nemzetiség követeléseiről van
szó!
1.) Külön felelős minisztérium felállítását követelték, azaz a magyar kormánytól való
elszakadást: ........................................................................
2.) A magyar országgyűlésen nemzeti képviseletet kértek Liptószentmiklóson:
.....................................................
3.) Követelték, hogy Szászföldet csatolják a Habsburg monarchiához:
.....................................................
4.) Karlócán tartott nemzeti Kongresszusukon autonóm vajdaságot követeltek:
.....................................................
5.) A második balázsfalvi gyűlésen a képviselők kijelentették, hogy nem ismerik el az uniót,
és nem engedelmeskednek a magyar minisztériumnak: .....................................................
5 pont/ _ pont
4. TOTÓ
1.

Kinek a munkája A magyar fősereg visszafoglalja a budai várat című festmény?
1. Barabás Miklós
2. Than Mór
x. Thorma János

2.

Hova helyezték át az országgyűlés székhelyét a fennálló hadi állapotok miatt?
1. Pozsony
2. Debrecen
x. Székesfehérvár

3.

Melyik forradalom hírére döntött úgy az ellenzék egésze, hogy fellép a Habsburg
Birodalommal szemben?
1. milánói forradalom
2. berlini forradalom
x. párizsi forradalom

4.

Ki fogalmazta meg a 12 pontot?
1. Irinyi József
2. Petőfi Sándor

x. Kossuth Lajos

5.

Milyen nyelven szólt 1848. április 11-én a magyar követséghez V. Ferdinánd, miután
átadta a szentesített törvénycikkeket?
1. latinul
2. magyarul
x. németül

6.

Ki vezette az 1848. szeptember 11-én a Dráva folyón átkelő horvát határőr és népfelkelő
tömeget?
1. Franz Schlik
2. Henryk Dembinski
x. Josip Jellasics

7.

Ki volt Perczel Mór nevelője?
1. Vörösmarty Mihály
2. Eötvös József

8.

x. Táncsics Mihály

Kitől származik az alábbi elismerő mondat: „Ez nem egy szedett-vedett lázadó csorda. Ez
egy hadsereg.”
1. Görgey
2. Windischgrätz
x. Klapka György

9.

Hova menekült az uralkodó Bécsből?
1. Párizsba
2. Prágába

x. Olmützbe

10. Ki követte Ferdinándot a birodalom trónján?
1. Ferenc József
2. Ferenc Károly

x. Windischgrätz

11. Melyik európai város forradalma hatására fogalmazta meg Kossuth Lajos felirati
javaslatait?
1. Párizsi forradalom
2. Bécsi forradalom
x. Velencei forradalom
12. Ki szavalta el a Nemzeti Színházban március 15-én a Bánk Bán díszelőadása előtt a
Nemzeti Dalt?
1. Vasvári Pál
2. Vajda János
x. Egressy Gábor
13. Ki követte a miniszterelnöki székben Batthyány Lajost?
1. Szemere Bertalan
2. Csány László

x. Pulszky Ferenc

+1. Hol kényszerítették fegyverletételre Görgey és Perczel seregei Jellasics hátrahagyott
helyőrségét?
1. Pákozdnál
2. Sukorónál
x. Ozoránál
14 pont/ _ pont
5. Írd az alábbi képek/festmények alá, hogy mit ábrázolnak!

...................................................

.....................................................

......................................................

........................................................

........................................................

........................................................
6 pont/ _ pont

6. Határozd meg a következő fogalmakat!
granicsár: ...................................................................................................................
„Európa zsandára”: ....................................................................................................
vésztörvényszék: .......................................................................................................
............... …………………………….
hadihitel: ....................................................................................................................
............................................................
4 pont/ _ pont
7. Egészítsd ki a táblázatot a megfelelő adatokkal!
Pontos dátum

Helyszín

Esemény
Hazánk a Habsburg Birodalom egyik tartományává vált.
Országos Honvédelmi Bizottmány megalakulása

1848. okt. 6.

Bécs
Kossuth Lajost kormányzó elnökké választották
Magyar polgári forradalom

1848. febr. 23.
Buda

Buda felszabadítása

Világos

15 pont/ _ pont

8. Csoportosítsd az alábbi jellemzőket sorszámuk beírásával a megfelelő személyhez!
Görgey Artúr

Bem József

Windischgrätz

1. Móga János lemondása után bízta meg Kossuth a hadsereg vezetésével.
2. 1848. december elején vette át az erdélyi csapatok irányítását.
3. Nagyszeben bevételével összetörte az osztrák és orosz erők ellenállását.
4. Buda várának felszabadításával fejezte be a tavaszi hadjáratot.
5. A prágai forradalom leverésével vált híressé.
6. A segesvári és más csatákban felmorzsolták erőit.
7. 1848 karácsonyára a támadó császáriaktól visszavette Kolozsvárt.
8. A Bécs köré vont hadserege egyesült Jellasics menekülő horvát egységeivel.
9. A kápolnai csatából győztesként került ki.
10. Haynau seregét leverte és súlyos fejsérülést szenvedett.
10 pont/ _ pont
9. Fejtsd meg a borítékokon levő betűk helyes sorrendbe helyezésével a címzettek nevét!
Írd le röviden kik voltak ők!

__________________

_____________________

___________________

__________________

_____________________

___________________

__________________

_____________________

___________________

__________________

_____________________

___________________

Hogy nevezték másképpen az első borítékon szereplő személyt?
_______________________________________________
13 pont/ _ pont

10. Az alábbi térkép a szabadságharchoz kapcsolódó városokat ábrázolja. Írj a
dátumok mellé egy helyszínt és egy jelölést, hogy milyen győzelemmel végződtek az
adott csaták!
M= Magyar győzelem

CS= Császári győzelem

O=Orosz győzelem

1. 1848. október 30.
2. 1849. július 2.
3. 1849. febr. 26-27.
4. 1848. december 30.
5. 1848. szeptember 29.
6. 1848. október 7.
7. 1849. augusztus 9.
8. 1849. február. 9.
9. 1849. augusztus 6.
10. 1849. július 31.
20 pont / _ pont

Beküldési határidő (postára adás határideje): 2014. január 3.
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!
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