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1. Mit jelentett eredetileg a hajdú megnevezés? 
a. szabad zsoldos katonát 
b.  mezővárosi polgárt 
c. nemes embert 
d. idegen telepest 

 
2.  Melyik felekezet tagjai voltak többségben a Magyar Királyság keleti 

felében? 
a. unitáriusok 
b. katolikusok 
c. protestánsok 
d. ortodoxok 

 
3. Melyik területen állították ki a legtöbb katonát a II. Rákóczi Ferenc vezette 

szabadságharc idején.? 
a. A Szepességben 
b. Bihar, Borsod, Szabolcs és Zemplén vármegyékben 
c. Sopron, Pozsony és Nyitra vármegyékben 
d. A Szerémségben 

 
4. Kiknek a példáira és tapasztalataira támaszkodott II. Rákóczi Ferenc és 

Bercsényi Miklós a háború megindításakor? 
a. Gusztáv Adolf svéd királynak a harminc éves háborúban szerzett 

tapasztalataira 
b.  Raimondo Montecuccoli török elleni hadjárataiban szerzett ismeretekre 
c. Az erdélyi fejedelmek királyellenes hadjáratainak tapasztalataira 
d. Zrínyi Miklós horvát bán katonai tapasztalataira 
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5. Milyen államformát hoztak létre Magyarországon a Rákóczi-szabadságharc 
idején? 
 

a. Fejedelemséget 
b. Köztársaságot 
c. Királyságot 
d. Rendi konföderációt 

 
6. Mikor volt teljes jogkörű a Magyar Királyság országgyűlése? 

a. Amikor az erdélyi fejedelem hívta össze 
b. Ha a király, vagy a nádor hívta össze 
c. Amikor horvát bán hívta össze 
d. Ha az ítélőmester hívta össze 

 
7. Az európai országok közül melyik nyújtott anyagi és katonai segítséget II. 

Rákóczi-szabadságharc számára? 
a. Az Egyesült Tartományok (Hollandia)  
b. Velence 
c. A Francia Királyság 
d. Az Orosz Birodalom 

 
8. A kuruc hadseregben melyik fegyver- és csapatnem volt túlsúlyban? 

a. A nehézgyalogság 
b. A vértes lovasság 
c. A dragonyos lovasság 
d. A könnyűlovasság 

 
9. A császári csapatok számára mi biztosította a tartós hadászati fölényt? 

a. A döntő ütközetek megnyerése 
b. Az országot átszelő várláncolat szilárd birtoklása 
c. A várostromok 
d. A portyák 

 
10.  Melyik csatában, vagy ütközetben győzött a kuruc hadsereg? 

a. 1705 novemberében Zsibónál 
b. 1704 decemberében Nagyszombatnál 
c. 1710 januárjában Romhánynál 
d. 1706 novemberében Győrvárnál 

 


