
 

 

 

 

 

 

A Hunyadiak kora 

 

térségi történelmi csapatverseny  

6-8. évfolyamos diákok számára 

 

 

 

Iskola: ______________________________________ 

______________________________________ 

Csapat neve: ________________________________ 

Csapattagok:        

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

Osztály: ___________________________ 

Felkészítő tanár: ____________________________ 
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Komplex csapatversenyre várunk a térség iskoláiból 4 fős, 6-8. osztályos csapatokat. 

 

A verseny célja:  

A tanulók játékos csapatversenyben ismerjék meg a Mátyás király uralkodásának történelmét, irodalmát, művészeti-, 

kulturális kincseit, jelentős személyiségeit. 

A verseny formája: 

- egy levelezős forduló 

- egy helyszíni csapatverseny 

Felkészülés: 

 Az irodalom-, történelem- és rajztankönyvek Hunyadiakkal és Mátyás királlyal foglalkozó fejezetei 

 Mátyás-mesék, -mondák 

 Internetes kutatómunka (www.rubikon.hu, www.mult-kor.hu, stb.) 

Ütemezés: 

1. forduló: levelezős, beküldendő feladatok – Kiküldés: 2018. dec. 14. 

Beérkezési határidő: 2019. február 20. 

Cím: Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola, 2831 Tarján, Rákóczi u. 13. (Tel. 34/372 634) 

2. forduló: döntő, játékos csapatverseny  

Időpont: 2019. március 20. 10 óra 

Helyszín: Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Kultúrház, Tarján Rákóczi u.32. 

 

Az 1. forduló feladatai: 

1. Történelmi feladatsor - Postán kérjük beküldeni 2019. február 20-ig. 

További előzetes feladatok, melyeket csak a döntőn kell a csapatoknak bemutatniuk és ott fogjuk értékelni: 

1. Iniciálé készítése (corvinák alapján) 

Értékelés: tartalom, ötletesség, grafikai megoldások, esztétikum alapján 

2. Egy Mátyás-mese vagy -monda előadása (egyéni elmondás vagy közös jelenet formájában) 

 

A versenyen való részvétel ingyenes. 

A versenyzőket és felkészítő tanárokat értékes nyeremények várják. 

Jelentkezés: az első forduló megoldásainak beküldésével 2019. február 20-ig az iskola címére! 

További információ: Tomasovszky Edit (06/20/526 0564) tomasovszky.edit@freemail.hu 

 

Sikeres felkészülést kívánunk! 

A szervezők  

http://www.rubikon.hu/
http://www.mult-kor.hu/
mailto:tomasovszky.edit@freemail.hu
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1. Tedd időrendi sorrendbe az alábbi eseményeket!     / 6 pont 

 

Esemény Sorszám 

Hunyadi Mátyás és Podjebrád Katalin házasságot köt a budai 

Nagyboldogasszony templomban. 

 

Nápolyban elhunyt Hunyadi Mátyás második felesége, Aragóniai 

Beatrix. 

 

Hunyadi János és Újlaki Miklós seregei Szebennél ügyes taktikával 

legyőzik Mezid bég seregét.  

 

Pozsonyban – pápai engedéllyel – megnyílt a Hunyadi Mátyás által 

alapított egyetem (Academia Istropolitania).  

 

A Hunyadi Mátyás elleni összeesküvés után, menekülés közben 

Medvevárnál elhunyt Janus Pannonius. 

 

Kinizsi Pál és Báthory István erdélyi vajda döntő győzelmet arat 

Kenyérmezőnél a török csapatok fölött. 

 

 

2. Melyik a kakukktojás? Húzd alá az oda nem illő lehetőséget! Válaszodat indokold!     / 10 pont 

 

a. Hunyadi János  Szilágyi Mihály  Garai Miklós 

Indok: 

__________________________________________________________________________________________ 

b. Kinizsi Pál   Toldi Miklós   Jan Haugwitz 

Indok: 

__________________________________________________________________________________________ 

c. Giovanni Dalmata  Bakfark Bálint   Antonio Bonfini 

Indok: 

__________________________________________________________________________________________ 

d. Podjebrád Katalin  Aragóniai Beatrix  Edelpeck Borbála 

Indok: 

__________________________________________________________________________________________ 

e. Zvornik   Jajca    Szabács 

Indok: 

__________________________________________________________________________________________ 
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3. Helyezd el a térképen az alábbi településeket!                      / 7 pont 

 

  
a.Buda,   b. Nándorfehérvár,  c. Bécs, 

 d. Bécsújhely, 

e. Kenyérmező,  f. Szabács,  g. Jajca, 

h. Várna,   i. Nis,   j. Rigómező 
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4. Ki vagyok? Írd a megfelelő nevet a szöveg mellé!     / 5 pont 

 

a. Nagybátyám híres püspök, majd esztergomi érsek. Neki köszönhetően humanista 

szellemű nevelést kaptam, illetve lehetőségem nyílt Ferrara és Padova egyetemein is 

tanulni. Hazatérve Mátyás mellett kancellári tisztséget is betöltöttem, majd pedig egy déli 

város püspökévé is választottak.  

Név: ________________________________________ 

 

b. Az 1430-as években születtem. Jelentős karriert futottam be a Fekete seregben, melynek 

köszönhetően a magyar tenger mellett birtokot kaptam az uralkodótól. Sikereimnek is 

köszönhető, hogy Temesvár urává és alsó-magyarországi főkapitánnyá is kineveztek. 

Név: ________________________________________ 

 

c. 1430 körül születtem, befolyásos család elsőszülött gyermekeként. Humanista nevelésben 

részesültem. Felnőtt koromban több tisztséget is betöltöttem, például horvát és dalmát 

bán is voltam. Édesapám halála után a király elfogatott majd kivégeztetett. A legenda 

szerint dús hajam miatt csak negyedjére sikerült lefejeznie a hóhérnak. 

Név: ________________________________________ 

 

d. Édesapám rendkívül idős korában – 73 évesen – nemzett, ezért fiatalon, 10 évesen 

kerültem a lengyel trónra. Lehetőségeim a trónon korlátozottak voltak, mert főleg a 

krakkói püspök irányított helyettem. 16 évesen a magyar rendek meghívtak magyar 

uralkodónak is, feltételül vissza kellett adnom a korábban elzálogosított szepesi városokat. 

Név: ________________________________________ 

 

e. Keresztnevemet apai nagyapám után kaptam, ezzel is emléket állítva hősiességének. 

Vezetéknevem pedig édesapám címerállatának latin elnevezése után kaptam. Édesanyám 

boroszlói polgárlány, édesapám híres uralkodó volt. Felnőttként ezért a trón várományosa 

voltam, de édesapám terve nem valósult meg. Később a horvát-szlavón báni méltóságot 

kaptam. 

Név: ________________________________________ 
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5. A Hunyadiak emlékezete. Az alábbi képeken különböző, későbbi korok műveit látod.  

Írd le az alkotás címét és a művész nevét!                    / 10 pont 

Kép Adatok 

a)  

 

 cím: ____________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 művész: ________________ 

_________________________ 

b)  

 

 cím: ____________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 művész: ________________ 

                    

_________________________ 

c)  

 

 cím: ____________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 művész: ________________ 

                    



A Hunyadiak kora – térségi történelmi csapatverseny  1. forduló 

7 

_________________________ 

d)  

 

 cím: ____________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 művész: ________________ 

                    

_________________________ 

e)  

 

 cím: ____________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 művész: ________________ 

                    

_________________________ 
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6. Töltsd ki az alábbi személyek adatlapjait!                      / 24 pont 

  

 

 

Név: Vitéz János 

Család: 

 apa: _______________________________________ 

 anya: ______________________________________ 

 gyermekek: _________________________________ 

Alapadatok: 

 születési hely, idő: ___________________________ 

 vallás: _____________________________________ 

 politikai nézetek: ____________________________ 

______________________________________________ 

Munkahelyek, tanulmányok: 

 ___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Név: Edelpeck Borbála 

Család: 

 apa: _______________________________________ 

 anya: ______________________________________ 

 gyermekek: _________________________________ 

Alapadatok: 

 születési hely, idő: ___________________________ 

 vallás: _____________________________________ 

 politikai nézetek: ____________________________ 

______________________________________________ 

Munkahelyek, tanulmányok: 

 ___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Név: Antonio Bonfini 

Család: 

 apa: _______________________________________ 

 anya: ______________________________________ 

 gyermekek: _________________________________ 

Alapadatok: 

 születési hely, idő: ___________________________ 

 vallás: _____________________________________ 

 politikai nézetek: ____________________________ 

______________________________________________ 

Munkahelyek, tanulmányok: 

 ___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 


