
1. Párosítsd össze a szerzőket a műcímekkel! (5 p) 

Széchenyi István Balítéletek 

Wesselényi Miklós A szatmári adózó nép állapotáról 

Kölcsey Ferenc Hitel 

Pulszky Ferenc Politikai programtöredék 

Kossuth Lajos Életem és korom 

2. Írd a megfelelő nevet a kettőspont után! (8 p) 

Az első felelős magyar kormány  

 

miniszterelnöke: 

igazságügy minisztere: 

belügyminisztere: 

vallás- és közoktatásügyi minisztere: 

földművelés- és ipari minisztere: 

pénzügyminisztere: 

közmunkaügyi minisztere:  

hadügyminisztere:  

3. Állítsd időrendbe a szabadságharc csatáit! (12 p) 

Mór, Hatvan, Segesvár, Pákozd, Tápióbicske, piski csata, Isaszeg, Komárom, Vác, 

Schwechat, Branyiszkói-áttörés, Nagysalló 

4. Kitől származnak az alábbi idézetek? (5 p) 

"Jelszavaink valának: haza és haladás" 

"Magyarország - volt, én azt szeretném hinni: lesz!" 

"Ipar nélkül a nemzet félkarú óriás." 

"Nincs az az ember, nincs az a hatalom, ki a néptől a szabad földet elvegye …. És ez az alapja 

a honszabadságnak." 

„A szükség törvényt bontat majd velünk."  

 



5. Írd a megfelelő helyre a neveket/sorszámokat! (5 p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kik szerepelnek a képen? (5 p) 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. A szövegrészletek és ismereteid alapján döntsd el, hogy az alábbi állítások igazak 

vagy hamisak! Tegyél x-et a megfelelőhöz! (5 p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Egészítsd ki a szöveget a hiányzó szavakkal! (10 p) 

 



Milyen dokumentumban láthatjuk viszont 

az egyes pontokat? Mi a jelentősége a 

későbbiekben?  (5 p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Az alábbiak közül kik lehettek Széchenyi István kortársai? A vonalra írd le, hogy 

igen vagy nem, válaszodat indokold röviden! (10 p) 

 

 

 



10. Írj levelet Széchenyi István nevében Angliából egy barátjának! Törekedj a 

levélírás formai követelményeinek betartására és a nyelvhelyességre! (120 – 150 

szó) (30 p) 
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Ajánlott irodalom/ linkek a feldolgozáshoz: 

http://www.historia.hu/archivum/2002/0202fonagy.htm 

Történelem 10. tankönyv vonatkozó részei, forrásai 

(https://player.nkp.hu/play/216101/false/undefined ) 

Zanza videók  

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-

magyarorszagon 

 

Magyarország története sorozat vonatkozó részei 

https://www.youtube.com/watch?v=Yvqaz22zgzc 

https://www.youtube.com/watch?v=OCYHgUGKqIU 

https://www.youtube.com/watch?v=7bAccgrO47w 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZR4bs7WmYI 

https://www.youtube.com/watch?v=tyIStQaerN8 
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