
Öt egymással összefüggõ, egymásból következõ esemény kerek évfordulója
is 2013-ban van. Játékunk második fordulójában ezekre emlékezünk.

1. Idén 290 esztendeje annak, hogy a Habsburg-ház leányági örökösö-
dését elfogadta a magyar országgyûlés. Ki volt az elsõ Habsburg
családból való magyar király?
A. Ferdinánd B. Miksa C. Albert D. Lipót

2. Melyik magyar király támogatása segítette Habsburg Rudolfot a
cseh Ottokár királlyal szembeni gyõzelemre, ezzel megalapozva a
Habsburg család késõbbi hatalmát?
A. Kun László B. Könyves Kálmán   C. V. László   D. II. András

3. A Habsburg család a svájci Habichtsburgról kapta a nevét. Mit
jelent a szó magyarul?
A. sasvár B. kányavár C. héjavár D. sólyomvár

4. A felsorolt országok közül hol uralkodtak a Habsburg család tagjai?
(Többszörös választás!)

A. Portugália B. Spanyolország C. Csehország D.Erdély

5. A Pragmatica Sanctio nyomán trónra kerülõ Mária Terézia
birodalmát azonnal hadsereg fenyegette. Az osztrák örökösödési
háborút 265 esztendeje melyik béke zárta le?
A. bécsi béke B. berlini béke C. müncheni béke D.aacheni béke

6. Mária Terézia birodalma érzékeny veszteséget szenvedett azzal,
hogy Poroszország megszerezte Sziléziát. Hamarosan elkezdõdött a
harc a terület visszaszerzéséért. Ki volt az a XX. századi politikus,
aki ezt a küzdelmet nevezte elsõ világháborúnak, mivel az össze-
csapások az egymással szövetséges országok háborúi miatt több
földrészre is kiterjedtek?
A. J.F. Kennedy B. Konrad Adenauer
C. Charles de Gaulle D. W. Churchill

7. A háború szomorú eredménye lett Lengyelország felosztása. A fel-
sorolt államok közül melyek részesültek területébõl?
(Többszörös választás!)

A. Svédország B. Poroszország C. Oroszország D.Ausztria

8. A magyar népmesékben hogyan nevezik a poroszokat?
A. sokácok B. taljánok C. burkusok D. polyákok

9. A hétéves háború koráról, amerikai hadszínterérõl izgalmas indi-
ánregények is szólnak. Kinek a tollából valók ezek a történetek?
A. Karl May B. J.F. Cooper C. Daniel Defoe D. J. Swift

10. Amerikában a franciák elveszítették gyarmataikat. Ezért is igyekez-
tek revánsot venni az angolokon, amikor támogatták a 13 amerikai
angol gyarmat függetlenségi törekvését. Melyik esemény 240. év-
fordulójára emlékszünk idén ezzel kapcsolatban?
A. a Függetlenségi nyilatkozat kiadása          B. New York eleste
C. a bostoni teadélután D. saratogai gyõzelem

11. A felsoroltak közül melyik állam nem volt része a 13 gyarmat
szövetségének?
A. Connecticut     B. Dél-Karolina     C. Delaware     D. Lousiana

12. A Függetlenségi nyilatkozat és a francia Emberi és polgári jogok
nyilatkozata sok hasonlóságot mutat, hiszen Amerikában sok fran-
cia is harcolt a függetlenségpártiak oldalán. Ki volt az a köztiszte-
letben álló fiatal francia arisztokrata, aki tábornokként küzdött
Washington seregében?
A. La Fayette márki B. August Bartholdi
C. La Rochefort grófja D. La Rochefoucault herceg

13. A függetlenségi háború magyar hõse, az Egye-
sült Államok könnyûlovasságának megterem-
tõje tiszteletére május 11-ét emléknappá nyil-
vánították az USA-ban. Kire emlékeznek ezen a
napon?
A. Kováts Mihályra
B. Hatvani Tóth Sámuelre
C. Dézsi Jakab Mátyásra
D. László Fülöpre

14. Idén 200 esztendeje annak, hogy a francia for-
radalom tábornoka, majd az ország császára se-
regével vereséget szenvedett a népek csatájában.
Párizs melyik templomában nyugszik az ural-
kodó?
A. Notre-Dame-ban
B. Sacré Coeurban
C. Invalidusok templomában
D. Saint-Denis székesegyházban
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