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V. Tollforgató 2013.03.23. 
Fekete István Általános Iskola 

: 2213 Monorierdő, Szabadság út 43. 

: 06 29 / 419-113 

OM 037757 : titkarsag@fekete-merdo.sulinet.hu  

: http://www.fekete-merdo.sulinet.hu 

 

NÉV: 

Történelem 7-8. osztály 

1. Feladat 

Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 

 

1. Osztrák hadügyminiszter 

2. Nemzetiség Erdélyben 

3. Magyarországi németek 

4. Jellasics……. bán 

5. Határfolyó délen 

6. Az első fegyveresen felkelő nemzetiség 

7. ……… tábla. (országgyűlés egyik része) 

8. Kossuth-pénz 

9. Az országgyűlés tagjai (ő=ö) 

10. ……….. törvények 

11. Kossuth 200 000 ………. megajánlását kérte 

12. Országos Honvédelmi  ..................................  
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Megfejtés: _________________________________ 
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2. Feladat 

Mit tudsz a képen látható politikusról? 

 

Neve: _______________________________________________  

Hol született? _________________________________________  

Mikor született? _______________________________________  

Mely városokban tanult? ________________________________   

Mikor és hogyan került a pozsonyi országgyűlésre? ___________  

 ____________________________________________________  

Mivel hívta fel magára legelőször a figyelmet? ______________________________  

 ____________________________________________________________________  

Hol folytatta tevékenységét az országgyűlés berekesztése után? _________________  

 ____________________________________________________________________  

Mi lett az eredménye a Bécsnek nem tetsző politizálásnak? ____________________  

____________________________________________________________________ 

 10p/ 

 

3. Feladat 

  

A Batthyány-kormány. Pótold a hiányzó miniszteri tisztséget, illetve a miniszter nevét! 

 

__________________________________ - miniszterelnök 

gróf Széchenyi István - _________________________________ 

__________________________________ - pénzügyminiszter 

herceg Esterházy Pál - _________________________________ 

báró Eötvös József - _________________________________ 

__________________________________ - igazságügy-miniszter 

__________________________________ - belügyminiszter 

Klauzál Gábor - _________________________________ 

Mészáros Lázár - _________________________________ 

 9p/ 

 

4. Feladat 
Kire mondták? Kit nevezhettek így? 

 

„ az árvízi hajós”: ___________________________________ 

„ a haza bölcse”: ____________________________________ 

„ magyarok Mózese”: ________________________________ 

„bresciai hiéna”: ____________________________________ 

„ Magyarország Júdása”: _____________________________ 

 5p/ 
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5. Feladat 

Kiket jellemeznek az alábbi leírások? 

 

Székely ezermester, Bem segítőtársa, Háromszék magyar kézen maradásának egyik hőse.            

Kézdivásárhelyen volt a műhelye. 

- ___________________________ 

 

Hadvezér, hidegvérű tábornok, aki Kossuthtal is szembeszállt. Ő adta ki a váci kiáltványt. 

- ___________________________ 

 

Fiatalon lett uralkodó, energikusan lépett fel a magyar szabadságharc ellen. Pályafutását Bécs 

helyett Olmützben kezdte. 

- ___________________________ 

 3p/ 

 

6. Feladat 

 

Rendezd az alább felsorolt neveket, adatokat aszerint, hogy azok 1849 májusa után melyik 

hadsereghez tartoztak! 

 

Magyar hadsereg 

 

Osztrák hadsereg 

 

Orosz hadsereg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paszkievics – 170 000 fő – Dembinszky – 170 000 fő – Haynau – 200 000 fő – I. Miklós –  

I. Ferenc József – Szemere Bertalan 
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7. Feladat 

Számozással tedd sorrendbe az alábbi eseményeket! 

_____ Kiegyezés 

_____ az aradi vértanúk kivégzése 

_____ forradalom Pesten 

_____ A reformkor kezdete 

_____ Húsvéti cikk 

_____ Bach-rendszer 

_____ népiskolai törvény 

_____ Pest, Buda és Óbuda egyesülése 

_____ Világosi fegyverletétel 

 9p/ 
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8. Feladat 

Rakd időrendi sorrendbe 1848. március 15-i pesti forradalom eseményeit! 

 

____ Csatlakoznak az egyetemi hallgatók. 

____ Kinyomtatják a 12 pontot és a Nemzeti dalt. 

____ A márciusi ifjak a Pilvax kávéházban gyülekeznek. 

____ Kiszabadítják börtönéből Táncsics Mihályt. 

____ Felkeresik Budán a Helytartótanácsot. 

____ Díszelőadást tartanak a Nemzeti Színházban. 

____ A pesti városházára mennek. 

____ Gyűlést tartanak a Nemzeti Múzeum előtt. 

 8p/ 

 

9. Feladat 

Írd le a 12 pont követeléseit! A válasz akkor is elfogadható, ha nem szó szerint idézed a  

12 pont szövegét, de a meghatározás egyértelműen utal az adott pont tartalmára! (Helyes 

sorrend +1 pont). 

 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________________ 

9. ____________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________ 

11. ___________________________________________________________________ 

12. ___________________________________________________________________ 
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10. Feladat 

Kit ábrázol a kép? 

 

                
________________     _________________     ________________       __________________ 

 

                     
_________________     ____________________     _______________       _______________   

 

 8p/ 

 Összesen: 87/ 


