Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára szervezett középiskolai
vetélkedő beugrójához töltsétek ki az alábbi történelmi totót! A helyes válaszok kezdőbetűiből
a forradalom és szabadságharc egyik jelentős eseményét olvashatjátok ki.
1. Az alábbiak közül ki volt Aradi vértanú?
- Aulich Lajos
- Bem József
- Czetz János
2. Melyik az az adó, melyet az 1848-as törvények eltöröltek?
-Szőlődézsma
-Kilenced
-Füstpénz
3. Hogyan nevezik más néven az 1848-ban szentesített alkotmányt, amely megszüntette a
feudális úrbéri kötöttségeket és lerakta a polgári fejlődés alapjait?
-Áprilisi törvények
-Függetlenségi Nyilatkozat
-Olmützi Alkotmány
4. Ki vezette a magyar szabadságharc ellen a cári csapatokat 1849-ben?
- Dembinsky
- Jellachic
- Paszkevics
5. Mely intézkedéssel tekintették semmisnek az Áprilisi törvényeket?
- Olmützi Alkotmány
- Februári Pátens
- Nemzetiségi Határozat
6. Az alábbiak közül ki született Egerben?
- Mészáros Lázár
- Puchner Antal
- Lenkey János
7. Hol született Lázár Vilmos?
- Diósgyőr
- Monok
- Nagybecskerek

8. Melyik híres Jókai regény játszódik az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
idején?
- Egy magyar nábob
- A köszívű ember fiai
- Kárpáthy Zoltán
9. Mi az az idegen kifejezés, amelynek jelentése: Harmadik fél részéről általában
erőszakkal, vagy megfélemlítéssel járó beavatkozás valamely állam belügyeibe.
- Emigráció
- Intervenció
- Devalváció
10. A nemzet óhajtásának az első pontjában minek az eltörlését követelték a márciusi
ifjak?
- Úrbéri viszonyok
- Cenzúra
- Közös teherviselés
11. Milyen állat szerepelt az osztrák címerben az 1848/49-se szabadságharc idején?
- Griff madár
- Medve
- Sas
12. Ki vezette a legjelentősebb román felkelő erőket Erdélyben a magyar forradalom
ellen?
- Avram Iancu
- Ioan Dragos
- Henryk Dembinski
13. Hol volt 1848/49-ben a magyar hadsereg utolsó csatája?
- Isaszeg
- Komárom
- Temesvár
13+1. Melyik településhez köthető Lenkey János halála?
- Világos
- Arad
- Segesvár
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