"ÉRC, MÁRVÁNY ÉS KÖNYV NEM HAGY ENYÉSZNI SOHA." (BONFINI)
MÁTYÁS KIRÁLY PÁLYÁZAT
II. FORDULÓ (HATÁRIDŐ: 2018. ÁPRILIS 15.)
ALSÓ TAGOZATOS EGYÉNI VERSENY
NÉV:
ISKOLA, OSZTÁLY:
E-MAIL:
1. Olvasd el a Mátyás király könyvtára című mondát, és oldd meg a feladatot!
Válaszd ki az igaz állításokat a következők közül, és írd le a hozzájuk tartozó betűket a
vonalra. Hogyan kapcsolódik a megfejtés Mátyás királyhoz?

Mátyás királynak híres könyvtára volt Budán. H
Mindenki csodálta Mátyás palotáját. O
Minden könyv magyar nyelven íródott. K
A könyvek kötésén Mátyás király címere volt látható. L
Mátyás király idejében mindenki megtanult olvasni. A
A könyv tartalma értékesebb, mint a díszes kötése. L
A könyvtárosok beengedték a rongyos fiút a könyvek közé. N
A fiú egy mesekönyvet akart elcsórni a könyvtárból. Z
A fiú bátran felelt a király kérdésére. F
A király megsajnálta a fiút. Ó

Megfejtés: ................................................................................................................................
Kapcsolat Mátyás királlyal: .....................................................................................................

2. Egészítsd ki a következő szólásokat, közmondásokat és magyarázd meg jelentésüket!

………………………………………………………………………., mit súgott a felesége fülébe
Mátyás király.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Meghalt Mátyás király, …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Király Mátyás és…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………lustája
………………………………………………………………………………………………………
3. Találkozhattak-e Mátyás királlyal az alábbi híres történelmi alakok?
V. Orbán pápa ..................................................................
II. Pius pápa ......................................................................
Johannes Regiomontanus ..................................................
Eleonóra aragóniai hercegnő .............................................
Hess András, budai nyomdász ..........................................
Taddeo Ugoletto ...............................................................
Galeotto Marzio.................................................................
Kolumbusz Kristóf ............................................................
Tinódi Lantos Sebestyén ....................................................
Rotterdami Erasmus ..........................................................
Giovanni Pierluigi da Palestrina .........................................
Dante Alighieri ..................................................................
Johannes Kepler ................................................................
Galileo Galilei ...................................................................

4. Párosítsd a helyszíneket a képekkel!

1. Fadrusz János Mátyás szoborcsoportja Kolozsváron
2. Visegrádi királyi palota
3. Budai királyi palota
4. Vajdahunyad vára
5. Mátyás király szülőháza Kolozsváron
6. Budai Mátyás-templom

5. Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó szavakkal!
Hunyadi Mátyás …………….-on született ….43-ban, Hunyadi János és …………………….
második gyermekeként.

Mátyást a legenda szerint 1458-ban …………….. városában, a ……….. folyó ……….
választották meg királlyá.

Mátyás híres katonáinak, a ……………… seregnek hadvezére volt ……………………….., aki
a legenda szerint molnárlegényként egy …………………kőről kínálta meg a királyt vízzel.

Mátyás második felesége .................... volt, aki …………….-ból érkezett Magyarországra.
Mátyás idején terjed el a ………………. stílus Magyarországon.

6. Írd le röviden a felsorolt foglalkozások jelentését!
lócsiszár: .................................................................................................................................
kisbéres: .................................................................................................................................
vajda: .....................................................................................................................................
varga: .....................................................................................................................................
kántor: ....................................................................................................................................
strázsa: ...................................................................................................................................
étekfogó: .................................................................................................................................
solymász: ……………………………………………………………………………………….

7. Időutazó újságíró vagy, éppen Mátyás udvarában jársz. Készíts riportot Mátyás
királlyal maximum egy A/4-es oldal terjedelemben!

