
1956 – os forradalom és szabadságharc                   __________________________________ 
Történelmi feladatsor                                                                            Csapat neve 

 
1.) Miért nevezzük október 23 – át kettős Nemzeti ünnepnek?  

a)…………………………………………………………………………………. 

b)………………………………………………………………………………… 

2.) Az 1956 – os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a 
képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! 
 

 
 
Neve  

Születési helye, ideje  

Végzettsége  

1916 – ban ide került  

1944 – 45 közötti tisztsége  

Politikai tisztsége 1953 – 1955 között  

Politikai tisztsége 1956. okt. 24 – nov. 12.  

Mártírhalálának, kivégzésének időpontja  

Újratemetésének időpontja  

Sírhelye  

 

 
                



1956 – os forradalom és szabadságharc                   __________________________________ 
Történelmi feladatsor                                                                            Csapat neve 

 
3.) Hogyan nevezik a képen látható címereket! 

 
                           
 
 

 
…………………………………………                   ……………………………………….. 
 
 
Egészítsétek ki a megfelelő címerrel a szöveget! Megtudhatjátok belőle, 
miért lett a forradalom jelképe a lyukas zászló! 
 
A második világháborút követően a köztársaság kikiáltásától (1946. február 1.) vált hivatalos 

magyar címerré a  __________________-címer.   

1949. augusztus 20-án, az  új  szovjet  típusú  alkotmány bevezetésével  emelkedett  törvényi  

erőre  a  szovjet  minta  alapján  készült,  a  magyar hagyományoktól idegen 

__________________ -címer, amit az ország zászlajában is kötelező volt elhelyezni.   

Az 1956-os forradalom meghatározó jelképe lett a ___________________-címer, mint 

nemzeti szuverenitás jelképe.   

A gyűlölt _________________-címert már a forradalom első napján kivágták a zászlókból, 

így alakult ki a forradalom legfőbb jelképek a lyukas zászló.  
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4.) Fejtsétek meg a keresztrejtvényt! 
 

1.                          

    2.                 

    3.              

     4.            

5.                    

6.                           

  7.                    

     8.            

     9.             

 
Meghatározások: 
 
1. A forradalom jelképe lett. 
2. 1953 - ban meghalt szovjet – orosz kommunista politikus. Joszif Visszarionovics …….. 
3. Magyar politikus. 1956. október 6 – án, három kivégzett társával ünnepélyesen 
újratemették. 
4. Az október 23 – ai tüntetés egyik helyszíne, … tér. 
5. A ledöntött Sztálin – szobor helyét, ettől kezdve ilyen térnek nevezték.  
6. Ez következett a forradalom után. 
7. Szovjet politikus, Sztálin halála után az SZKP vezetője. Nyikita Szergejevics ……….. 
8. Mozaikszó. Az Államvédelmi Hatóság rövidítése. 
9. Rákosi elvbarátja és utódja lett, …. Ernő. 
 
Megfejtés: ……………………………………………………………………………………… 
 
Miért volt fontos? ……………………………………………………………………………... 
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5.) Párosítsátok az 1956. október 23 – ai eseményeket és helyszíneket! 
 

� Bem tér                                                        •  Sztálin szobor ledöntése 

� Petőfi szobor                                                •  a tüntetés tervezett helyszíne 

� Magyar Rádió                                              •  az épület ostroma 

� Parlament, Kossuth tér                                 •  a tüntetők gyülekezőhelye 

� Sztálin tér                                                     •  Nagy Imre beszéde 

 
6.) 13 + 1 kérdés 1956 – ról. -  Feleljetek röviden a kérdésekre! 

1.) Minek a rövidítése a MEFESZ? 

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

2.) 1956. október 22-én az egyetemi hallgatók a Műszaki Egyetem épületében 

fogalmazták meg a forradalom híres pontjait, majd másnapra tüntetést szerveztek. 

Hány pontjuk volt? …………………………………………………………………………… 

3.) Írjatok le egy 1956 – os forradalmi jelszót! ……………………………………………… 

4.) Melyik esemény után változott fegyveres szabadságharccá a békés tüntetés? (Hol?) 

…………………………………………………………………………………………………. 

5.) Melyik része maradt meg a ledöntött Sztálin szobornak?  …………………………….. 

6.) Nevezzetek meg három jelentős helyszínt Budapesten, ahol harcok folytak?  

…………………………………………………………………………………………………. 

7.) Ki volt a Széna téri szabadságharcosok parancsnoka? …………………………………. 

8.) Mi volt az a Molotov-koktél? …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

9.) Mikor indult meg a szabadságharc könyörtelen szovjet leverése? …………………… 

10.) Ki lett Nagy Imre utódja? ……………………………………………………………… 

11.) 1956 – ban melyik olimpiának volt a jeles eseménye a magyar – szovjet vízilabda – 

mérkőzés? …………………………………………………………………………………… 

12.) Kb. hányan távoztak Nyugatra a megtorlás elől menekülve? 

…………………………. 

13.) Mikor végezték ki Nagy Imrét és társait? ……………………………………………… 

+ 1) Nevezzétek meg a három társát, akik szintén mártírhalált haltak a per során! 

………………………………………………………………………………………………… 
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7.) 1956 képekben – Párosítsátok a képaláírásokat a képekkel! 
a) CORVIN köz 1956 – ban                            b) Ami a Sztálin szoborból maradt 
c) Forradalmárok a Parlament előtt             d) Tüntetők a Bem téren 
e) Magyar Rádió épülete 1956 – ban             f ) A szétlőtt Üllői út 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………….                  ……………………………………..... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………………….                ……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 

 
…………………………………………….                     ……………………………………… 



1956 – os forradalom és szabadságharc                   __________________________________ 
Történelmi feladatsor                                                                            Csapat neve 

 
8.) Kiktől származnak az alábbi idézetek, versrészletek?  Nézzetek utána és 
párosítsátok!   
                       a.) Mindszenty József, 1956 
                       b.) Márai Sándor: Mennyből az angyal 
                       c.) Albert Camus, 1957 
                       d.) Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán 
 
1.)  _________________________________ 
„Mennyből az angyal menj sietve  
Az üszkös, fagyos Budapestre.  
Oda, ahol az orosz tankok  
Között hallgatnak a harangok.  
Ahol nem csillog a karácsony,  
Nincsen aranydió a fákon,  
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.  
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.  
Szólj hangosan az éjszakából:  
Angyal, vigyél hírt a csodáról.”  
  
 
2.) _________________________________ 
„Piros a vér a pesti utcán,  
munkások - ifjak vére folyt,  
- a háromszín-lobogók mellé  
- tegyetek ki gyászlobogót.  
A háromszín-lobogó mellé  
tegyetek három esküvést:  
sírásból egynek tiszta könnyet,  
s a zsarnokság gyűlöletét  
s fogadalmat: te kicsi ország  
el ne felejtse, aki él,  
hogy úgy született a szabadság,  
hogy pesti utcán hullt a vér.”  
  
 
3.) ________________________________________ 
 „A rendszert az egész magyar nép söpörte el. … A világon páratlan szabadságharc 
volt ez, a fiatal nemzedékkel a népünk élén. A szabadságharc azért folyt, mert a 
nemzet szabadon akart dönteni arról, hogy miképpen éljen.  Szabadon akar 
határozni sorsa, államának igazgatása, munkájának értékesítése felől.”  
  
 
4.) ________________________________________ 
„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, 
mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben.” 
 
 
Elért pontszám:  


