A Jagellók emlékezete
A Bodócs István történelem verseny 1. fordulója

pont a 70 pontból

Elért

Kérjük, hogy figyelmesen, olvashatóan töltsék ki az egész feladatlapot!
Ügyeljenek a helyesírási szabályok betartására is!

Beadási határidő: 2018.

november 23.

(péntek)

A csapat neve:
A 3 fős csapat tagjai (név, osztály):

Felhasználható irodalom:

www.mult-kor.hu
Rubicon folyóirat
tankönyvek
világháló

1. Válasszanak csapatnevet! Legyen frappáns, érdekes…
a. ha kapcsolódik a témához:
b. ha a témához nem kapcsolódik, de történelmi vonatkozású:

2 pont
1 pont

2. Készítsenek 3-4 perces filmet az alábbi témakörök egyikében. (A film akár mobiltelefonnal is készíthető.)
Az elkészült kisfilmeket küldjék el a https://wetransfer.com segítségével a adamisbence@gmail.com címre.
Σ 14 pont
Az értékelés szempontjai:
a) Híradós tudósítás a várnai csatáról, a király
Ötletesség
4 pont
(feltételezett) haláláról Hunyadi János tévéjében.
c) Híradós tudósítás a várnai csatáról, a király
Tartalmi elemek
6 pont
haláláról a török szultán tévéjében.
b) Híradós tudósítás a mohácsi csatáról, a király
Kidolgozottság
2 pont
haláláról Szapolyai János tévéjében.
d) Híradós tudósítás a mohácsi csatáról, a király
Formai elemek
2 pont
haláláról a török szultán tévéjében.
A beküldött videó fájlcíme és a levélmelléklet címe a következő legyen:
bodócstöri_’csapatnév’_’választott téma betűjele’ (pl.: bodócstöri_lászlósok_b)

3. Döntsék el a következő állításokról, hogy igazak vagy hamisak! A megfelelőt húzzák alá. Válaszukat
indokolják!
5 pont
a) Mátyás utóda III. Ulászló néven lett magyar király.

IGAZ

HAMIS

b) II. Ulászló ragadványneve, a DOBZSE, azt jelenti „jóságos”.

IGAZ

HAMIS

c) A Tripartitum szerzője II. Lajos ítélőmestere volt.

IGAZ

HAMIS

d) Candalei (vagy Foix) Anna II. Lajos édesanyja volt.

IGAZ

HAMIS

IGAZ

HAMIS

e) II. Lajosnak egy törvényes fia született, János herceg,
kinek édesanyja Wass Angelitha.

4. Oldják meg a következő keresztrejtvényt!

Vízszintes:
3. a Tripartitum magyar neve
4. innen származnak a Jagellók
7. a mohácsi csata krónikása
8. ő találta meg II. Lajos holttestét
9. ő koronázta magyar királlyá I. Ulászlót
10. esztergomi érsek, aki komoly eséllyel pályázott
a pápai trónra

11 pont

Függőleges:
1. az ő férje az első Jagelló a lengyel trónon
2. itt született II. Ulászló magyar király
3. II. Ulászló magyar király édesanyja
5. ebben a békében osztotta el a cseh királyságot
Mátyás és Ulászló
6. itt halt meg I. Ulászló magyar király

I. Ulászló síremléke Krakkóban
(Anton Madeyski szobra, 1906)►

5. A következő feladat a várnai ütközethez
kapcsolódik.
Röviden válaszolják meg a kérdéseket!
a) Miért van Várnában Ulászló emlékpark?

2 pont
b) Az emlékparkban van Ulászló cenotaphiuma is. Azaz mije?
2 pont
c) Egy itáliai történetíró szerint I. Ulászló király a combján és karján kapott sebet, és arról tudósít, hogy egyesek
szerint túlélte a csatát.
3 pont
- Ki a krónikás?
- Mi a mű latin címe?
- Mi volt a krónikás szerepe Mátyás temetésén?
d) Ki volt a szultán a várnai csata idején?

1 pont

6. A következő feladat a Tripartitumhoz kapcsolódik. Röviden válaszolják meg a kérdéseket!
a) Ki, mikor állította össze?

2 pont

b) Az összeállítás hatalmas munkájának mi volt a célja?
2 pont
c) Mit jelent a valóságos nemesség?
2 pont
d) Mi a nemesek négy sarkalatos joga?

4 pont

7. Tudhatott-e róla? A feladat: ismerjék fel, hogy az adott eseményről, művészeti alkotásról szerezhetett-e hírt
az említett történelmi személyiség akár annak bekövetkezésekor, akár később? A megfelelő válaszelemet
húzzák alá! Válaszukat indokolják!
6x2 pont
a) Mátyás a cognac-i ligáról?

IGEN

NEM

Indoklása:

b) II. Ulászló Leonardo da Vinci haláláról?

IGEN

NEM

Indoklása:

c) Jagelló Anna királyné a rákosi végzésről?

IGEN

NEM

Indoklása:

d) V. Márton pápa I. Ulászló haláláról?

IGEN

NEM

Indoklása:

e) III. Frigyes császár Dózsa haláláról?

IGEN

NEM

Indoklása:

f) II. Lajos a Sixtus-kápolna elkészült mennyezetfreskójáról? IGEN

NEM

Indoklása:

8. A magyar Jagelló királyok címerei. Az alábbi címereket rendezzék időrendi sorba a királyok uralkodása
alapján! Válaszukat indokolják: az uralkodó nevének és uralkodásai éveinek megadásával.
6+1 pont

1.
a) uralkodó:
b) évszámok:
c) A címerek helyes időrendje:

2.

3.

