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Mátyás király és a Hunyadiak kora 
Térségi vetélkedő a Mátyás királlyá választásának 560., és születésének 575. évfordulója alkalmából 

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

mailto:gs2000@axelero.hu
http://tarjaniskola.hu/
http://www.rubikon.hu/
http://www.mult-kor.hu/
mailto:tomasovszky.edit@freemail.hu
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Mátyás király és a Hunyadiak kora 
térségi vetélkedő döntőjének forgatókönyve 

 

Helyszín: Tarján, Kultúrház  

Időpont: 2019.03.20. 10-12 óra 

Felelős: Tomasovszky Edit, Társadalomtudományi munkaközösség 

Előzetes feladatok: levél a támogatóknak, könyvrendelés, Falu TV, Fotós – Agora  

Önkormányzattól 15 asztal, 50 szék 

Támogatók:  

József Attila Megyei és Városi Könyvtár Tatabánya  

Vértes Agorája Tatabánya 

Tarján Község Önkormányzata 

Tatabányai Tankerület 

EFOP-1.3.9-17-2017-00012 

„Múltunk a jelenben a jövőért! Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása a Tarjáni Német 

Nemzetiségi Általános Iskolában” projekt 

Meghívott vendégek:  

Marx Ernő polgármester, Palatin Anna igazgató 

Mikolasek Zsófia, Fábián Ildikó (József Attila Megyei és Városi Könyvtár) 

A Tatabányai Tankerület képviselője 

Tóth Zsóka (Agora) (nem tud jönni) + fotós: Kiss T. József (kisstjozsef@gmail.com) 

Bula Imréné, könyvtáros  

Falu Tv (Prech József) 

Zsűri: Fábián Ildikó, Mikolasek Zsófia, Árendásné Huj Katalin 

Műsorvezető: Tomasovszky Edit 

Segítők: Árendás Bence (projektor, pontozás), Greilinger Judit (időmérés, vendéglátás, fényképezés ) 

hetedikes diákok (Vaska Lili, Juhász János) 

Berendezés: 

projektor, laptop, hangosítás, kivetítő (pontozáshoz), dekoráció: 4 paraván korabeli díszlettel (a tablókhoz), 

akasztók, lyukasztó, olló, tollak, terítők, váza, tulipán, pogácsa, tea, kávé, víz, csengő, csapattáblák, 

pontozólapok, oklevelek, ajándékok (45 történelmi könyv minden versenyzőnek + a felkészítő tanároknak, az 

első 3 csapatnak értékesebb ajándék) a szponzorok támogatásával 

Díjazás: 

7 db 4 fős csapat (6.-8. osztályosok) + a felkészítő tanáraik + segítők 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár részéről: 

Az első helyezettnek 1-1 ebook olvasó (össz. 5 db a könyvtár intézi). 

A többieknek pedig könyvjutalom (Libri) (40+10=50 db): 

Benkő László: Kinizsi - Mátyás király hadvezére 3790 Ft - 35 db 

Kisbán Gyula: Mátyás király és az aranycsináló 4170 Ft – 10 db  
Mátyás király birodalma és Magyarország jövője Beksics Gusztáv - 3135 Ft 5 db  
A Vértes Agorája: 4 db tiszteletjegy az EXPERIDANCE | SZENVEDÉLYEM, VELENCE előadásra a Vértes 
Agorájába 

mailto:gs2000@axelero.hu
http://tarjaniskola.hu/
https://www.libri.hu/szerzok/benko_laszlo.html
https://www.libri.hu/szerzok/kisban_gyula.html
https://www.libri.hu/szerzok/beksics_gusztav.html
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Előzetes feladatok: 

- berendezés: 13 pad, 60 szék, 4 terítő, 13 paraván számozással dekorációval, akasztókkal, laptop, projektor, 

hangszóró, mikrofon-erősítő, fényképező, csengő, számkártyák, névjegyek, pontozólapok, bohócsapka, 2 

karszék, 2 korona, palást (függöny), fényképező 

- vendéglátás: 60 kis víz, tea, kakaó, pogácsa, kávé, poharak, tányérok 

- csapatoknak az asztalra (10 db): mappa a feladatlapokkal, faladatlap, tábla, olló, ragasztó, toll 

- ajándékok: 12 db oklevél, 24 db emléklap, ebook olvasók, könyvek, tiszteletjegyek 

- Csapatok:  

 Csapatnév Iskola Tanár Email Diákok 

1.      

2.      

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       
 

 

 

Forgatókönyv: 

Sorsz. idő Tevékenység Megjegyzés (felelős, 

eszközök, zsűri) 

1. 10 perc 
 

Köszöntés  
1. A verseny állása a történelmi feladatsor alapján 

(max. 60 pont) 

Tomasovszky Edit 
A kivetítőn 
megláthatják a 
levelezős fordulón 
szerzett pontjaikat  

2. 10*2= 
20 perc 
 

A csapatok bemutatkozása 
A csapatok sorrendben bemutatkoznak: 
- csapatnév, tagok, iskola, felkészítő tanár 

2. Iniciálé készítése (corvinák alapján)(10 pont) 
Értékelés: tartalom, ötletesség, grafikai megoldások, 
esztétikum alapján 

3. Egy Mátyás-mese vagy -monda előadása (egyéni 
elmondás vagy közös jelenet formájában)(10 pont) 

 

Sorszám-húzás 
Előzőleg: a táblákra 
feltenni az iniciálékat 
Közben pontozás: zsűri 
(pontozólap) 
Értékelés: kreativitás 
és az előadás 
színvonala alapján 

3. 10 perc 4. Kronológia 
Hunyadi család története - filmbejátszás alapján időpontok 
sorrendbe rakása (15 pont) 
https://zanza.tv/tortenelem/magyarsag-tortenete-
kezdetektol-1490-ig/hunyadiak-kora 
 

A kiosztott tableteken 
online kvíz: sorba 
rendezés, igaz-hamis 
(vésztartalék 
feladatlap)  
Árendás Bence 
 

mailto:gs2000@axelero.hu
http://tarjaniskola.hu/
https://zanza.tv/tortenelem/magyarsag-tortenete-kezdetektol-1490-ig/hunyadiak-kora
https://zanza.tv/tortenelem/magyarsag-tortenete-kezdetektol-1490-ig/hunyadiak-kora
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4. 10 perc 5. Ki vagyok? 
Zene/film/kép alapján személyek felismerése – össze kell 
párosítani a róla szóló történettel (10 pont) 
Hunyadi László opera 
https://youtu.be/M575UcngNa8 
Nándorfehérvár festmény - Hunyadi János, 
készülő Hunyadi film…. 
Beatrix kép 
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete (vers) 
https://www.youtube.com/watch?v=jKwgh4X1kzs 
Hess András kép  
Bonfini kép 
Szilágyi Erzsébet 
https://www.youtube.com/watch?v=tb8vqzdFt3s 
https://www.youtube.com/watch?v=1APUN7WJb58 
https://www.youtube.com/watch?v=rtEldDkg2IY 
Szilágyi Mihály kép 
Katalin kép 
Corvin János kép 

Zene/film/kép 
bejátszás + rövid 
leírások 
Tomasovszky Edit 
ragasztó 

5. 5 perc 6. Igaz/hamis: Fekete sereg, Kinizsi (10 pont) Tomasovszky Edit 
 

6.  10 perc 
(11.05) 

Szünet 
A verseny állása 
Összesen eddig elérhető: 115 pont 
Szünetben érdekességek: déli harangszó, rajzfilm: Pázmán 
lovag,  
https://www.youtube.com/watch?v=bxSBrAir5U0 

étel-, italfogyasztás, 
szellőztetés, zsűri - 
pontozás felvezetése a 
kivetítőre 

7. 10 perc 
 

7. 7. Rajz, barkács: Fotó puzzle kirakása korabeli reneszánsz 
épületről (Esztergom) és bohócsapka, 2 korona készítése 
papírból (10 pont) 
 

Tomasovszky Edit 
(puzzle fotó, 
aranypapír, színes 
papírok, olló, csillogó 
kövek, tűzőgép, 
ragasztó) 

8. 10 perc 8. Lakoma: Mátyás udvarában jártam…. 
Kakukktojás: Ki nem lehetett a királyi lakomán, mit nem 
ehettek az étlapról? (10 pont) 

Kakukktojás feladatlap 
Tomasovszky Edit  
 

9. 5 perc 
készülés 
+ 1*10= 
10 perc 
össz. 15 
perc 
 

9. Attrakció: Királyi szórakoztatás 
Udvari bolond attrakció, trubadúrlíra (10 pont) 

- ügyességi (karikák, labdák), mókás, szellemes, zenés, 
táncos produkció a trubadúrlíra mintájára a 
karszékben ülő király és királyné előtt bohócsipkában 

- https://www.youtube.com/watch?v=5wVKZeXy0tg 
- https://www.youtube.com/watch?v=-GLFRTM6nW8 

Reneszánsz tánc 
https://www.youtube.com/watch?v=hVBlFUb0g60 

Reneszánsz hangszer – csembaló 

https://www.youtube.com/watch?v=892fojeC_QI 

 

Tomasovszky Edit, 
Greilinger Judit 
2 szék, palást, korona, 
bohócsapka 
(csörgők, hangszerek) 
(Voice v. Talent show 
mintájára) 

10. 10 perc 10. Egyszer volt Budán kutyavásár … Mátyás-mesék Tomasovszky Edit 

mailto:gs2000@axelero.hu
http://tarjaniskola.hu/
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 befejezése (10 pont)  

11. 5 perc 
 

+ Pletykák (ha marad idő) 
Hollós címer legendája 
Mátyás nőügyei 
5 érdekesség Mátyás királyról  

Tomasovszky Edit, 
Árendás Bence 
Közben a zsűri pontoz 
és összesít 

12. 10 perc Eredményhirdetés, jutalomosztás, a rendezvény zárása, közös 
fotózás 
Kivetítőn az eredmény látszik, össz.: 155 pont 

oklevelek, ajándékok 
kiosztása, támogatók 
felsorolása, 
vendéglátás, 
beszélgetés 
az átvételik és a 
jelenlétik aláírása 
közös fotózás 

össz. 125 perc   

 

mailto:gs2000@axelero.hu
http://tarjaniskola.hu/

