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1. A felsorolt helységneveket párosítsd a térképen látható számokkal! 

 

a) Beszterce   
b) Branyiszkó   
c) Buda   
d) Dés   
e) Hatvan   
f) Igló   
g) Isaszeg   
h) Komárom   
i) Losonc   
j) Marosvásárhely  
k) Medgyes   
l) Nagysalló   
m) Nagyszeben   
 

n) Naszód   
o) Ozora   
p) Pákozd   
q) Piski   
r) Stureci hágó   
s) Szamosújvár  
t) Szolnok   
u) Sz� reg   
v) Szt. Tamás   
w) Tápióbicske  
x) Vác   
y) Zsibó   

 
2. A szabadságharcnak volt egy fest� je, aki Görgey táborában tartózkodva örökítette meg az eseményeket. 

Ki volt � ? Mely csatákat ábrázolják az alábbi képek? 
1. 

 

2. 

 

3. 

 
A fest� : ______________________  
Képek: 

 1. ______________________  2. ______________________   3. ______________________   
 
3. Írd az id� pontok után az eseményeket! 
a) 1848. IX. 29  __________________ 
b) 1849. II. 26-27.   __________________ 
c) 1849. IV. 06.   __________________ 

d) 1849. V. 21.  __________________ 
e) 1849. VIII. 09.   __________________ 
f) 1849. VIII. 13.   __________________

 
4. Kapcsold össze az egymással harcoló ellenfeleket és a megfelel�  helységeket! (Egy-egy helyszínhez két 

személy tartozik!) 
a) Klapka b) Móga  c) Perczel  d) Görgey e) Bem f) Windischgrätz  g) Haynau  h) Puchner   
i) Schlick  j) Jellasics 

 
1.) Komárom   _____________    
2.) Pákozd   _____________    
3.) Segesvár   _____________    

4.) Szolnok   _____________    
5.) Tokaj  _____________    

 
5. Kit neveztek Európa zsandárának? Húzd alá!  
 Haynaut, Miklós cárt, Metternichet         



6. Gúnyrajzok, karikatúrák 
 Milyen eseményre ismersz a képekben? Kiket jelképeznek a karikatúrák szerepl� i?  

1.  

2.  
3.  

4. 

 

5. 

 
1. ________________________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________________________ 
 
7. Milyen fontos eseményhez köt� dik a következ�  kép, és kiket ábrázol? 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  

 
8. Mely híres forrásból való az idézet? Milyen egyéb változtatásokat rögzít a dokumentum? (Legalább 

négyet említs!)  
„Az országgy� lés jövend� ben évenkint, és pedig Pesten tartandván üléseit, az évenkénti ülésre az ország Rendeit �  
Felsége minden évben, s amennyire a körülmények engedik, a téli hónapokra hívja össze.” 

 ________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Beküld�  neve: ………………………………………………. 
 

Munkahely / iskola: …………………………………………. 
 

Címe:………………………………………………………… 
 

Születési év / iskolai osztály:………………………………… 
 

Foglakozása: …………………………………………………  
 


