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Beküldési határidő: 2014. DECEMBER 08. 
(A 2. FORDULÓ FELADATAI DECEMBER 1-ÉN KERÜLNEK FEL A HONLAPRA!) 

 

Cím: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 
 

A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ” 

 

  

 

Tanuló neve: ______________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

Osztálya: _________________________________________________________  

 

Iskola neve, címe: __________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

Felkészítő tanár neve: _______________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

A nevet NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL kérjük kitölteni az olvashatóság 

érdekében! Az iskola neve és címe helyére lehet hosszú bélyegzőt is tenni! 

www.fekete-merdo.sulinet.hu


1. Összekeveredtek a nevek, fogalmak. Válogasd szét a szavakat, s írd a megfelelő 

helyre! 

 

Franciaország Poroszország 

  

 

Brandenburg – „Merj tudni” - Nagy Enciklopédia – filozófuskirály – Voltaire – kötelező 

népoktatás – modern politikatudomány – Potsdam – Rousseau – Nagy Frigyes – Napkirály – 

Goethe 

 

 12p/ 

 

2. A francia forradalom 1789 és 1792 közötti szakasza. Válogasd szét a fogalmakat és 

írd be a megfelelő helyre! 

 

Abszolút királyság Alkotmányos királyság A köztársaság kora 

   

 

Nemzetgyűlés, a szabad sajtó születése, korlátlan királyi hatalom, sortűz a Mars- mezőn,  

a király kivégzése, labdaházi eskü, a király szökése, Nemzeti Konvent, a nagy félelem, rendi 

gyűlés, győzelem Valmynál, Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 

 12p/ 

 

3. Kik játszottak vezető szerepet a kibontakozó politikai és eszmei irányzatok 

terjedésében? 

 

a, A Szent Szövetség katolikus császára: _________________________________________  

b, A Szent Szövetség szellemi irányítója: ________________________________________  

c, Latin Amerika „felszabadítója”: ______________________________________________  

d, A nacionalizmus eszméjét hirdető német filozófus: _______________________________  

e, A Szent Szövetség ortodox vallású császára: ____________________________________  

f, Az utópista szocialista eszme első hirdetője: ____________________________________  

g, A Szent szövetség protestáns uralkodója: ______________________________________  

h, A keresztényszocializmust meghirdető pápa: ___________________________________  

 8p/ 
  



 

4. Rendezd a felsorolt fogalmakat, neveket aszerint, hogy az I. Frigyes Vilmoshoz, vagy 

II. (Nagy) Frigyeshez tartozik-e? 

 

filozófuskirály kötelező népoktatás 

potsdami palota I. Frigyes Vilmos zenét írt 

parancsuralom káplárkirály 

gazdasági fejlődés II. (Nagy) Frigyes Voltaire-rel barátkozott 

 8p/ 

 

5. Húzd a nevekhez a hozzá tartozó tulajdonságokat! 

 

gyanakvó volt 

élvezte az életet 

egyedül élt 

népes családja volt 

Robespierre kényelmes házban lakott Danton 

szűk kis szobában élt 

ő volt a „megvesztegethetetlen” 

féltek tőle 

népszerű volt 

 heves szónok volt 

 10p/ 

 

6. A felsorolásban összekeveredtek Napóleon ifjúkorának legfontosabb állomásai. 

Számozással rakd helyes sorrendbe őket! 

 

____ az egyiptomi hadjárat, ____ a konzulátus időszaka, ____ a forradalom 

   tábornoka, 

____ a touloni győzelem, ____ császárrá koronázása, ____a Code Napoléon kiadása 

 6p/ 
  



 

7. Írd be a táblázat megfelelő helyére a felsorolt társadalmi rétegeket! 

 

Vezető réteg Középosztály Alsó réteg 

   

 

proletár – értelmiség – bankár – parasztgazda – munkás – kisiparos – gyáros – kiskereskedő 

földesúr – nagykereskedő – miniszter – hivatalnok – mezőgazdasági bérmunkás 

 13p/ 

 

8. Kinek a nevéhez fűződnek az alábbi találmányok? Írd a feltaláló nevét a találmány 

után! 

 

gőzmozdony: __________________________________________________________  

gőzgép: _______________________________________________________________  

hengerelt útfelület: ______________________________________________________  

gőzhajó: ______________________________________________________________  

 4p/ 

 

9. Kitől származik az idézet? 

 

„Én nem látok középutat: ez az ember vagy uralkodik, vagy 

meghal!”:_______________________________________ 

„Megöltem egy embert, hogy százezreket mentsek 

meg!”:__________________________________________ 

„Követni fogsz ezen az úton! …… Elég lesz egy szíj. A másikat tedd el Robespierre 

részére!”:_______________________________________ 

„Minden katona a tarsolyában hordja a marsallbotot.”:_______________________________ 

 4p/ 

 

 Összesen: 77p/ 


