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NÉV: 

Történelem 7-8. osztály 
 
1. Írd az események mellé a megfelelő évszámokat! 
 
1780-1790, 1831, 1777, 1740-1780, 1762-1796, 1792-1835, 1790-1792 

II. Lipót uralkodása:________________ 

I. Ferenc uralkodása:________________ 

Koleralázadás:______________ 

Ratio Educationis:______________ 

Mária Terézia uralkodása:______________ 

II. Katalin cárnő uralkodása:_______________ 

II. József uralkodása:______________ 

 7p/ 
 
2. Rendi gyűlés Franciaországban. Írd a küldöttek számát a megfelelő helyre! 
 
291, 578, 270 

I. rend:__________ 

II. rend:__________ 

III. rend:__________ 

 3p/ 
 
3. Füllentős. Karikázd be a hamis állítás betűjelét! 
 
1. a) Bostonban került sor a híres teadélutánra. 
    b) Philadelphiában adták ki a Függetlenségi Nyilatkozatot. 
    c) New York az Egyesült Államok fővárosa 
 
2. a) Anglia 1783-ban Versailles-ban elismerte a gyarmatok függetlenségét. 
    b) Az alapító 13 gyarmatot jelképezi az amerikai lobogó 13 sávja. 
    c) Az Egyesült Államok minden polgárának egyforma jogokat biztosított. 
 
3. a) A Függetlenségi nyilatkozatot Thomas Jefferson fogalmazta meg. 
    b) A Függetlenségi nyilatkozat elfogadásának napja ma az Egyesült Államok legnagyobb 
  ünnepe. 
    c) A függetlenségi háborúban az amerikaiakat Spanyolország is segítette. 
 
4. a) Franciaország a XVIII. századi Európa egyik leggazdagabb állama volt. 
    b) Franciaország támogatta az amerikai függetlenségi háborút. 
    c) A francia flotta úgy megerősödött, hogy komolyan veszélyeztette Anglia tengeri uralmát. 
 4p/ 



4. Ki vagyok én? Találd ki, hogy kiről vagy miről van szó! Írd a megfejtést a vonalra! 
 
1. – Kivégzésem után a párizsiak szétszedték a guillotine-t.  

    - Ha a forradalom ügyéről volt szó, a barátaimat sem kíméltem. 

   - Megvesztegethetetlennek tartottak. 

   - bukásom a forradalom végét jelentette. 

Megfejtés:___________________________________ 

 

2. – 1825-ben egy versenyen 500 fontot nyertem. 

     - a következő év is az én sikeremet hozta: gyorsabb voltam másoknál. 

     - Manapság egy londoni múzeumban lakom. 

     - Csaknem öt méter magas tűzszekér vagyok. 

     - Az én nyomtávolságom lett a vasút sínjeinek elfogadott távolsága. 

Megfejtés:____________________________________ 

 
3. – A körutat, ahol állok, rólam nevezték el. 

     - Európában én voltam a harmadik ilyen intézmény. 

     - Gyűjteményemet a „legnagyobb magyar” édesapja alapozta meg. 

     - Tíz évig épültem Pollack Mihály tervei alapján. 

Megfejtés:____________________________________ 

 
4. - 1835-ben Kölcsey Ferenc volt a védőügyvédem. 

    - Remek lovas hírében álltam. 

    - Széchenyi barátommal utazást tettünk Angliában és Franciaországban. 

    - szerepem volt abban, hogy az erdélyi országgyűlés 1848-ban kimondja az uniót. 

Megfejtés:_____________________________________ 

 
 4p/ 
 
5.  Ki volt ő? 
 
„kalapos király”:___________________________________ 

„a forradalom megmentője”:_________________________________ 

Egy híres mondata: „Amerika az amerikaiaké.”:___________________________________ 

„az árvízi hajós”:______________________________________ 

Az ő mondata „a nemzet ipar nélkül félkarú 

óriás.”:___________________________________ 

„A legnagyobb magyar”:____________________________________ 

 6p/ 



6. Totó! Karikázd be a helyes megfejtés betűjelét! 
 
1. Melyik német tartomány jelentett Poroszország alapját? 

a, Bajorország                   b, Szászország                   c, Brandenburg 

2. Ki volt a filozófuskirály? 

a, I. Frigyes Vilmos            b, II. Frigyes                      c, II. Vilmos 

3. Melyik sziget jelentette Napóleon pályafutásának végét? 

a, Elba                                 b, Korzika                          c, Szent Ilona 

4. Melyik szellemi-politikai irányzat ragaszkodik a nyelv, a szokások tiszteletéhez? 

a, liberalizmus                   b, szocializmus                 c, nacionalizmus 

5. Mettől meddig tartott a francia forradalom? 

a, 1789-1793                     b, 1789-1794                    c, 1790-1795 

6. Melyik pont nem szerepelt a magyar jakobinusok programjában? 

a, független köztársaság     b, az adók csökkentése        c, a népszavazás bevezetése 

7. Ki volt a modern geometria világviszonylatban elismert úttörője? 

a, Bolyai János                   b, Irinyi János                            c, Jedlik Ányos 

8. Melyik nemzetiségi csoport ortodox vallású? 

a, horvát                             b, német                                    c, román 

9. Melyik volt az első politikai párt Magyarországon? 

a, Szociáldemokrata párt     b, Függetlenségi párt         c, Konzervatív párt 

10. Melyik bányászat és iparág fejlődött a leggyorsabban a 18-19. század fordulóján? 

a, szénbányászat és textilipar    b, szénbányászat és vasipar     c, vasércbányászat és 

konzervipar 

11. Melyik volt Kossuth legfontosabb programja? 

a, az ősiség eltörlése          b, vasútfejlesztés                  c, érdekegyesítés 

12. Kik voltak a reformkori rendi országgyűlések főszereplői? 

a, köznemesek                    b, főnemesek                         c, polgárok 

13. Ki nem tartozott az amerikai alapító atyák közé? 

a, Jefferson                          b, Lincoln                                d, Washington 

13+1. Melyik „Erdély három nemzete”? 

a, magyar, székely, szász            b, magyar, román, szász            c, magyar, székely, örmény 

 14p/ 



7. Szent szövetség kora. Írd a vonalra a helyes megoldást! 
 
a, Mikor és hol jött létre a Szent szövetség? 

________________________________________________________________________ 

b, Kik hozták létre a Szent Szövetséget? Pótold a hiányzó adatokat! 

Az 1. ország: _________________________ A 2. ország: _________________________ 

uralkodója: __________________________  uralkodója: _____________________ 

 A 3. ország: __________________________ 

 uralkodója: __________________________ 

 8p/ 

 
8. Párosítsd a kor neves építészeinek nevét legismertebb műveikkel! (behúzással) 
 
Pollack Mihály                                   régi Vigadó 

                                                             Nemzeti Múzeum 

                                                             budai Várszínház 

                                                             egri bazilika 

Ybl Miklós                                           pesti bazilika 

                                                             esztergomi bazilika 

                                                             a budai Várpalota egyik szárnya 

                                                             Operaház 

Hild József                                          Várkertbazár 

 
 9p/ 
 
9. Kik voltak a Fiatal Magyarország tömörülés vezetői? Fejtsd meg a betűrejtvényt! A 
kezdőbetűket megadtuk! 

 

 
 6p/ 
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10. Pótold az alábbi szöveg hiányzó részeit! 
 

Napóleon ___________ -ben megtámadta Oroszországot. A közel félmilliós Grande 

______________ két dolgot nem tudott legyőzni. Az óriási _________________________ és 

az orosz______________. 

Napóleon az orosz fővezér _____________________ személyében méltó ellenfélre talált. A 

véres  

______________________ csatában ugyan győzött Napóleon, de a hadjárat kudarcot vallott. 

A félmilliós seregből mindössze _________________-en tértek haza Franciaországba. 

 7p/ 

11. Rendezd Napóleon bukásának „állomásait” az események sorrendje szerint! 

a „száznapos uralom”  -   Elba szigete   -   Szent Ilona szigete  -  Lipcse: a népek csatája  - 

Waterloo  -  a császári trón visszaszerzése 

1. _______________________________             4.________________________________ 

2. _______________________________             5.________________________________ 

3.________________________________            6.________________________________ 

 6p/ 
 
12. Írd a kép alá a felismert személy nevét! 
 

    
 
_________________  _________________ __________________ ___________________ 
 

       
 
__________________  _________________  ________________  ________________ 
 8p/ 
 Összesen: 82p/ 


