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 I. feladat 

 

Ne a tojást törd! 

 

 

 

 
 

1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. Rákóczi Ferenc. 

2. 1704-ben tábornaggyá nevezték ki és rábízták Erdély védelmét a felkelő kurucok ellen.  

3. Részt vett a Wesselényi Ferenc által vezetett összeesküvésben. Vezetéknév. 

4. A Rákóczi-szabadságharc utolsó jelentős csatája kuruc vereséggel ért véget. 

5. Az 1706-os erdélyi „detronizáció” helyszíne. 

6. I. József küldte a tábornagyot az erős császári hadsereggel Erdélybe. 

7. A magyarországi barokk művészet egyik legjelentősebb festőegyénisége. 

8. Turóc vármegye alispánja volt 1707-ben. 

9. Bezeredj Imre majdnem elnyerte ezt a tisztséget, de a kinevezési okmányának kézhezvétele előtt 

letartóztatták. 

10. Lengyelországi város. 

11. Tordán is bányásznak ilyen „aranyat”. 

12. Váltópénzül használt rézpénz. 

13. Horvát bán is volt 1711-ben. 

14. Kastélya volt Nagykárolyban. 

Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! 

Fejtsétek meg a rejtvényt!        8 tojás 

(Megoldásonként 0,5 pont jár.) 
 



A csapat száma: 

- 2 - 

 

    1.             

     2.            

     3.            

     4.            

    5.             

 6.                

     7.            

8.                 

 9.                

     10.            

    11.             

   12.              

    13.             

 14.                

 

15. A megfejtés:  ...............................................................................................................................  
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II. feladat 

Ismered őket? 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

a) szép özvegyasszony:  .................................................  

b) öreg fejedelemasszony: .............................................  

c) kuruc király:  .............................................................  

d) ifjú fejedelem:  ..........................................................  

e) bibliás őrtálló fejedelem:  ..........................................  

f) eperjesi hóhér:  ...........................................................  

g) dervis generális:  .......................................................  

 

Az első izgalmak után lássatok neki az új feladatnak!  

Azonosítsátok a személyeket a teljes nevükkel (az utolsó kivételével)!  7 tojás 

(Megoldásonként 1 pont jár.) 
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III. feladat 

Tudod? 

 

1. Ki volt az esztergomi lovasság kapitánya 1685-ben? 

1. Ocskay László   X Bottyán János    2. Bercsényi Miklós 

2. Ki a történelmi szakértője a Magyarország története sorozat 21. részének? 

1. Gebei Sándor   X Nagy László  2. Bánhegyi Ferenc 

3. Hol volt a helyszíne az 1705 őszi országos gyűlésnek? 

1. Rákos mezején  X Borjúpáston   2. Körömpusztán  

4. Mit jelent a conventus generalis kifejezés? 

1. országgyűlés   X a konvent gyűlése  2. országos gyűlés  

5. Ki volt a francia huszárság megteremtője? 

1. Bercsényi László  X Bercsényi Miklós   2. Bercsényi József 

6. Hol van a Rákóczi-szabadságharc tisztjei számára létrehozott emlékpark? 

1. Kassa    X Losonc   2. Vaja 

7. Milyen típusú település volt Ónod 1707-ben? 

1. falu    X mezőváros   2. szabad királyi város 

8. Hol volt az Oroszlánbástya? 

1. Patak    X Tokaj   2. Zboró 

9. Mikor kerültek Magyarországra II. Rákóci Ferenc hamvai? 

1. 1906-ban   X 1904-ben   2. 1902-ben 

10. Mi volt I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona elsőszülött fiának a keresztneve? 

1. Zsigmond   X Ferenc   2. György 

11. Melyik háború nem a Rákóczi-szabadságharc időszakában volt? 

1. osztrák örökösödési háború X északi háború  2. spanyol örökösödési háború 

12. Ki tanította meg írni II. Rákóczi Ferencet? 

1. Bárkány János   X Körössy György  2. Ráday Pál 

13. Hol tartózkodott 1688-ban a születésnapján este II. Rákóczi Ferenc? 

1. Neuhausban   X Munkácson   2. Bécsben 

+1. Vele kötött szerződést 1707 szeptemberében II. Rákóczi Ferenc. 

1.  I. József   X I. Péter   2. XIV. Lajos 

Most ide ugrottam! Kinyomtattam nektek a totót!  Karikázzátok be a helyes 

választ!         7 tojás 

(Megoldásonként 0,5 pont jár.) 
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IV. feladat 

Értitek? 

 

 
 

 

 

 

„Azt írja Excellenciád, hogy Munkács várát, az 

egyetlent, amely tartja még magát, kegyetlen erőtétellel és 

fegyverrel fogja elfoglalni tőlem. A várat fejedelmi 

magzataim számára nekem, az anyjuknak kell 

megvédelmezni, mert gyerekeim minden fegyverviselésre 

alkalmatlanok. Különben is ártatlanságuk és kiszolgáltatott 

gyenge mivoltuk igazsága kellene, hogy megvédje őket. A 

gyermekeknek mindenkor grácia jár a keresztény világban. 

Én az istennek és az egész keresztény világnak ítéletére 

hagyom, hogy az árvák várai hatalommal és a fegyver erejével 

elfoglalhatók-e? Szívesebben élnék békességben jószágaimon. 

A harc vakmerősége az én nevemhez igen illetlen és a bevett 

rend nélkül való volna, de én gyermekeimnek, kiknek anyja és 

természet szerént való gondviselője vagyok, anyai ösztöntől 

viseltetvén, javokra és hasznokra egész tehetségemmel 

iparkodom. A fegyveres erőszaktól nem rettenek.” 

Leveletek érkezett! Sajnos a feladó ismeretlen egyelőre. Válaszoljatok az 

érdeklődő kérdésekre.       7 tojás 

(Megoldásonként 1 pont jár.) 
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a) Ki a levél írója? 

 ..........................................................................................................................................................  

b) Kit szólít meg a levél szerzője „Excellenciád” néven? Válaszoljatok vezetéknévvel! 

 ..........................................................................................................................................................  

c) Melyik évben keletkezett a levél? 

 ..........................................................................................................................................................  

d) Ki volt az uralkodó a Magyar Királyságban a levél írásakor? 

 ..........................................................................................................................................................  

e) Ki volt a török szultán a levél keletkezésekor? 

 ..........................................................................................................................................................  

f) Kiket értünk a „gyermekeim” kifejezés alatt? Válaszoljatok teljes nevekkel! 

 ..........................................................................................................................................................  

g) Kinek a „vendégszeretetét” élvezi a levél írásakor Thököly Imre? 

 ..........................................................................................................................................................  
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V. feladat 

Szereted a filmeket? 

 
 

 

 

 

 

 
 

Remélem, sokszor megnézted a videókat! Kinek ismered a nevét? Milyen 

történelmi eseményt vagy kort ismersz fel a képeken? Írjátok a nyilakhoz a 

választ!          11 tojás 

(Megoldásonként 1 pont jár.) 
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VI. feladat 

Torpedó! Ebben a korban? 
 

 
 

 

 

 

 

 A B C D E 

1. 1703 1701 1711 1740 1790 

2. 1780 1705 1707 1710 1704 

3. 1699 1718 1754 1676 1748 

4. 1723 1767 1735 1781 1792 

 

a) Mely kódok jelölik Habsburg uralkodók trónra lépését a XVIII. században? 

 ...................................................................................................................................................................  

Mi kapcsolja össze történelmi szempontból a következő kóddal jelölt évszámokat? Indokoljátok meg! 

b) D1. és E3.:  .............................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

c) D3. és C4.:  .............................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Melyik esemény évszámát jelzik az alábbi kódok? 

d) A3.  ........................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

e) C3. .........................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 

 

Küzdjetek az évszámokkal! Ismeritek a szabályokat? Pl.: C2. = 1707  

5 tojás 

(Megoldásonként 1 pont jár.) 
 


