
függ őleges 7 :…………………….. tábornok, 
előtte tették le a fegyvert ………………….-nál
Görgey csapatai.



függ őleges 18 :………………., a reformkor 
politikusa, a ……………… Hírlap 
szerkesztője.



Vízszintes 4 :………………….. (ahogyan a 
magyar történelemkönyvekben írják) Itt adta 
ki …………   ……….. császár az ún. oktrojált 
alkotmányt.



Vízszintes 13 :……………………………Itt halt 
meg ……………….., aki korábban 
Franciaország császára volt.



függőleges21:…………………………. , aki rájött, 
hogy ………………………… egy új földrészt fedezett 
föl.



függőleges 7:……………….. „apó” a 
szabadságharc Erdélyben harcoló …………….. 
nemzetiségű tábornoka, aki Petőfit fiaként szerette.



Vízszintes 3:………………………….,a Batthyány-
kormányban ……………..-miniszter volt, később a 
„haza bölcsének” nevezték. 



Vízszintes 6:………………………….. Pál 
mérnök, a Tiszát az ő tervei alapján 
szabályozták, de ő készítette elő a Duna 
………………-szorosának hajózhatóvá tételét is.



függőleges 12:………………………. 1875-től a 
…………………..    Párt vezetőjeként magyar 
miniszterelnök. 



függőleges 2:……………………………….. 
(államnév) 1871. Január 18-án kikiáltják a 
…………………-i palota tükörtermében.



Vízszintes 5: …………………… 
………………-től Franciaország  császára.



függőleges 4:……………………………18481848--tól tól 
……………………--igig Magyarország királya, bár csak Magyarország királya, bár csak 
………………….………………….--benben koronázták meg.koronázták meg.



Vízszintes 20 :……………………(városnév) A város 
főterén látható …………………..-ban fogadták el a 
…………………………..-ot ………… április 14-én.



Vízszintes 11 : ……………………(földrajzi 
név) Itt közlekedett a Kisfaludy nevű gőzhajó 
……………-tól.



Vízszintes 8:………………………………. 
Mind a BatthyányMind a Batthyány--kormányban mind a kormányban mind a 
kiegyezés után …………………….. miniszter kiegyezés után …………………….. miniszter 
volt, fia (Loránd) nevét ma egy egyetem viseli volt, fia (Loránd) nevét ma egy egyetem viseli 
(az ……..)(az ……..)



Vízszintes 9:Otto von ……………………. a Német 
Császárság 1. kancellárja, a ……………… egység 
létrehozója.



függőleges 16: ……………..,a francia 
jakobinusok vezetője, ………..-ben fejezték 
le.



Vízszintes 17:…………… Mihály, őt 
szabadították ki …………. 03.15-én budai 
börtönéből



Vízszintes 19: ………………: ………  ……… …..-
én a ………………………. csatában ………………. 
(?)



Vízszintes 4 : ………………: ………….-ben
jött létre három helység, ………..        
……………..    és …………….   
egyesítésével.



Függőleges 10:………… Ábrahám 
vasöntőmester, gyáros, a magyar nehézipar 
egyik megteremtője.



• 1875-től a …………………..    Párt vezetőjeként magyar miniszterelnök.

• 1871. Január 18-án kikiáltják a ……………………………….-ot, a versaillesi
palota tükörtermében.

• ………………………-től Franciaország  császára.

• 1848-tól …………………..-ig Magyarország királya, bár csak ………………….-
ben koronázták meg.

• A város főterén látható …………………..-ban fogadták el a • A város főterén látható …………………..-ban fogadták el a 
…………………………..-ot ………… április 14-én.

• Itt közlekedett a Kisfaludy nevű gőzhajó ……………-tól.

• Mind a Batthyány-kormányban mind a kiegyezés után …………………….. 
miniszter volt, fia (Loránd) nevét ma egy egyetem viseli (az ……..)



• A reformkor politikusa, a ……………… Hírlap szerkesztője

• Előtte tették le a fegyvert ………………….-nál Görgey csapatai.

• Itt adta ki …………   ……….. császár az ún. oktrojált alkotmányt.

• Itt halt meg ……………….., aki korábban Franciaország császára volt.

• Ő jött rá, hogy ………………………… egy új földrészt fedezett föl.

• A szabadságharc Erdélyben harcoló …………….. nemzetiségű 
tábornoka, Petőfit fiaként szerette.tábornoka, Petőfit fiaként szerette.

• A Batthyány-kormányban ……………..-miniszter volt, később a „haza 
bölcsének” nevezték. 

• A Tiszát az ő tervei alapján szabályozták, de ő készítette elő a Duna 
………………-szorosának hajózhatóvá tételét is.



• Otto von ……………………. a Német Császárság 1. kancellárja, a 
……………… egység létrehozója.

• A francia jakobinusok vezetője, ………..-ben fejezték le.

• Őt szabadították ki 1848. 03.15-én budai börtönéből.

• ………         ……… …..-én a ………………………. csatában ………………. (?)

• ………….-ben jött létre három helység, ………..        ……………..    és 
…………….   egyesítésével.…………….   egyesítésével.


