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A versenyző neve: ____________________________________________________________ 

Iskolája: ____________________________________________________________________ 

Elért pontszám: 

Elért helyezés: 



Magyarország az önkényuralom és a dualizmus korában 

 

1. a) Számozással állítsd időrendi sorrendbe a felsorolt eseményeket! 

 

____ a Bach- rendszer  

____ Haynau rémuralma 

____ az 1848-49-es szabadságharc leverése 

____ Pest és Buda egyesítése 

____ Kossuth Lajos halála 

____ az 1868-as népoktatási törvény 

____ a kiegyezés  

____ Ferenc József magyar királlyá koronázása 

____ az Osztrák-Magyar Monarchia bukása 

____ Millennium 

 

elérhető pontszám: 10 pont 

elért pontszám: 

 

1. b) Jelöld be az időszalagon! 

 

- zöld színnel a szabadságharc bukását követő önkényuralom időszakát, 

- piros színnel a kiegyezést, 

- kék színnel az Osztrák-Magyar Monarchia időszakát, 

 

elérhető pontszám: 3 pont 

elért pontszám: 

 

2. a) A felsorolt dátumok közül válaszd ki, melyik a magyar nemzet gyásznapja! 

Húzd alá! 

- március 15-e, 

- augusztus 20-a, 

- október 6-a, 

- október 23-a, 

 

b) Melyik esemény történt ezen a napon? 

- Polgári forradalom Pest-Budán. 

- A világosi fegyverletétel. 

- A kiegyezés.  



- A szabadságharc 13 tábornokának kivégzése Aradon, és gróf Batthyány Lajos 

miniszterelnök kivégzése. 

 

c) Válaszd ki, karikázd be az eseményeknek megfelelő képeket! 

 

 

                    

                 

elérhető pontszám: 4 pont 

            elért pontszám 

 

3. Egészítsd ki a szöveget a megadott szavak beírásával! 

 

Haynau, Bach, törvényeit, jogait, tartományaként, ellenállt, passzív, kiegyezés,   

Osztrák-Magyar Monarchia, dualista, önállóságunk, Ferenc József, hadügy, pénzügy, 

külügy, kiegyezés, 

 

A szabadságharc leverése után ________________-katonai rémuralmát ________ 

polgári közigazgatása váltotta fel. Magyarország ______________ eltörölték, lakóinak 

_________ semmibe vették. Hazánkat az Osztrák Birodalom _______________ 

kezelték. A nemzet ___________ az elnyomásra. Deák Ferenc meghirdette a 

____________ ellenállást. 

A ______________ Ausztria és Magyarország közös érdeke volt. 1867-ben 

magalakult az__________________________________________, amely 

alkotmányosan működő _______________állam volt. A kiegyezés a nemzeti 

__________________________-ról való lemondást jelentette. A két államot az 

uralkodó személye, __________________________és a közös 



ügyek:________________, __________________és a ________________kötötték 

össze. A __________________-sel Magyarország számára lehetővé vált a szabadabb 

gazdasági, kulturális, társadalmi fejlődés.  

 

elérhető pontszám: 16 pont 

            elért pontszám 

 

 

4. A felsorolásból válaszd ki az önkényuralom éveire jellemző állításokat! A helyes 

állítások betűjelét írd a táblázatba! 

 

a) A szabadságharc résztvevőit üldözték, megbüntették. 

b) Magyarország önálló, független államként működött. 

c) Ausztria és Magyarország között megszűntek a vámok. 

d) Nem hívták rendszeresen össze az országgyűlést. 

e) A bíróságok az osztrák törvények szerint ítélkeztek. 

f) Az országot az 1848-as törvényeknek megfelelően irányították. 

g) Magyarországot idegen hivatalnokok irányították. 

h) Kötelezővé tették a német nyelvet. 

i) Az ország területét feldarabolták. 

j) Magyarországot egységes államként a magyar kormány irányította. 

k) Osztrák típusú iskolarendszert vezettek be. 

l) Osztrák adórendszert vezettek be. 

 

 

 

 

        

 

elérhető pontszám: 9 pont 

            elért pontszám 

 

 

5. Ki milyen alkalom kapcsán írta, mondta az alábbiakat?  

 

a) A képek alapján ismerd fel a történelmi személyeket, írd a táblázatba a 

nevüket! 

 

b) Írd a nevük alá a hozzájuk kapcsolódó jelzők számát! 

1. „bresciai hiéna”, 2. a „magyarok Mózese”, 3. a  „ haza bölcse”, 4. a „turini 

remete”   

 

 

 

 



 

 

 

 

 Ki van a képen? 

Melyik jelző 

kapcsolódik a 

nevéhez? 

Melyik idézet 

kapcsolódik a 

nevéhez? 

Milyen 

alkalomból 

írta, mondta? 

 

a) neve: 

 

 

 

 

b) jelzője: 

  

 

a) neve: 

 

 

 

b) jelzője: 

  

 

a) neve: 

 

 

 

b) jelzője: 

  

 

 

c) Melyik idézet kapcsolódik a nevéhez? 

 

A) „… A közelmúlt eseményei, s oly viszonyok, melyek hazánkban még ma is 

fennállnak, lehetetlenné teszik számomra, hogy a közügyekben részt vállaljak…” 

 

B) „… Minden császári és királyi tisztet, aki a forradalmárok szolgálatába állt, 

agyon fogok lövetni… egész Európának példát fogok mutatni, hogyan kell a 

rendet és a a nyugalmat egy évszázadra biztosítani… Nyugodt lelkiismerettel 



lövetek agyon százakat, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az egyetlen mód intő 

példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak…” 

 

C) „… Nemzetnek lehet elnyomást tűrnie, de jogai valósításának reménye iránt semmi 

körülmények között nem szabad kétségbeesnie, s azért, mert valamely jogát 

nyomban nem képes valósítani, nem szabad arról önként, örök időkre 

lemondani…” 

 

D) „… Készek leszünk mindenkor … saját törvényeinket a birodalom szilárd 

fennállásának biztonságával összhangzásba hozni. Arra kell törekedni, hogy 

minden birodalom biztonsága teljesen eléressék, mind a magyar alkotmány 

alaptörvényei a lehetőségig fenntartassák…” 

 

E) „… Én e tényben a nemzet halálát látom … Nézz körül magasabb államférfiúi 

tekintettel, s fontold meg a maradandó következéseket, melyek felé vezeted a 

Hazát, melynek élni kellene, midőn a mi csontjaink már régen elporladtak … Ne 

vidd azon pontra a nemzetet, amelyről többé a jövőnek nem lehet mestere! … 

Tudom a Cassandrák szerepe hálátlanszerep. De te fontold meg, hogy 

Cassandrának igaza volt.” 

 

 

d) Milyen alkalomból írták, mondták az idézeteket?        

        

a) A kiegyezési tárgyalásokat megindító Húsvéti cikk 

b) Hírlapi nyílt levél a kiegyezés ellen 

c) A passzív ellenállás meghirdetése  

d) Főparancsnoki kinevezésekor elmondott beszéde  

e) Deák Ferencnek írt levél a kiegyezés ellen, „ Cassandra-levél” 

 

elérhető pontszám: 17 pont 

            elért pontszám 

 

 

6. Számozással állítsd időrendi sorrendbe az eseményeket! 

 

_____  Deák Ferenc húsvéti cikke. 

.____  A kiegyezési tárgyalások megkezdése. 

_____  Az osztrákok katonai veresége Solferinónál. 

_____  Könggratzi csata. 

_____  Ferenc József Magyarország királya lett. 

 

elérhető pontszám: 5 pont 

            elért pontszám 

 



 

7.  Figyeld meg a térképet és a képet, majd válaszolj a kérdésekre! 

 

    
 

 

- Az új európai nagyhatalom neve:  

 

__________________________________________________________________ 

 

-  Uralkodója:  

 

__________________________________________________________________ 

 

- Létrejöttének ideje:  

 

__________________________________________________________________ 

 

- Magyar miniszterelnöke:  

 

__________________________________________________________________ 

 

- Fővárosai:  

 

_______________________________       ________________________________ 

 

            elérhető pontszám: 6 pont 

            elért pontszám 

 

 

 

 

 



8.  Töltsd ki a rendszerező ábra hiányzó adatait a következő szavak beírásával! 

 

Ausztria, Magyarország, országgyűlés, főrendiház, felelős kormány, megyék, hadügy, 

külügy, pénzügy. 

 

 
elérhető pontszám: 9 pont 

            elért pontszám 

 

 

9. Olvasd el a kiegyezés jelentőségére vonatkozó megállapításokat! Egy 

megállapítás téves. Húzd alá! 

 

- A kiegyezés nyomán gyors fejlődésnek indult Magyarország gazdasága. 

- Szabaddá vált a politikai és a kulturális élet. 

- A kiegyezés tejes politikai függetlenséget jelentett. 

- Magyarországon a magyar lett a hivatalos nyelv. 

- Ausztria és Magyarország között vámközösség jött létre. Egyik országból a 

másikba szabadon vihettek át bármilyen árut. 

 

elérhető pontszám: 1 pont 

            elért pontszám 

 

 

10. Az Osztrák-Magyar Monarchia térképvázlatát látod. A monarchia területén sok 

nemzetiség élt együtt. Írd a térképvázlat megfelelő helyére a következő 

népneveket: 

 

magyarok, osztrákok, csehek, szlovének, szerbek, románok, ruszinok, lengyelek, 



 

 
elérhető pontszám: 8 pont 

            elért pontszám 

 

11. A dualizmus kori magyar társadalom melyik rétegéhez tartoznak az alább 

megszólaló képzeletbeli emberek? Írd a társadalmi csoportok számát a 

meghatározás után!  

 

 
 

1. arisztokrata, 2. nagypolgár, 3. dzsentri, 4. kubikos, 5. szakmunkás, 6. uradalmi cseléd 

 

 

 Nem örököltem sok földet apámtól. Azért, hogy el tudjam tartani a családomat, 

munkát vállaltam a folyószabályozásoknál, ahol társaimmal földet 

hordok. ____ 



 Apámtól nagyon sok földet örököltem, összesen 20000 holdat. A főrendi 

ház tagja vagyok. ____ 

 Az apámtól örökölt birtokot nem tudtam megtartani, mert eladósodtam. 

Katonatisztként a Monarchia hadseregében szolgálok: ____ 

 A szabadságharc előtt terménykereskedő voltam. Ma már több gyáram van, 

és földbirtokot is vásároltam.____ 

 Saját földem nincs. Egy nagybirtokon dolgozom juhászként.____ 

 Csehországból vándoroltam be, német anyanyelvű vagyok. Budapesten egy új  

gyárban dolgozom a gépek mellett. ____ 

 

elérhető pontszám: 6 pont 

            elért pontszám 

 

 

12. Olvasd el az állításokat, döntsd el igazak vagy hamisak! Tegyél a megfelelő helyre 

X-et!  

 

Állítás 

 
Igaz Hamis 

A 19. század második felében élelmiszeriparunk jelentőségre tett szert 

Európában. 

  

A vasútépítés, az állami támogatás révén kibontakozott a vas- és gépgyártás. 

 

  

Könnyűiparunk felülmúlta a cseh és osztrák gyárak termelését. 

 

  

Még Nyugat-Európában is szokatlan gyorsasággal épült ki a magyar 

vasúthálózat. 

  

Hiányoztak a fogyasztási cikkeket gyártó iparágak (bőr-, textil-, üvegipar) 

 

  

Növekvő számú falusi költözött a városba, ahol munkás lett. 

 

  

Megindult a városlakók faluba áramlása. 

 

  

Sokakat kényszerített a földtelenség kivándorlásra. 

 

  

A munkásság az országgyűlésben jelentős erőt képviselt. 

 

  

A munkásság az érdekeit csak utcai tüntetésekkel, sztrájkokkal tudta 

kifejezni. 

 

  

 

elérhető pontszám: 10 pont 

elért pontszám 

 

 



13.  Kinek a nevéhez fűződnek az alábbi találmányok? Írd a feltaláló nevének 

betűjelét a találmány előtti vonalra! 

 

a) Puskás Tivadar 

b) Kandó Kálmán 

c) Semmelweis Ignác 

d) Eötvös Loránd 

e) Bánki Donát 

_____ benzines autókban használt porlasztó, 

_____ torziós inga, 

_____ az „anyák megmentője”, a gyermekágyi láz okának felfedezője, 

_____  telefonközpont, 

_____  vasút villamosítás és villanymozdony 

elérhető pontszám: 5 pont 

elért pontszám 

  



14. Az 1873-ban egyesült Budapest növekedési üteme példátlan volt Európában. 

Budapest a magyar gazdasági, kulturális, tudományos élet központjává vált. 

Ismerd fel az ebben az időszakban épült épületeket és kösd össze a nevükkel! 

 

                            Operaház 

                          Hősök tere  

 

                            Országház 

                            Földalatti 

                          Nyugati pályaudvar       

                         Vajdahunyad         

 

elérhető pontszám: 6 pont 

elért pontszám 



 

1. 10+ 3 pont 

2. 4 pont 

3. 16 pont 

4. 9 pont 

5. 17 pont 

6. 5 pont 

7. 6 pont 

8. 9 pont 

9. 1 pont 

10. 8 pont 

11. 6 pont 

12. 10 pont 

13. 5 pont 

14. 6 pont 

Összesen: 115 pont 

 

 


