A csapat száma:

I. feladat
Családfa kutatása
Szeretitek a kutatást? Most II. Rákóczi Ferenc családját kell megvizsgálnotok alaposabban!
Töltsétek ki a családfát! Néhány adat segít!

10 pont

II. Rákóczi
Ferenc

a) férfi

b) nő

„szép
özvegyasszony”

c)

d)

„öreg fejedelemasszony”

e)

f)

erdélyi
fejedelem
i)

j)

bán 1664 után

g)

h)

A csapat száma:

II. feladat
Jó vagy fejben?
Elkészítettétek a családfát. Tudjátok azonosítani a múzeum képeit is? Kik láthatók a
kiállításon? Az első terem képeit rossz helyről láthatjátok! Vigyázzatok!
Válaszoljatok a gyerekek érdeklődő kérdéseire is!

8 pont

d) Mikor készült a
középső kép?

a)

b)

c)

d) .............................................................................................................................................

h) Hol tanított a
középső férfi?

e)

f)

g)

h) .............................................................................................................................................

A csapat száma:

III. feladat
Molyolsz?
A múzeum raktárában találtatok egy lapot a Rákóczi-szabadságharcról. A probléma az, hogy
a molyok megrágták… Egészítsétek ki a szöveget!

9 pont

A 18. század eleji magyarországi abszolutizmus új, minden korábbinál
nagyobb felkeléshez vezetett, melyben ………………………….(a) és
paraszt együtt harcolt. A paraszti származású bujdosók vezetőjeként
………………………….(b)

kereste

meg

II.

Rákóczi

Ferencet

………………………….(c) –ban/-ben, és vette rá a felkelés vezetésére.
Rákóczi hazatérése (1703. június 16.) után a birtokain (Felső-Tiszavidék)
kirobbant felkelés futótűzként terjedt a falvakban, a következő évben
jóformán egész Magyarország a kezükbe került a nagyobb várak
kivételével. A harcoló jobbágyoknak megígérte, hogy eltörlik állami és
földesúri terheiket (………………………….(d) pátens - vagyis rendelet,
1703). Az 1705-ös ………………………….(e) országgyűlésen létrehozták
a „magyarországi statusok és rendek konföderációját”, vagyis világi és
egyházi rendek szövetségét, és annak vezérlő fejedelméül választották.
Rákóczi munkáját egy ………………………….(f) fős szenátus segítette és
egy gazdasági tanács. Rákóczi már 1704 óta ………………………….(g)
fejedelem is volt. Rákóczi külföldi szövetségekkel igyekezett növelni
erejét. ………………………….(h) csak csekély pénzügyi segítséget
vállalt. Péter cár, aki Rákóczit szemelte ki a lengyel trónra, szövetséget
kötött vele, de katonáit a …………………………. (i) kötötték le…

A csapat száma:

IV. feladat
Tudni vagy nem tudni? Ez itt a kérdés…
Ti biztosan tudjátok a kérdésekre a választ! Keressetek választ a „lexikonban”!
Karikázzátok be a totózás szabályainak megfelelően tippjeiteket!
(Minden jó megoldás 0,5 pont.)
7 pont
1. Ki lett Buda visszafoglalását követően Pest parancsnoka?
1. Beck generális

x. Koháry István

2. Széchenyi György

2. „Ha nem tudtam megvédeni ezt a rám bízott várat, haljak meg itt!” Ki mondhatta?
1. Belgiojoso

x. Zrínyi Ilona

2. Abdurrahman

3. Mikor született II. Rákóczi Ferenc?
1. március 20.

x. március 27.

2. április 8.

4. Melyik mai ország területén találjátok meg Munkácsot?
1. Magyarország

x. Ukrajna

2. Szlovákia

5. Melyik várost értjük e név alatt: Tekirdag?
1. Rodostó

x. Temesvár

2. Pozseravác

x. Szent Katalin

2. Szent Margit

6. Ki volt a bányászok védőszentje?
1. Szent Erzsébet

7. Ki mondta: „Eb ura fakó, József császár nem királyunk többé.”?
1. Bercsényi László

x. II. Rákóczi Ferenc

2. Bercsényi Miklós

8. Kiről mondta II. Rákóczi Ferenc: „…bárki másnál jobban értett a hadakozáshoz”?
1. Bottyán János

x. Sennyei István

2. Károlyi Sándor

9. Melyik uralkodóhoz menekült Karlsbadból először Sarolta Amália az 1700-as évek elején?
1. I. Lipót

x. XIV. Lajos

2. XII. Károly

10. Ki volt I. József „egyetlen igaz szerelme”?
1. Sarolta Amália

x. Pálffy Mária

2. Jávorka Ádámné

11. Ki mondhatta magáról: „…soha nem óhajtottam más könyvet olvasni, mint a Bibliát.”?
1. II. Rákóczi György

x. I. Rákóczi Ferenc

2. I. Rákóczi György

12. Kit négyeltek fel 1714-ben a Szepes vármegye területén kirobbantott felkelés miatt?
1. Vay Ádám

x. Sándor Gáspár

2. Czelder Orbán

13. Melyik vármegye főispánja volt Bercsényi Miklós?
1. Ung

x. Sáros

2. Borsod

+1. Ki nevezte „úrfiam”-nak II. Rákóci Ferencet?
1. Thököly Imre

x. Zrínyi Ilona

2. II. Rákóci Ferenc

A csapat száma:

V. feladat
Fejtörő
A könyvtárban rejtvényújságot találtatok!
Engedélyezte a könyvtáros néni, hogy megfejtsétek!
1. Jávorka Ádámék fogták el az áruló brigadérost
2. Szerinte a háborúhoz pénz kell
3. Szatmáron egyezkedett
4. Francia zeneszerző
5. A latin eredetű szó jelentése: szövetség
6. Pátens kiadásának helye 1703-ban
7. A latin eredetű szó jelentése: kiáltvány
8. A spanyol örökösödési háború fontos csatájának helyszíne
9. Díszes szultáni oklevél, rendelet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
a) Milyen kapcsolata volt a megfejtett személynek II. Rákóczi Ferenccel?
....................................................................................................................................................

10 pont

A csapat száma:

VI. feladat
Tájékozódás térben és időben
Furcsa jelekből álló térképet találtatok a könyvtárban! Azonosítsátok a térképjeleket a
helyszín és évszámok alapján!
8 pont

Jel

Helyszín

Évszám

A csapat száma:

VII. feladat
Van fogalmad róla?
Az olvasóteremben az utolsó erőpróba következik! Egy katonai szakkönyvet olvastok, amit
képekkel is illusztráltak. Milyen szócikkeket olvastok, láttok?
8 pont
a) Katonai alakzat, egység, mai nevén század, a török elleni felszabadító háborúk (XVI-XVII.
század) idejétől használatos elnevezés, lovasokból állt, az alakzat elnevezését 1769-től
törölték el. ...........................................................................................................................
b) Már a bronzkor végén is használták. A nyele hosszú. A magyar népviselet kiegészítő része,
a pusztai nép fegyvere. A XVII. században változata a topor, gyöngyházzal és
elefántcsonttal díszített nyelű fegyver volt, amelynek nyelébe lőfegyvert is építettek. ..........
c) Díszes takaró, amit a nyeregre, a nyeregbunda alá vagy a nyereg alá terítettek. Hogy le ne
csússzon, a nyeregnél alkalmazott szorító szíjjal, az ún. felrántóval szorították le. A
nyeregtakaró befedte a ló farát is, elől rendszerint lekerekítették a sarkait, hátul viszont
hegyesek voltak és bojtban végződtek. .................................................................................
d) A nyeregnek elől és hátul felmagasodó része. ......................................................................
e) A puskapor, a golyó, a sörét vagy töltény tárolására alkalmas tarsoly. ..................................
f) ......................................... g) ....................................... h) .................................................

i) ................................................

