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TÖRTÉNELEM 

8. évfolyamos tanulók számára 

1. forduló 

Össz.pontszám:  50 p  

Beküldési határidő: 2018. október 12. 

 

Név:…………………………………………………………………………………………….. 

Lakcím:……………………………………………………………………………………........ 

Iskola neve, címe:…………………………………………………………............................... 

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

1848/49-es forradalom és szabadságharc 

 

I. 1848. március 15-i forradalom  

1) Petőfi naplója  

a) A napló alapján rajzold be az 1848. március 15-i események útvonalát a térképen, 

számozd be a helyszíneket is! (10 pont)  

„Lelkesedéssel és a sors iránti bizalommal mentünk vissza a kávéházba, mely már tele volt 

ifjakkal. Jókai a proclamatiót olvasta föl, én nemzeti dalomat szavaltam el; mind a kettő riadó 

tetszéssel fogadtatott. 

  

A kávéházban azt határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúságot, s majd teljes erővel 

kezdjük meg a nagy munkát. Először az orvosokhoz mentünk. Szakadt az eső, amint az utcára 

léptünk, s ez egész késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a görögtűz: a víz nem olthatja 

el. 

  

Az orvosi egyetem udvarában ismét fölolvasta Jókai a proclamatiót és én elmondtam a nemzeti 

dalt. Innen a mérnökökhöz, ezektől a seminariumba a jogászokhoz vonult a számban és 

lelkesedésben egyaránt percenként növekedő sereg.  

  

A jogászok rohantak ki az utcára, hogy velünk egyesüljenek. Jókai ismét fölolvasta a 

proclamatiót s a tizenkét pontot, s énvelem elszavaltatták a nemzeti dalt. Mindkettőt fanaticus 

lelkesedéssel fogadták, s a refrainbn előjövő "esküszünk"-öt mindannyiszor visszaharsogta az 

egész sereg, mely a téren állt. 

  

- Most menjünk egy censorhoz, és vele írassuk alá a proclamatiót és a nemzeti dalt! - kiáltott 

valaki. 

- Censorhoz nem megyünk - feleltem; nem ismerünk többé semmi censort, el egyenesen a 

nyomdába! 

Mindjárt beleegyeztek és követtek. 
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Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk, odamentünk. Jókait, Vasvárit, Vidácsot és engem 

neveztek ki küldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük azt a nép nevében, s a tizenkét 

pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Ezalatt kinn lelkesítő beszédeket tartottak 

Egresi Gábor, Degré, Vasvári, Jókai stb. Dél felé elkészültek a nyomtatványok s ezrenként 

osztottak szét a ép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután három órára gyűlést 

hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott. 

  

A szakadó eső dacára mintegy 10.000 ember gyűlt a múzeum el, honnan a közhatározat szerint 

a városházához mentünk, hogy a tizenkét pontot magokénak vallják a polgárok is és velünk 

egyesüljenek. A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel, először. rövid tanácskozás után a 

polgárság nevében aláírta a polgármester a tizenkét pontot, s az alant álló sokaságnak az 

ablakból lemutatta. óriási kitörése a lelkesedésnek!...  

- Budára, Budára!... a helytartó tanácshoz!... nyittassuk meg a Stancsics börtönét!... Budára!... 

  

Ezek voltak a nép leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai. Végre választmány neveztetett ki 

Budára menendő, s a helytartó tanácsot fölszólítandó, hogy a censurát rögtön eltörölje, 

Stancsicsot szabadon bocsássa, s a katonaságnak rendeletet adjon, miszerint ügyeinkbe semmi 

szín alatt be ne avatkozzék. 

  

A választmány legalább húsz ezer ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz, és 

előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sápadt vala és reszketni méltóztatott, és 

öt percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránt 

a rendelet, a censura eltöröltetett, Stancsics börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta 

át a töméntelen sokaság Pestre. 

  

Ez volt március 15-ke. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyat 

történetben. Események folytatásának ez közönséges volna, kétségkívül, de tekintve annak, ami 

volt, kezdetnek, nagyszerű, dicső. Nehezebb a gyermeknek az első lépést megtennie, mint 

mérföldeket gyalogolni a meglett embernek.” 
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b) Nézz utána, hogy este hol és hogyan ünnepelt a forradalmi tömeg!  

…………………………………………………………………………………………………

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

10 pont   

 

2) A feladat a 12 ponttal kapcsolatos (10 pont)  

a) Válaszd ki, hogy az alábbi mondatok mely pontokhoz köthetők! 

 

Meghatározás A 12 pont 

megfelelő 

pontja 

Mindenki adózzon!   

Jobbágyfelszabadítást!   

Ne kelljen egy hivatalnokkal engedélyeztetni a nyomtatásban megjelenő 

műveket!  

 

Erdély és Magyarország egyesüljön!   

Legyen Magyarországnak kormánya!   
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 b) Nézz utána, hogy mely pontjai valósulnak meg és melyek nem az április törvényekben! 

Megvalósult  

Nem valósult meg  

 

10 pont   

 

3) A következő feladat a Nemzeti dalhoz kapcsolódik. (7 pont)  

a) Melyik verssor, melyik történelmi problémára, eseményre, jelenségre utalhat a magyar 

múltból? Nevezz meg öt lehetőséget! Egy idézetet többször is használhatsz.  

Idézet Esemény 
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b) Találsz olyan 1849 utáni történelmi eseményt, amelyre szintén vonatkozhatott volna 

Petőfi verse? 

Idézet Történelmi esemény 

 

 

 

 

 

 

 

7 pont   

 

 

II. Kossuth Lajos  

 

4) Írd meg Kossuth Lajos önéletrajzát Europass formában! (Az önéletrajzot a feladatlap 

mellékleteként, kézzel vagy géppel írt formátumban kérjük.) (10 pont)  

10 pont   

 

 

 

 

 

 

5) Kossuth székét látod a képen. Válaszolj a kérdésekre! (6 pont)  
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a) Hol található?........................................................................................................................... 

b) Milyen jeles eseményhez kapcsolódik a magyar történelemben? Mikor történt? (év, 

hónap, nap) ................................................................................................................................. 

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

c) Milyen stílusú a szék? .......................................................................................................... 

d) Ki adományozta a templomnak?.......................................................................................... 

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

e) Kik szokták hagyományosan megkoszorúzni és mikor?...................................................... 

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

6 pont   

 

III. Az új főváros  

6) A feladat egy fontos városunkhoz kapcsolódik, amely a szabadságharcban kiemelt 

szerepet töltött be. Válaszolj a kérdésekre! (7 pont)  

a) Mi lett Magyarország fővárosa Buda eleste után?................................................................ 

b) Ebben a városban hol, melyik épületben tartották az alsóház gyűléseit? ……………….. 

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

c) Ebben a városban melyik épületben kiáltották ki Magyarország függetlensége? ……… 

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

d) Mit jelent a detronizáció kifejezés? ……………………………………………………….. 

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

 

 

e) Sorold fel, hogy Magyarország történetében mikor volt detronizáció? (soronként 1 pont) 

 Évszám  Detronizált uralkodó 

1.   

2.   

3.   

 

7 pont   

 

 

 


