Megyei Történelem Verseny
2. forduló

A török kor Magyarországon

Kedves Versenyző!
A feladatok figyelmes értelmezése, megoldása jobb teljesítményt eredményez. Ezeket
tartsátok szem előtt és dolgozzatok alaposan! Jó munkát kívánunk, szervezők.
Név: ..................................................................................................................
Cím: ..................................................................................................................
Iskola, évfolyam: ..............................................................................................
E-mail cím: .......................................................................................................

„Törökhöz nem fűz, és soha nem is fog fűzni semmiféle
kötelék, csak tettetett barátság…”
1. Kitől származik a fenti idézet? Kinek írta az illető?
......................................................................................................................................................
2 pont/
2. A középkori Magyarország bukása. Válaszolj a kérdésekre!
Mi vezetett a középkori magyar államiság végéhez? Sorolj fel legalább 3 okot!
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Ki volt a magyar uralkodó a mohácsi vereség idején, melyik uralkodóházból származott?
Hogyan végződött a csata a király számára? Ki festett képet ezzel kapcsolatban? Mi a
festmény címe?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Mohács után milyen sajátossága van a magyar államiságnak, hogy alakult az uralkodás az
országban?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
10 pont/
2. Írd le időrendi sorrendbe a következő események betűjelét!
A I. Szulejmán halála

F speyeri egyezmény

B János Zsigmond Erdély első fejedelme

G Kőszeg ostroma

C Fráter György halála

H drinápolyi béke

D II. Lajos halála

I

E I. Ferdinánd uralkodásának vége

J az ország három részre szakad

1.

2.

3.

4.

5.

6.

az ország két részre szakad

7.

8.

9.

10.

10 pont/
3. A három részre szakadt ország.
Az alábbi térképen írd a megfelelő helyre a három részre szakadt ország részeinek nevét és
legfontosabb városát /székvárosát/!

Írd az alábbi fogalmak számát a három részre szakadt ország megfelelő részeibe!
ország részei
fogalmak
1. szászok
5. Pázmány Péter.
9. vésztörvényszék

2. hajdúk
6. mezővárosok
10. Comenius

3. defterdár
7. atnáme
11. Vizsolyi Biblia

4. kettős adóztatás
8. Basta-szekere
12. Speyeri szerződés
18 pont/

4. Az alábbi rajzon nevezd meg a végvár részeit!

Mi volt a magyar végvárak szerepe?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Kinek, mely híres irodalmi műve szól az alábbi várak ostromáról?
Drégely: ........................................................................................................................................
Eger: .............................................................................................................................................
Szigetvár: ......................................................................................................................................
Temesvár: .....................................................................................................................................
14 pont/
5. Végvári harcok – végvári hősök
Egészítsd ki az alábbi táblázatot!
Ssz.
1.

Évszám

Várkapitány

1532

2.
3.

Helyszín

magyar győzelem
Drégely

1552

4.

Losonczy István

magyar vereség

Eger

5.

1552

Nyáry Lőrinc

6.

1556

Horváth Stansics Markó

7.

1566

8.

Háború kimenetele

Gyula

magyar győzelem
magyar vereség

Zrínyi Miklós

magyar vereség

15 pont/

6. Jelöld a vaktérképen az 5. feladatban szereplő várakat!
Továbbá rajzold be a az 1664. évi török hadjárat útvonalát, és a döntő csata és a béke
helyét →zöld színnel!

11 pont/

7. Karikázd be a megfelelő választ!
-

Az 1538-as váradi béke II. Lajos/ I. János/ János Zsigmond és I. Ferdinánd között jött
létre.

-

A várvédő harcok hősi történeteit Pázmány Péter/ Bakfark Bálint/ Tinódi Lantos
Sebestyén írta meg, írói munkásságát Ferdinánd nemességgel jutalmazta.

-

A Magyar Kamara a katonai ügyekkel/ pénzügyekkel/ igazságszolgáltatással
foglalkozott.

-

A kádi a török bíró/ lovas katona/ tartományvezető volt.

-

A törökök Dobó Istvánt/ Fráter Györgyöt/ Nádasdy Ferencet hívták
„erős fekete bég”-nek.
5 pont/

9. Igaz vagy hamis?
…….A 16. századot a magyar kultúra romlásának nevezték.
…….A Szent Liga végső célja a török kiűzése volt Magyarországról.
…….A pusztásodás az erdősödésnek kedvezett.
…….A protestáns prédikátorokat Konstantinápolyban adták el rabszolgának.
…….Bethlen a korponai kiváltságlevél kiadásával rendezte a hajdúk helyzetét.
…….A Zentai csatával hazánk felszabadult a 150 éves oszmán uralom alól.
…….Lázár deák térképe Mohács előtt készült.
…….A zsitvatoroki béke lezárta harmincéves háborút
8 pont/

10. Mit jelentett a korabeli mondás? Magyarázd meg, miért mondták ezt!
Melyik társadalmi réteghez kapcsolható, kikből tevődött össze ez a réteg?

„Se pénz, se posztó”
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3 pont/

11. A 150 év török megszállás nyelvi és építészeti emlékek sokaságát hagyta ránk.
Milyen használatai tárgyat jelölnek az alábbi török kifejezések?
ibrik: .............................................................................................................................................
kaftán: ...........................................................................................................................................
findzsa: .........................................................................................................................................
handzsár: .......................................................................................................................................
talizmán: .......................................................................................................................................
5 pont/

Építészeti emlékek.
Hol találhatók a képen látható épületek? Nevezd is meg őket!

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................
4 pont/

Beérkezési határidő: 2019. november 30.
Cím: „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár
8999 Zalalövő, Szabadság tér 2.
E-mail cím: zalakonyvtar@gmail.com

