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Kedves versenyző! 
A verseny befejezéseként az eddigi fordulók anyagához 

kapcsolódóan válogatok 10 képet, (van, amelyik 

komolytalan, ezért L-nézést kérek) felsorolok 10 évszámot, és 

mellékelek 10 szövegrészletet. 

A szövegrészletek néhol lazán kapcsolódnak a sorba, de 

épp ez a lényeg. A feladatod az lesz, hogy kapcsolatot 

találj ezek között. A feladatlapon a következők 

szerepeljenek: évszám-szövegrészlet betűjele- kép sorszáma 

(2 pont) és egy indoklás, miért is tartoznak ezek össze (3 

pont)

Persze most is segít az internet!

Példát a következő dián láthatsz!



Példa   

 1.számú évszám  1793.január 21.

 D jelű szöveg: „Az állam én vagyok”

 Megoldás:

 1793.január 21. – D – 9. , mert ekkor végezték ki XVI. Lajost a képen látható guillotine-

nal; XVI. Lajos a Bourbon-dinasztia tagja volt, s e dinasztia leghíresebb uralkodójának 

(XIV. Lajos) szállóigéje a szöveg.

9. Számú kép



évszám Szövegrészlet 

betűjele

Kép srszáma indoklás



Következzék a 

feladat!



Évszámok

1. 1794.04.05.

2. 1823.január 1.

3. Kr.e. 58-51.

4. 1916.november 21.

5. 1703-11

6. 1849.04.14.

7. 1825.11.03.

8. 1871.01.18.

9. 1172-1196

10. 1815.06.18.



A,szöveg

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám

Az öt világrész nagy terűletén.

Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,

Ahány a szépség gazdag kebelén.

Van rajta bérc, amely tekintetet vét

A Kaszpi-tenger habjain is túl,

És rónasága, mintha a föld végét

Keresné, olyan messze-messze nyúl.



B,szöveg

 „A kor nagy kérdéseit nem szónoklatokkal és szótöbbséggel, hanem 

vassal és vérrel lehet eldönteni.” 



C, szöveg

„Mesternek mondott P, a néhai jó emlékű, dicsőséges Bélának, 

Magyarország királyának jegyzője, N-nek, az ő legkedvesebb 

barátjának, a tisztelendő és az írástudás művészetében avatott 

férfiúnak üdvözletét meg kérése teljesedését jelenti”



D, szöveg

 „Bakó, ügyes légy - órjást vesztesz el.”



E, szöveg

 „Veni, Vidi, Vici!”



F, szöveg

 „ Mindent meggondoltam, mindent megfontoltam!”



G, szöveg

 „Cum Deo pro Patria et libertate!”



H, szöveg

 „Magyarországot a poklok kapui sem fogják megdönteni!”



K, szöveg

 „ A legjobb védekezés a támadás!”



L, szöveg

 „ Magyarország nem volt, hanem lesz!”



1. kép



2. kép



3. kép



4. kép



5. kép



6.kép



7.kép



8. kép



9. kép



10. kép


