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TÖRTÉNELEM 
8. évfolyamos tanulók számára 

1. forduló 
Összpontszám:  50p  

Beküldési határidő: 2020. október 16. 
 

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

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

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

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

 

A verseny témája (1-3. forduló): 

 II. Rákóczi Ferenc és a Rákóczi szabadságharc története  

(1676-1735)  

 

I.  Internetes kutatás – II. Rákóczi Ferenc élete  

1. Írj fényképes Europass önéletrajzot II. Rákóczi Ferencről, amellyel Magyarország 

vezérlő fejedelme pozícióra jelentkezik!  

Az önéletrajz elkészítéséhez használd az interneten található felületet, nyomtatott 

formátumban, vagy kézzel írva kérjük benyújtani. Kézírásos formánál a fényképet saját 

készítésű rajzzal, festménnyel is helyettesítheted!  

A kiegészítő információknál jelezd a hobbijait is!  

10 pont   

 

2. Rákóczi szökése   

Írj novellát, legfeljebb 2 db A/4-es oldal terjedelemben Rákóczi bécsújhelyi szökéséről! A 

novellád feltétlen tartalmazzon párbeszédet! Géppel, vagy olvasható kézírással kérjük a 

novellákat.  

Lehetséges szempontok:  

- krimi, a nyomozást végző katonatiszt szemszögéből  

- kalandos leírás Rákóczi vagy a felesége szemszögéből  

10 pont   
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II. Szabadságharc   
 

3. Szabadságharc harci eseményei  

A) Készíts színezéssel térképet a kurucok által elfoglalt területekről 1703-1707 közötti 

időszakról! Azokat a területeket is jelöld, amelyek végig császári kézen maradtak. Az általad 

használt színekhez térképmagyarázatot is készíts! (elemenként fél pont)  

 

B) Tudásod és ismereteid alapján válaszolj a trencsényi csatával kapcsolatos kérdésekre!  

(elemenként fél pont)  

Mikor volt a trencsényi csata? (év, hó, nap) ………………………………… 

Hány főből állt Rákóczi serege? ………………………………………………. 

Hány főből állt Haister serege a csatatéren? ……………………………………………… 

Miért kellett volna Rákóczi seregének megnyernie a csatát?  

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

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

Milyen okai voltak a kurucok vereségének?  

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

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

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

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

8 pont   
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4. A szabadságharc országgyűlései  (8 pont)  

A) Töltsd ki a szabadságharc legfontosabb országgyűléseihez tartozó táblázatot! 

(elemenként fél pont)  

Település Időpont (év, hó, nap) Helyszín pontos megnevezése 

Szécsény 

 

  

Ónod 

 

  

Sárospatak 

 

  

 

B) Válaszolj az ónodi országgyűléssel kapcsolatos kérdésekre! (elemenként 1 pont)  

Mi volt a legfontosabb eredménye?  

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

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

Milyen véres esemény történt ezen az országgyűlésen?  

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

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

Milyen híres mondat hangzott el ezen az országgyűlésen?  

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

Mi lett az országgyűlés után Magyarország államformája?  

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

Milyen tisztséget tölt be ezután Rákóczi?  

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

8 pont   

 

III. Híres hadvezérek  

(Bercsényi Miklós, Bottyán János, Esze Tamás, Ocskay László)  

5.  Bottyán János generális (elemenként 1 pont) 

Hogyan lett labancból kuruc?  

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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Milyen tisztségeket töltött be a szabadságharc alatt?  

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

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

Mi volt a beceneve, és hogyan, miért kapta ezt?  

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

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

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

Hogyan halt meg? Milyen legenda terjedt el haláláról?  

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

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

5 pont   

 

6. Magyarok és franciák (elemenként 1 pont)  

A) Nézz utána, hogy mi köze a mai francia hadseregnek a Rákóczi szabadságharchoz! Írd le 

röviden az összefüggést, azt is, hogy kinek a személyéhez köthető ez a kapcsolat! (3 pont)  

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

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

B) Hogyan hívják az ezredet? Ma milyen fegyvernem? (2 pont)  

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

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

C) Mi az ezred harci kiáltása?  (1 pont)  

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

D) Keresd meg YouTube-on az indulójukat! Mi az induló címe? Melyik földrajzi helynév 

jelenik meg a dalban? (2 pont)  

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

 

E) Milyen különleges magyar hagyományuk van? (1 pont)  

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

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

 

9 pont   

 


