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Siklós és a környező települések története a középkorban 

 

 

 

 

 

 

„Helyi Históriák” 2017 

történelmi vetélkedő 7.-8. osztályosoknak 

Az II. forduló feladatlapja 

Kérjük a résztvevőket, hogy 2018. február 20-ig adják postára. 

ISKOLA NEVE ÉS PONTOS CÍME: 

________________________________________________________ 

__________________________________________ 

CSAPATTAGOK: 

1, __________________________________________ 

2, __________________________________________ 

3, __________________________________________ 

Felkészítő tanár: 

__________________________________________ 
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1. feladat: Rejtvény 

 1 Ágostonos kanonokok, a nép így hívta őket. 

 2 Vallum más néven. 

 3 Török utazó. 

 4 Siklós várnagya 1543-ban. 

 5 A siklósi templom védőszentje. 

 6 A siklósi uradalom 21 községből álló törzse. 

 7 1440-1514 között nyolc siklósi diák járt ide egyetemre. 

 8 Így fejeződött be a siklósi vár ostroma 1543-ban. 

 9 Garai Miklós és Perényi Imre is viselte ezt a címet. 

 10 Győzelmet aratott Várnánál és a rigómezei csatában. 
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2. feladat: Képfelismerés 

A középkori Magyarország jelentős személyeit láthatod a következő képeken.  

Honnan származnak az ábrázolások? Egy kép kakukktojás! 

 

1.  
 

  

2.           3.  
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4.     5.      

 

Kiket ábrázolnak a képek? 

1._______________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

4._______________________________________________________ 

5._______________________________________________________ 

 

Honnan származnak a festmények? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________   

___________________________________________________________________   
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3. feladat: Műalkotás azonosítása 

 

 

 

Hol található az alkotás?  

 ___________________________________________________________________ 

Kit ábrázol?   

___________________________________________________________________ 

Milyen anyagból készült? 

___________________________________________________________________ 

Ki készíttette? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Milyen körülmények között találták meg? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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4. feladat: Források kiegészítése 

Olvasd el a forrásrészleteket, és válaszolj a kérdésekre! 

„A ………………….vezette hatalmi csoportosulás az özvegy királyné és kiskorú 

leányai mellett állt, akik közül a 11 éves ………………, IV. Károly német császár fia, 

Vencel cseh király öccse: a 14 éves ……………………… felesége lett, a kilenc éves 

Hedviget pedig Litvánia uralkodója Jagelló Ulászló vette nőül. A délvidéki nagyurak, 

élükön a Horvátiakkal azonban Durazzói Kis Károly párthívei lettek, akit 1385-ben - 

………………………… ellenében – meg is koronáztak, ám egy főúr megölte a koronás 

királyt! Erre a délvidékiek fogságba vetették az anyakirálynét és …………………….. 

leányát, majd Erzsébetet megfojtották, s a megölt Károly kisfiát: Nápolyi Lászlót 

akarták magyar királlyá tenni.” 

Milyen nevek hiányoznak a szövegből?  

 

1 __________________________________________ 

 

2 __________________________________________ 

 

3 __________________________________________ 

 

„Így jutott a magyar trónra a 16 éves lengyel ………………………………(1440–1444) 

az ugyanebben az évben született V. László királlyal szemben, akit az ellopott Szent 

Koronával nyomban meg is koronáztak. Az özvegy királyné, V. László anyja mellett állt 

……………………………………….., Cillei Ulrik és Jan Giskra. Míg a lengyel király 

mellé sorakozott fel Újlaki Miklós, Guti Ország Mihály, Hédervári Lőrinc, Rozgonyi 

Simon, Marcali Imre, Tallóci Máté, ………………………………….. és nem utolsó 

sorban: Hunyadi János.” 

Melyik királyunkat említi a forrás? 

___________________________________________________________________ 

Ki a másik két fontos szereplő, akinek hiányzik a neve a szövegből?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

„1473-ban egy osztrák (boroszlói) polgárlány boldoggá tette, mert fiút szült neki: 

………………………………..t , akit azonban a hataloméhes nagyurak és Beatrix 

királyné nem engedtek a magyar trónra, s aki 31 évesen (1504) elhunyt.” 

Kiről szól a részlet? 

___________________________________________________________________ 
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5. feladat: Települések 

Tíz településről olvashatsz a következő táblázatban. Párosítsátok a mellékelt 

térképen a számmal jelölt helyekkel! 

Leírás 
 

A hely neve Sorszáma 

Itt végezték ki Dózsa Györgyöt. 
 

  

A királytalálkozó helyszíne 
 

  

I. Lajos király lovagvára 
 

  

Itt található a Bakócz-kápolna 
 

  

„s nyögte Mátyás bús hadát…….-nek 
büszke vára.” 

  

Zsigmond király vadászkastélya 
 

  

Az első magyar egyetem alapításának 
helye 

  

Magyarország „déli kapuja” 
 

  

Királyi székhely, IV. Béla kezdte 
építtetni 

  

Itt esett el II. Lajos királyunk. 
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6. feladat: A középkori uradalom 

Melyik kifejezés nem illik a felsoroltak közé? Az oda nem illőt húzd alá! 

Választásodat indokold! 

 

a) barbakán, külső várfalgyűrű, ágyúterasz, ötszögű bástya. 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

b) Adorjás, Apáti, Csehi, Csepely 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

c) pogányvár, kővár, várhely, toronyhely 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

d) só, hal, baromfi, vászon 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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7. feladat: Művészeti alkotások 

 

 

Mit ábrázol a kép?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Milyen tisztségeket szerzett magának a fenti képhez kapcsolódó főúr? 

Időrendben sorold fel őket! 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Ki és mikor hozta létre a Siklósi Liga nevű szervezetet? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Kik voltak a szervezet tagjai? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Ki festette a képet? 

___________________________________________________________________ 

Mi a kép címe? 

___________________________________________________________________ 

Milyen eseményt ábrázol a festmény? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

8. Kire gondoltunk? 

A megadott információk alapján határozzátok meg, kiről van szó! 

1. Magyarország második leghosszabb ideig uralkodó királya 

2. Birodalma központja Budán volt 

3. Érdekelte a haditechnika, főként az ágyúk iránt vonzódott 

4. A pápai bullák kiadását királyi engedélyhez kötötte 

5. Óbudán egyetemet hozott létre 

 

Egészítsétek ki két információval a felsoroltakat! 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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9. Mire gondoltunk? 

A megadott információk alapján határozzátok meg, miről van szó! 

1. Egy király és egy királyné alapította 

2. A belső széthúzás megszüntetése és az uralkodói hatalom támogatása 

érdekében jött létre 

3. Elsőként Károly Róbert hozott létre hasonlót Magyarországon 

4. Férfiak és nők is a tagjai lehettek 

5. Idővel nemzetközileg is elismert kitüntetéssé vált 

 

Egészítsétek ki két információval a felsoroltakat! 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

10. feladat: Filmforgatás 

Készítsetek el egy pár perces (max. 5 perces) jelenetet, amelyben bemutatjátok 

csapatotokat és iskolátokat!  

A videót a youtube-ra töltsétek fel „nem listázott” adatvédelmi beállítással! 

A film linkjét küldjétek el a csapatnév megjelölésével az ski.tancsics@gmail.com e-

mail címre! 

JÓ MUNKÁT KÍVÁNUNK! 

mailto:ski.tancsics@gmail.com

