
Katolikus iskolák XV. országos Takáts Sándor történelemversenye 

 

 

Nevezési lap 

 

 

Az intézmény neve és címe: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(lehet az intézmény hivatalos bélyegzője is) 

 

A csapat neve: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

A csapat tagjainak neve, évfolyama: 

1………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………… 

 

Kérjük, hogy a nevezési lapot az 1. forduló feladatlapjával együtt küldjék vissza a csapatok a 

versenykiírásban megadott címre és módon! Köszönjük! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Az 1. forduló feladatlapja 

Az első forduló feladatait az alábbi könyv alapján állítottuk össze: Hermann Róbert (szerk.)Az 1848-

49. évi forradalom és szabadságharc története, Budapest, Videopont, 1996., de szükség lesz a magyar 

irodalom és történelem tananyag mozgósítására, és bele kell lapoznotok egy verseskötetbe is. 

 

                                                                           Összesen: 

 

1. Először nézzük a sas magasságából 1848-49-et! 

a) Melyik magyar költőre jellemző a fenti nézőpont?............................................................ 

b) Melyik versében fogalmazta meg?..................................................................................... 

c) Ez a költő írt forradalmi látomásverseket. 

Pl.:………………………………………………………………… 

d) Ez a költő írt forradalmi verset. 

Pl.:…………………………………………………………………………………. 

e) A szabadságharcra buzdító verset. 

Pl.:…………………………………………………………………………….. 

f) Élete végén a harcot ellenző, az életet, a költészetet hirdetőt. 

Pl.:…………………………………… 

g) Bem apóról. 

Pl.:………………………………………………………………………………………………

……………….. 

h) Lenkey Jánosról. 

Pl.:………………………………………………………………………………………………

………….. 

i) Ez a költő milyen vallású volt?................................................................................................ 

j) Melyik nemzetiségből származott?......................................................................................... 

k) A 2. feladatban szerepel Petőfi verseiben is hangoztatott politikai álláspontja. Válaszd ki a 

szót!.......................................................................………………………………………………

……….….. 

l) Melyik településhez kötjük követválasztási kudarcát?............................................................ 

m) Miért veszített a követválasztáson?......................................................................................... 

n) A sas a szabadságot jelenti ennél a költőnél, de a sas gyakori állata volt a korszak 

karikatúráinak is. Miért?............................................................................................................ 

o) A magyar himnusz első strófájában melyik szó utalhat a sasra?................................................ 

 

 

2. Mit jelentettek az alábbi fogalmak az 1840-es években? 

 

175 pont  

30 pont  



1. emancipáció  

2. Határőrvidék  

3. huszár  

4. konzervatív  

5. légió  

6. liberális  

7. Magyar 

Kamara 

 

8. Nagymorva 

Birodalom 

 

9. nemzetőrség  

10. népképviselet  

11. petíció  

12. politikai 

nemzet 

 

13. republikánus  

14. unió  

15. vagyoni 

cenzus 

 

45 pont  



3. Névkereső.  

 

Az utolsó erdélyi kancellár, 1848-ban mondott le.  

Az 1848-ban indult Nép Barátja lap szerkesztője.  

Az 1848-ban indult Nép Barátja felelős szerkesztője.  

Ki győzött a szabadszállási követválasztáskor 1848 nyarán?  

Ez a bank adta ki az első magyar bankjegyeket.  

Ebben az épületben működött a bankjegynyomda.  

Magyar követek a frankfurti parlamentben. 1. 

 2. 

Ebben a templomban ülésezett a frankfurti parlament.  

1848. június 17-én ő verte le a prágai felkelést.  

Custozzánál legyőzte az olaszokat.  

1848-ban királyváltás volt. A leváltott uralkodó neve.  

A 18 évesen trónra kerülő neve.  

Ki tervezte az első magyar bélyeget?  

Ki volt a Lánchíd építésze?  

Az első magyar hadihajó neve.  

Ő foglalta el Fiumét   

Ő vásárolt a magyaroknak fegyvereket Belgiumban.  

Kereskedelem- és iparügyi miniszter az első polgári kormányban.  

Az 1848. március 3-ai felirati javaslat megfogalmazója.  

 

 

 

 

 

 

 

 

40 pont  



4. Fiume 

 

Melyik tenger partján található?  

Melyik mai országban van?  

Melyik uralkodó adta a magyaroknak?  

Mit jelent az, hogy corpus separatumként volt 

Magyarország része? 

 

Legnagyobb létszámban melyik nép lakta Fiumét 

a 19. században? 

 

Melyik ország szerette volna megszerezni a két 

világháború között? 

 

1809-től melyik állam része volt néhány évig?  

Mi annak a területnek a neve, amelyikhez tartozott 

a város? 

Magyar  

Mi a város horvát neve?  

Milyen esemény volt 1848. augusztus 31-én a 

városban? 

 

 

 

 

 

5. Melyik nemzetiség politikusa? 

Jellacsics  

Gaj  

Petru Dobra  

Barnutiu  

Stúr  

Hodza  

Hurban  

Rajacsics  

Kostics  

Stratimirovics  

 

 

 

10 pont  

10 pont  



6. A Nemzeti Múzeum 

 

 

Mikor alapította, és ki?  

A világon a 4. Miben?  

Mikor kezdték el építeni?  

Ki tervezte?  

Milyen stílusú?  

Ugyanebben a stílusban épül a Dunán ugyanebben 

az időben. 

 

Milyen legenda kapcsolódik 1848. március 15-

éhez? 

 

 

 

 

 

 

7. Miről szólnak az alábbi, 1848 áprilisában elfogadott törvények? 

 

 

XX.  

XIII.  

IX.  

VIII.  

III.  

IV.  

V.  

XV.  

XI.  

XVIII.  

 

 

 

 

10 pont  

10 pont  



8. Helyismeret 

 

a) Nevezzetek meg egy, az 1848-49-es időkre emlékeztető utcát (teret), ami iskolátokhoz a 

legközelebb található! Olyat, amely országos vagy helyi jelentőségű személyről vagy 

fogalomról kapta a nevét!  10 pontért egy ismertetőt kérünk a személyről/fogalomról. 

b) Dokumentálás 5+5 pontért. Google-térképen jelöljétek be az útvonalat az iskolától az utcáig! A  

kinyomtatott térkép – ha lehet, színes – elküldendő. Menjen el a csapat az utcanév táblája alá, 

mutasson rá mindenki, mosolyogjatok, és készítsetek fotót! A fotót nyomtassátok ki (ha lehet, 

színesben), küldjétek el! A kinyomtatott lapok(Google-térkép, fotó) elejére írjátok rá a csapat, 

az iskola és a település nevét! A döntőn kiállítjuk a képeket és a térképeket, tehát a 

nyomtatványok A/4-es méretben olyanok legyenek, amilyeneket látni szeretnétek jövő tavasszal 

Kiskunhalason. 

Az ismertető: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

20 pont  

 


