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„ Lengyel mezőkön”című tanulmányi verseny 
I. forduló 

2018/2019. 
 
 

Feladat 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen 

Elérhető 7 pont 10 pont 5 pont 6 pont 7 pont 5 pont 40 pont 

Elért        

 
 

1. feladat 7 pont 

Igaz vagy hamis? 

Döntsétek el az alábbi állításokról Maria Sklodowska életéről, hogy melyik igaz, melyik 

hamis! Tegyetek a táblázat megfelelő rovatába X-et! 

 

 igaz hamis 

Egy tanárházaspár ötödik gyermekeként született, a legfiatalabb volt a 

családban. 
  

Az 1863-as lengyel felkelés pozitívan hatott családja anyagi 

helyzetére. 
  

A Rádium Intézetet férje alapította 1932-ben.   

Az egyetemen fizika és kémia mellett matematikát is tanult.   

1911-ben a férjével közösen kémia Nobel-díjat kapott.   

Maria magánéletét haláláig megbecsülés és tisztelet övezte.   

Hagyatékát (írásait, szakácskönyvét) ólommal kibélelt dobozban 

tartják veszélyes radioaktív sugárzása miatt. 
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2. feladat 10 pont 

Maria Sklodowska élete és a lengyel történelem. 

a. Karikázzátok be azoknak az eseményeknek a betűjelét, amelyek Maria Sklodowska-Curie 

életében történtek! 

 

B Lengyelország második felosztása.  

D Bem József halála 

I Párizsban létrehozták a Lengyel Szocialista Pártot. 

J Lengyelország megtámadásával kitört a második világháború. 

L Wilson amerikai elnök 13 pontjában a lengyel állam újra alakításáról írt. 

M Józef Pilsudski győzött a köztársasági elnökválasztáson.  

N Lengyelország határháborút vív Csehszlovákia ellen. 

O Sanacja 

Ó  Lengyelország parlamentáris köztársaság lett. 

P Több mint 120 év után a független Lengyelország ismét létrejön. 

R A katyni vérengzés.  

U A versailles-i béke garantálta Lengyelország nyugati határát.  

V Létrejött a Varsói Hercegség. 

 

b. A bekarikázott betűjeleket helyes sorrendbe helyezve egy értelmes szót kaptok.  

Mi ez a szó?   .....................................................................  

 

c. Hogyan kapcsolódik Maria Sklodowska-Curie életművéhez, valamint Lengyelországhoz 

a megfejtés? 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

3. feladat 5 pont 

A tudós szülővárosa, Varsó. 

Tekintsétek át Varsó 19. és 20. századi történelmét! Rendeljétek az évszámokhoz annak az 

államnak az elnevezését, ahova Varsó akkor tartozott! A betűjelek beírásával válaszoljatok! 

Figyelem, két betűjel felesleges! 

 

Évszám Az állam elnevezése 

1795-1807  

1807-1815  

1815-1918  

1918-1939  

1939-1945  
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A. független Lengyelország 

B. Német Császárság 

C. Lengyel Főkormányzóság 

D. Porosz Királyság 

E. Magyar Királyság 

F. perszonálunióban az Orosz Birodalommal (ún. Kongresszusi Lengyelország) 

G. Varsói Hercegség 

 

 

4. feladat 6 pont 

A lengyel történelem nagy alakjai. 

a. Olvassátok el az alábbi rövid leírást, versrészletet, nézzétek meg a képeket, és állapítsátok 

meg, hogy a lengyel történelem melyik alakjának (vezeték- és keresztnév) állítanak 

tiszteletet! 

 

Eredeti foglalkozása lakatos. Az 1947–1948-as lengyelországi kommunista 

hatalomátvétel meghatározó alakja volt. Nevéhez fűződik az 1956-os lengyel 

felkelés, de az 1970-es gdański mészárlás is. 

1.  ..................................................................  

 

Mi ne győznénk? […] 

A szabadság régi bajnoka! 

Bosszuálló fénnyel jár előttünk 

Osztrolenka véres csillaga! 

2.  ..................................................................  

 

 

 3. ...................................................................  

 

 

 4.  ..................................................................  

https://hu.wikipedia.org/wiki/1947
https://hu.wikipedia.org/wiki/1948
https://hu.wikipedia.org/wiki/1956
https://hu.wikipedia.org/wiki/1970
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
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b. Karikázzátok be azoknak a történelmi személyeknek a sorszámát, akikkel elméletben 

találkozhatott volna Maria Sklodowska élete során! 

 

 

5. feladat 7 pont 

Sklodowska, a nő. 

Madame Curie olyan korban élt, amikor a nők és férfiak közti egyenlőség valamiféle 

utópisztikus vízió volt csupán, amikor a nők hátrányos helyzete a közéletben, a 

művészetben és a tudományos világban is társadalmilag elfogadott volt. 

 

a. Fejezzétek be úgy az alábbi állításokat, hogy igaz kijelentéseket kapjatok, és 

kapcsolódjanak a fenti sorokhoz! 

 

Noha Maria kiemelkedő eredménnyel érettségizett, mégsem  ..............................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

1894 nyarán hazalátogatott Lengyelországba, hogy karrierjét otthon folytassa, ám  ...........  

 ...............................................................................................................................................  

 

Bár Maria nemzetközileg elismert tudós volt,  .....................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

b. Fejezzétek be háromféleképpen úgy az állítást, hogy igaz kijelentéseket kapjatok! 

 

Madame Curie volt az első nő, aki / akit 

(1)  ....................................................................................................................................  

(2)  ....................................................................................................................................  

(3)  ....................................................................................................................................  
 

c. Hogy nevezik szakkifejezéssel (idegen szóval!) azt a mozgalmat, amely a nemek közti 

egyenjogúság politikai, gazdasági, személyes és társadalmi szintű megvalósítását tűzte ki 

célul?  

a szakkifejezés:  ................................................................................................................  

 

 

6. feladat 5 pont 

Az alábbi feladat a lengyel irodalomhoz kapcsolódik. 

a. Olvassátok el az alábbi regényrészleteket, majd állapítsátok meg, hogy kinek melyik 

művéből valók! 

 

1. 

„- Dicsértessék a Jézus Krisztus. 

- Mindörökké, Agata néni. Hova vándorol? 

- A világba, az emberek közé, drága jó tisztelendő úr... A nagyvilágba! - s ívet rajzolt 

botjával keletről nyugat felé. 
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A pap gépiesen arrafelé nézett, a messzeségbe, s hirtelen lehunyta szemét, mert az ég 

nyugati széle felett vakítóan izzott a nap, majd halkabban, szinte félénken kérdezte: 

- Kizavarták Klombék, mi? De talán csak egy kis veszekedésről van szó?... Talán...” 

szerző:  ...........................................................................................  

a mű címe:  ...........................................................................................  

 

2. 

 „A halál egy szempillantás alatt birtokába vette fejét. A vér fekete sugárban zúdult 

kifelé vastag nyakából a kerti virágokra. Lába a földet kapálta, aztán meghalt. A 

hűséges Akté másnap testét drága szövetekbe burkolta, és elégette egy illatszerektől 

áradó máglyán. Így múlt el Nero, mint ahogy elmúlik a szélvész, a vihar, a tűzvész, a 

háború vagy a dögvész, Péter bazilikája pedig a Vaticanus halmairól ma is uralkodik a 

városon és a világon.” 

szerző:  ...........................................................................................  

a mű címe:  ...........................................................................................  

 

b. Mi a közös nemzetközi elismertség tekintetében Maria Sklodowskában és a 

regényírókban? 

 ...............................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A feladatlapokat az alábbi címre várjuk: 

 
E-mail cím: lengyelmezokon@gmail.com 
 

Levelezési cím:  

 Szilágyi Erzsébet Gimnázium - Czirók András 

 1016 Budapest, Mészáros utca 5-7. 

mailto:lengyelmezokon@gmail.com

