„Kit a Duna jegén választottak”
Történelmi vetélkedő 6. osztályosoknak

1. forduló

Csapatnév: ______________________________
Csapattagok nevei:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Iskola: ______________________________________________________________________________

Beküldési határidő: 2018. december 14.

1. Gyűjtőmunka – Gyűjtsetek össze minél több képzőművészeti alkotást Hunyadi
Mátyásról, mely a történelmi Magyarország területén található!
A leírásban tüntessétek fel az alkotó (szerző) nevét, a mű címét és azt, hogy az
adott mű hol található!
Maximálisan elérhető pontszám: 30 pont

2. Készítsétek el a Hunyadiak családfáját! (rajz)
Maximálisan elérhető pontszám: 30

3. Készítsetek PPT-t Hunyadi Mátyás hadvezéri tevékenységéről maximum 10
képben!
Maximálisan elérhető pontszám: 30 pont

4. Igaz vagy hamis? – Döntsétek el a Mátyás korabeli ételekről, étkezési
szokásokról szóló megállapításokról, melyek igazak, melyek hamisak? Írjátok
oda a megállapítás mellé (igaz= I, hamis= H)!
Maximálisan elérhető pontszám: 15 pont
1. A Mátyás-kori lakoma jellegzetes kiegészítője a fuvola, hárfa, lant zene; az ének és a
tánc volt. ________
2. Mátyás király szakácsai oly bőven használtak sáfrányt, hogy a király és vendégei
állandóan a sárga elszíneződés veszélyével ültek le asztalhoz. ________
3. A szőrös állatokat bundájukba burkoltan, a szárnyasokat tollazatukkal díszítve tálalták
fel. _________
4. Kedvelt fűszerek voltak az olaszdió, sáfrány, fahéj, bors, piros paprika. __________
5. Divatos volt egyes húsételek, halak, pácok, bearanyozása asztalra felkerüléskor. Az
aranyport az étellel együtt elfogyasztották. __________
6. Még fagylalt is szerepelt a királyi étlapon. __________
7. A bort, a sört cukrozva itták, hogy elvegyék a fanyar ízüket. __________
8. Mátyás király kedvence desszertje a kakaós csiga volt. _______
9. Az étkezésekkor főként kanalat használtak, mert ezzel könnyebben tudták enni az
ételeket. ______
10. Az étkezések első fogása a zöldségekkel, fűszerekkel gazdagított leves volt. ______
11. Gyakran tartottak lakomákat, amelyeken legalább 50 féle étek volt az étlapon. ____
12. A húsételeket erősen fűszeres mártásokban tálalták fel, melyek sűrítésére burgonyát
használtak. _____
13. Kedvelt ételek voltak a paprikával, paradicsommal töltött húsféleségek. ______
14, Mátyás és Beatrix esküvőjén óriási, marcipánból készült fekete-fehér sakk-tábla
torta kápráztatta el a résztvevőket. ______
15. Mátyás korában-- felelevenítve a római kori szokásokat – több órán keresztül, fekve
étkeztek. ______

5. Párosító – Irodalmi nyomozásra hívunk benneteket! Az alábbi, Hunyadicsaládot, Mátyást is megemlítő alkotások elvesztették szerzőjüket és címüket!
Keressétek meg az összetartozó elemeket, majd kapcsoljátok őket össze egy
vonallal!
Maximálisan elérhető pontszám: 15 pont
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Antonio Bonfini

Rerum Ungaricus
decades

„Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.”

Szózat

„Otthonában nem voltak gyöngyös
serlegek, aranyból, onyxból, a termek
szőnyegtelenek. Házi készlete szinte
semmi: négyszögletű asztalon piszkos
terítők. A magyarok csak lóval,
fegyverrel törődtek, ezekre rakták az
aranyat, gyöngyöt… A királyné jötte
után azonban megjavult az asztal s az
élet módja”

Szép Ilonka

„Itt küzdtenek honért a hõs
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.”

Hymnus, a ’Magyar
nép zivataros
századaiból

„Adassék
A levél
Hunyadi Mátyásnak,
Tulajdon
Kezébe,
Senkinek se másnak.”

Mátyás anyja

„S felrobognak hadvész ülte képpel
Újlaki s a megbékült Garák.
S a király jő, fölség érzetével
Környékezvén őt a hős apák,
Ősz Peterdi ösmer vendégére,
A király az: "Áldás életére!"
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