Kedves Versenyzők!
Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a
segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!
Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten
könnyen megtalálhatjátok.
A kérdésekre próbáljatok rövid és lényegre törő válaszokat adni. Nem a válasz
hosszúsága, hanem tartalma alapján kapjátok a pontokat!
A feladatlap fejrészét legyetek szívesek kitölteni az azonosíthatóság miatt!
Jó felkészülést kívánunk!
A szervezők.

A nevező csapat adatai:

Iskola neve, címe, elérhetősége: ………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………
Csapat és csapattagok neve: ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Felkészítő tanár neve:

Elért pontszám:
Javítótanár:

…………………………………………………………………

56/……….pont
………………………………

’56-ról 56 kérdésben
Visszaküldendő feladatlap

1. Hivatalosan

mikor

ünnepelték

Magyarország

felszabadulását

a

szocialista időszakban? ……………………………………………………………………….
2. A

valóságban

mikor

ért

véget

az

ország

a

felszabadítása?

………........................................................................................
3. Mennyi

magyar

esett

áldozatul

a

háború

pusztításainak?

……………………………………………………………………………………………………………….
4. Mekkora arányban pusztult el az ország nemzeti vagyona a háború
alatt? ……………………………………………………………………………………………………
5. Melyik volt a háború utáni első, a Dunán épített híd? ……………………..
6. Melyik párt nyerte a háború utáni első országgyűlési választást?
……………………………………………………………………………………………………………….
7. Mikor kiáltották ki a köztársaságot? ………………………………………………….
8. Ki lett a háború utáni első köztársasági elnök? ………………………………..
9. Ki lett a megalakuló kormány belügyminisztere? …………………………….
10. Mi lett az ő későbbi sorsa? ……………………………………………………………….
11. Mikor került sor az újratemetésére? ……………………………………………….
12. Mikor került sor a forint bevezetésére? …………………………………………..
13. Melyik évet nevezhetjük politikai szempontból a „fordulat évének”?
…………………..................................................................................
14.

Melyik

évben

fogadták

el

a

kommunista

hatalomátvételt

törvényesítő új alkotmányt? ………………………………………………………………….
15. Ki lett a rendszer első embere (pártelnök, miniszterelnök) ettől
kezdve? …………………………………………………………………………………………………..
16. Nevezz meg még kettőt a mellette tevékenykedő kommunista
politikusok közül! …………………………………………………………………………………….
17.

Ki

volt

a

kommunista

kormány

mezőgazdaságért

felelős

minisztere? ……………………………………………………………………………………………….

18. Hol működött a rendszer leghírhedtebb internálótábora? ……………..
19. Melyik mai városban épült fel a legnagyobb szocialista nehézipari
beruházás? Mi volt a település korabeli neve? ………………………………………
20.

Mi

volt

Rákosi

iparosítással

kapcsolatos

híres

jelszava?

……………………………………………………………………………………………………………………
21. Soroljatok fel legalább 4 olyan növényt, melyeket megpróbáltak
termeszteni

az

ország

önellátása

érdekében!

……………………………………………………………………………………………………………………
22. Hol húzódott a „magyar Maginot vonal”?
……………………………………………………………………………………………………………………
23. Mi volt az I. ötéves terv legnagyobb sportberuházása?
……………………………………………………………………………………………………………………
24. Ki volt Magyarország miniszterelnöke 1953-55. között?
…………………………………………………………………………………………………………………..
25. Mi volt az ’56.októberében Szegeden megalakult ifjúsági szervezet
neve? …………………………………………………………………………………………………………
26. Mikor és hol fogadták el az ifjúság 16 pontját?
……………………………………………………………………………………………………………………
27. Melyik országgal vállaltak szolidaritást a magyar fiatalok 1956-ban?
……………………………………………………………………………………………………………………
28. Honnan indult a tüntetés október 23-án? ……………………………………….
29. Melyik címer visszaállítását követelték?

………………………………………..

30. A Parlament előtt elhangzott Nagy Imre beszéd után hová mentek
a tüntetők?
……………………………………………………………………………………………………………………
31. Az események során hol dördültek el, halálos áldozatot követelve,
először a fegyverek? ……………………………………………………………………………….
32. A Szabad Kossuth Rádió milyen szavakkal ismerte be a nép
félrevezetését?
……………………………………………………………………………………………………………………
33.

Melyik

zenemű

vált

a

forradalom

jelképévé?

……………………………………………………………………………………………………………………

34. Ki és mikor mondta: „Csapataink harcban állnak, a kormány a
helyén

van”?

…………………………………………………………………………………………………………………
35. Ki volt az a kormánytag, aki a szovjet támadáskor legutolsóként
hagyta

el

a

Parlament

épületét?

…………………………………………………………………………………………………………………
36. Hol és mikor dördült el a 74 áldozatot követelő első sortűz?
………………………………………………………………………………………………………………….
37. Hol volt a szovjetekkel szembenálló leghíresebb felkelőközpont?
………………………………………………………………………………………………………………….
38. Mi volt a felkelők „fegyvere” a szovjet tankokkal szemben?
………………………………………………………………………………………………………………….
39.

Mikor

hangzott

eseményeket

el

nemzeti

Nagy

Imrétől

először,

demokratikus

hogy

mozgalomnak

a

lezajlott
nevezte?

………………………………………………………………………………………………………………….
40. Milyen nemzetközi esemény hatására döntötték el a szovjetek a
Magyarországgal

szembeni

azonnali

fegyveres

beavatkozást?

……………………………………………………………………………………………………………………
41. Ki volt ekkor a Szovjetunió első embere?

……………………………………..

42. Mi volt a fedőneve az ország elleni szovjet hadműveletnek?
……………………………………………………………………………………………………………………
43. Hol talál rövid ideig menedéket Nagy Imre a szovjet támadás után?
……………………………………………………………………………………………………………………
44. Ki volt az az egyházi vezető, aki 1948-56. között börtönben volt és
csak

a

forradalomi

események

hatására

szabadult

ki?

……………………………………………………………………………………………………………………
45.

Melyik

aranyérmet

olimpia

zajlott

a

forradalommal

szereztek

egy

itt

időben?

Hány

sportolóink?

……………………………………………………………………………………………………………………
46. A forradalom leverése után hol voltak a leghírhedtebb sortüzek?
Nevezzetek

meg

legalább

3

települést!

……………………………………………………………………………………………………………………

47.

Hogyan

nevezték

(csúfolták)

a

forradalom

levezésében

közreműködő magyar fegyveres alakulatokat? ……………………………………
48. Ki lett a forradalom leverését követően a magyar miniszterelnök?
…………………………………………………………………………………………………………………..
49.

Mi

lett

az

ekkor

megalakuló

kormány

hivatalos

neve?

…………………………………………………………………………………………………………………..
50. Mi lett a forradalom alatt átalakuló kommunista párt neve?
…………………………………………………………………………………………………………………..
51. Mit jelent a forradalom leverése után a házfalakon gyakran
megjelenő MUK felirat?
………………………………………………………………………………………………………………..
52. Mikor tartóztatták le a szovjetek a forradalom miniszterelnökét,
Nagy Imrét?
……………………………………………………………………………………………………………………
53.

Melyik

esemény

jelentette

a

forradalom

utáni

megtorlás

csúcspontját?
……………………………………………………………………………………………………………………
54. Mikor volt ez? …………………………………………………………………………………….
55.

Mikor

történt

Nagy

Imre

rehabilitálása

és

újratemetése?

…………………………………………………………………………………………………………………..
56. Milyen eseményre került sor 33 évvel a forradalom kitörése után?
……………………………………………………………………………………………………………………

