
A VETÉLKEDŐ ANYAGA 

 

„A pénzen lévő történelem” 

KIEMELT FELADAT 

 

A kiemelt feladatok a pénz általános történetéhet kapcsolódnak majd. Amint megérkeznek a 

nevezések a vetélkedőre, minden csapat számára kisorsolunk egy konkrét témát az alább 

felsoroltakból, és ezeket küldjük el a csapatok számára 2019. március 5-ig. Ebből a témából kell 

kiselőadást készíteni a szombati vetélkedőre. A feldolgozás időtartama maximum 6 perc lehet. A 

feldolgozás módja lehet bármi (PPT, verses, megzenésített, stb.) 

 

 Régi fizetőeszközök a pénz megjelenése előtt 

 Lüdia a pénzverés bölcsője (Kroiszosz király) 

 Az ókori Görögországban használt pénzek 

 Dareiosz kincse, aranypénze 

 Római pénzkiadás története 

 Pénzek az Ókori Kínában 

 Pénzrontás, pénzújítás a középkori Magyarországon 1458-ig 

 Nemesfém bányászat és pénzverés Károly Róbert idején 

 A papírpénzek ősei 

 A Habsburg Birodalom papírpénzei a kezdetektől a 19. századig 

 Pénzek a magyar szabadságharcok alatt (II. Rákóczi Ferenc rézpénze, és a Kossuth 

bankók) 

 Wekerle Sándor és az aranyalapra való áttérés 

 A pengő története 

 A forint története 

 A pénzhelyettesítő eszközök története 

 Pénzhamisítás története, okai, céljai, nevezetesebb esetei 

 

 



Művészet- és művelődéstörténet 

 

 Az építész Ybl Miklós és Hild József 

 Esztergomi, sárospataki, visegrádi műemlékek 

 Gyulafehérvár történelmi központja 

 Bethlen Gábor Kollégium története 

 A nagycenki Széchenyi- kastély 

 

Irodalom 

 

 Mátyás reneszánsz udvara 

 

 Janus Pannonius élete és költészete 

 Bibliotheca Corviniana  

 

Felkészüléshez javasoljuk:  

Középiskolai tankönyvek (9. évfolyam) 

http://www.oszk.hu/content/bibliotheca-corviniana-digitalis 

https://corvina.hu/hu/cimlap/ 

 

 A reformkor és romantika irodalmából 

 

 Katona József élete, Bánk bán  

 Vörösmarty Mihály élete, költészete és a Csongor és Tünde 

 Madách Imre élete, Az ember tragédiája 

 

Felkészüléshez javasoljuk:  

Középiskolai tankönyvek (10-11.évfolyam) 

 

http://www.oszk.hu/content/bibliotheca-corviniana-digitalis
https://corvina.hu/hu/cimlap/


Történelem 

 

 Bármely történelem tankönyv erre az időszakokra vonatkozó időszaka elsősorban 

magyar vonatkozásban. 

Biológia 

 

 http://botanikuskert.szie.hu/ven-vackor/ven-vackor-negy-arca 

 http://www.fuveszkert.org/a-fuveszkert-tortenete/  

 https://ng.hu/programok/2018/11/12/tudomany-matyas-kiraly-udvaraban/ 

 https://hu.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3szegi_S%C3%A1muel 

 https://www.mnb.hu/bankjegy-es-erme/ermeink 

 https://www.youtube.com/watch?v=1jiG40mmDvs 

 http://www.termeszeti-ertekek.eoldal.hu/cikkek/vedett-elolenyek-a-penzermeken/ 

 http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1899 

 http://www.mme.hu/magyarorszag-madarai/mbeturendes-kereso/N 

 http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2003/tv0305/bakos.html 

 

Földrajz 

 https://ilovedunakanyar.hu/sztori/menu-matyas-kiraly-eskuvojen/ 

 https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_konyham%C5%B1v%C3%A9szet 

 A gasztronómia változása Szent Istvántól Mátyás királyig 

 A három részre szakadt ország egyedi konyhakultúrája 

 A Habsburg-kor 

Matematika 

 Az alábbi fogalmakhoz kapcsolódó számítási feladatok 

 pénzláb 

 átlagsúly 

http://botanikuskert.szie.hu/ven-vackor/ven-vackor-negy-arca
http://www.fuveszkert.org/a-fuveszkert-tortenete/
https://ng.hu/programok/2018/11/12/tudomany-matyas-kiraly-udvaraban/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3szegi_S%C3%A1muel
https://www.mnb.hu/bankjegy-es-erme/ermeink
https://www.youtube.com/watch?v=1jiG40mmDvs
http://www.termeszeti-ertekek.eoldal.hu/cikkek/vedett-elolenyek-a-penzermeken/
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1899
http://www.mme.hu/magyarorszag-madarai/mbeturendes-kereso/N
http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2003/tv0305/bakos.html
https://ilovedunakanyar.hu/sztori/menu-matyas-kiraly-eskuvojen/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_konyham%C5%B1v%C3%A9szet


 lat (pl. 6 lat-os finomezüst/6 lat finomságú ezüst) 

 kopási százalék 

 infláció 

 devalváció 

 kamat 

 

Fizika 

 

 https://www.mnb.hu/static/kpl/u10000/u10000.htm 

 

Hittan 

 

 Egyháztörténet I., tankönyv és tanári kézikönyv, a kezdetektől 1711-ig. (Tóth-Kása 

István, Tőkéczki László) 

 

 

a) I. István  

23. Fejezet: A magyar egyház szervezet kiépítése Géza és I. István korában (97-100 oldal). 

 

b) Mátyás király 

26. Fejezet: A pápaság válságának magyarországi hatása a XIV-XV. században (110. oldalon a jobb 

hasáb, 111. oldal) 

 

 Hitünk hősei (Bottyán János) 

 

a) Bethlen Gábor 

A nagy fejedelem, Bethlen Gábor (70-81. oldal) 

 

 

https://www.mnb.hu/static/kpl/u10000/u10000.htm


 Magyar egyháztörténet, egyháztörténeti alapmodul, Isten hozzánk való szeretete 

(Márkus Gábor) 

  

Link: http://refpedi.hu/lapozo/Magyar-egyh-zt-rt-net_2017_PRESS/ 

 

a) II. Rákóczi Ferenc 

8. Fejezet: Istennel a hazáért és a szabadságért 

1.2. A Thököly-felkelés és a Rákóczi-szabadságharc (40-41. oldal) 

1.3. A szatmári béke (1711) elfordítása (41. oldal) 

 

b) Széchenyi István és Deák Ferenc kora 

10. Fejezet: Reformátusok a nemzeti eszmélés korában (47-49. oldal) 

 

 

Jelentkezési határidő: 2019. február 25. hétfő. Jelentkezni lehet postán (2314 Halásztelek, II. 

Rákóczi Ferenc u. 17.) vagy e-mailen (bocskai.gimnazium@reformatus.hu). Jelentkezéskor, kérjük, 

hogy adjanak meg egy olyan e-mail címet, amelyen intézményükkel tarthatjuk a kapcsolatot.  

Kérünk minden háromfős csapatot, hogy mellékelt jelentkezési lapot töltsék ki, és küldjék vissza 

címünkre a fenti határidőig.  

Életére és munkájára Isten áldását kérve, tisztelettel 

Halásztelek, 2019. február 1. 

Kállai Attila 

igazgatóhelyettes 

 

http://refpedi.hu/lapozo/Magyar-egyh-zt-rt-net_2017_PRESS/
mailto:bocskai.gimnazium@reformatus.hu

