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A feladatokat írta: Csapat tagjai: 

Czirók András, Budapest 

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

 Iskola: 

Lektorálta:  

Szabóné Rácz Erika, Szolnok  ...............................................................  
 Beküldési határidő: 2019. január 12. 

  

 

„ Lengyel mezőkön”című tanulmányi verseny 
II. forduló 

2018/2019. 
 
 

Feladat 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen 

Elérhető 12 pont 5 pont 7 pont 8 pont 4 pont 4 pont 40 pont 

Elért        

 

 

1. feladat 12 pont 

Párosítsátok azokat az eseményeket, amelyek ugyanabban az évben történtek. Írjátok az 

események betűjelét – párokat alkotva – a táblázatba, és állapítsátok meg, hogy melyik évben 

történtek! 

 

A. 
Maria először utazott az USA-ba, hogy megteremtse a további kutatásaihoz az 

anyagiakat. 

B. 
Internálótábor létesült Bereza Kartuskában, amelyet többen a náci koncentrációs 

táborokhoz hasonlítanak. 

C. 
Madame Curie megkapta a doktori címet, valamint ugyanebben az évben férjével 

együtt Nobel-díjban részesült. 

D. 
Jan Matejko, akit sokan a legnagyobb lengyel festőnek tartanak, elkészíti azt a 

festményét, amely az alkotmány kiadásának 100. évfordulója előtt tiszteleg. 

E. 
I. Ferenc József felesége, Erzsébet királyné Genfben anarchista merénylő áldozatául 

esik. 

F. Bronislawa szakított Madame Curivel, ekkor határozta el Maria, hogy Párizsba megy. 

G. A Curie-házaspár felfedezi a rádiumot, az első ismert radioktív elemet. 

H. Egy szanatóriumban, Passyban életét veszítette Madame Curie. 

I. 
Galícia autonómiát kapott: létrejött a parlamentje és kormánya. Az iskolákba, 

hivatalokba és az igazságszolgáltatásba újra bevezették a lengyel nyelv használatát. 

J. Lengyelország parlamentáris köztársaság lett. 

K. Budapesten átadták az Erzsébet-hidat a forgalomnak. 

L. Varsóban megszületett Maria Sklodowska. 
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Megoldás 

 

Évszám Események betűjele 

   

   

   

   

   

   

 

 

2. feladat 5 pont 

Lengyel, magyar – két jó barát 

Válasszátok ki a kérdésenként az egyetlen helyes megoldást, és karikázzátok be a betűjelét! 

 

Ki nem volt lengyel király? 

A) Nagy Lajos 

B) Hedvig 

C) Luxemburgi Zsigmond  

D) Báthory István 

 

Melyik magyar uralkodónak nem volt lengyel felesége? 

A) I. Bélának 

B) Szapolyai Jánosnak 

C) I. Károlynak 

D) II. Jagelló Ulászlónak 

 

Az 1900-as népszámlálás adatai szerint hány lengyel élt Magyarországon? 

A) kb. 30 ezer fő 

B) kb. 40 ezer fő 

C) kb. 50 ezer fő 

D) kb. 60 ezer fő 
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Melyik magyar miniszterelnök állásfoglalását tükrözik az alábbi sorok? „(...) semmi 

körülmények között nem engedhetjük meg német csapatok magyarországi 

vasútvonalakon történő átszállítását Lengyelországba.” 

A) Darányi Kálmán 

B) Imrédy Béla 

C) Teleki Pál 

D) Bárdossy László 

 

 

Hol avattak először köztéren Magyar-Lengyel Barátság Emlékművet? 

A) Győrben 

B) Debrecenben 

C) Miskolcon 

D) Szegeden 

 

 

3. feladat 7 pont 

Versrészlet – történelem – Madame Curie 

Olvassátok el az alábbi versrészletet, majd oldjátok meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 

„Látod-e, lengyel, 

Vaserő és hűség 

E cudar földet mégegyszer megváltják. 

Látod-e, lengyel, 

Germán és szittya 

Hurokra hajtják a világ zsiványát.” (Gyóni Géza) 

a) Melyik történelmi eseményről szól a versrészlet?  

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

 

b) Melyik frontról szól a versrészlet? (Ne országot írjatok!) 

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

 

c) Kik voltak a frontszakaszon a szembenálló felek?  

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

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

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

 

http://www.intratext.com/IXT/HUN0225/A9.HTM
http://www.intratext.com/IXT/HUN0225/4N.HTM
http://www.intratext.com/IXT/HUN0225/4.HTM
http://www.intratext.com/IXT/HUN0225/3/DZ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/HUN0225/11.HTM
http://www.intratext.com/IXT/HUN0225/2/68.HTM
http://www.intratext.com/IXT/HUN0225/VV.HTM
http://www.intratext.com/IXT/HUN0225/A9.HTM
http://www.intratext.com/IXT/HUN0225/4N.HTM
http://www.intratext.com/IXT/HUN0225/1/3M.HTM
http://www.intratext.com/IXT/HUN0225/4.HTM
http://www.intratext.com/IXT/HUN0225/1/OL.HTM
http://www.intratext.com/IXT/HUN0225/3/HF.HTM
http://www.intratext.com/IXT/HUN0225/1.HTM
http://www.intratext.com/IXT/HUN0225/47.HTM
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d) Milyen célt szolgáltak a „kis Curie-k” abban történelmi eseményben, amelyről a 

versrészlet szól? 

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

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

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

 

e) Hogyan támogatta még Madame Curie honfitársait a fenti példán túl ebben az 

időszakban?  

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

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

 

 

4. feladat 8 pont 

Rejtvény 

Írjátok a meghatározásokhoz a megfelelő fogalmat, nevet. Karikázzátok be a megfelelő 

betűket (pl.: Lengyelország (jobbról a 2. betű): Á), majd olvassátok össze őket! Ezután 

válaszoljatok a kérdésekre!  

 

Ebben a városban jött létre a Lengyel Köztársaság első ideiglenes kormánya 1918-ban: 

 ..........................................................................................................  (jobbról a 2. betű) 

 

A lengyel alkotmánynak országgyűlési határozatában bevezetett intézménye, amely lehetővé 

tette, hogy bármely képviselő valamely határozat végrehajtása ellen tiltakozzék, s ezzel a 

javaslatnak törvénnyé válását megakadályozza. Hozzájárult a központi hatalom széteséséhez: 

 .........................................................................................................  (balról az 5. betű) 

 

A parlament alsóházának neve a modern Lengyelországban, illetve országgyűlés 1795 előtt: 

 ..........................................................................................................  (jobbról a 3. betű) 

 

Krakkó városának védőszentje, róla nevezték el a város északi részén található kaput: 

 .........................................................................................................  (jobbról az 1. betű) 

 

Annak a konferenciának a helyszíne, amelyen arról döntöttek, hogy Lengyelország a második 

világháború után szovjet érdekszférába kerül: 

 ..........................................................................................................  (balról a 4. betű) 

 

 

Megoldás:  .......................................................................................  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyelorsz%C3%A1g
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Milyen rokoni kapcsolat volt közte és Maria Sklodowska között? 

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

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

 

Minek a felfedezése fűződik nevéhez? 

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

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

 

 

5. feladat 4 pont 

Lengyelország büszkeségei 

Ki posztolhatta volna Facebook profiljára az alábbi gondolatokat? Írjátok a kipontozott 

vonalakra a teljes nevét!  

 

a) „Forradalmi etűd című zeneművemmel óriási sikert arattam.” 

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

 

b) „Föld mozog és valójában a Nap áll mozdulatlanul a világegyetem középpontjában!” 

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

 

c) „Testvéreim! Ne féljetek befogadni Krisztust és elismerni az ő hatalmát! (...) Ne 

féljetek! Nyissátok ki, sőt tárjátok szélesre a kapukat Krisztusnak! Nyissátok meg az 

államok határait, a gazdasági és politikai rendszereket, a kultúra, civilizáció és haladás 

tágas birodalmát az ő megmentő hatalmának! Ne féljetek!" 

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

 

d) „Megjelent Pan Tadeusz című epikus költemény, amely a lengyel nemesi élet 

enciklopédiája.” 

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

 

 

6. feladat 4 pont 

Madame Curie életéről sok könyv és film látott napvilágot, emellett arcképe több nemzet 

bankjegyén is szerepelt.  Válaszoljátok meg Maria utóéletére vonatkozó kérdéseket! 

 

a) Ki írt legelőször könyvet életéről? 

 ..........................................................................................................................  
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b) Egy könyv, amely pár évvel ezelőtt, 2013-ban jelent meg nemcsak Maria életét 

mutatja be, hanem az olvasó információkhoz juthat belőle a családjáról, lányairól, egy 

egész tudósdinasztia életéről. Ki a könyv szerzője?  

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

 

c) Annak a filmnek a címe, amelyet Rosamund Pike főszereplésével Budapesten kezdtek 

el forgatni a tudós életéről, 2018 februárjában: 

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

 

d) Melyik nemzet melyik bankjegyén szerepelt az euró bevezetése előtt a Curie házaspár? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

