
 

Az Irinyi János Református Oktatási Központ– Óvoda, Általános Iskola, 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon 

országos műveltségi pályázatot hirdet 

„Irinyi János élete és kora” címmel 

A résztvevők köre: 

− 3 fős csapatok a középiskolák 9-11. évfolyamairól, 

− iskolánként maximum 2 csapat indulhat a feladatlapok beküldésével. 

Az I. forduló megoldásait 2018. március 14-ig kérjük az alábbi e-mail címre küldeni: 

viszlaimargit@gmail.com 

Külön nevezési lapot nem kérünk beküldeni, de kérjük, hogy a csapat tagjainak nevét, 

iskolájuk nevét és a felkészítő tanár nevét pontosan, telefonszámmal, e-mail címmel együtt 

tüntessék fel a feladatlapon! 

A versenyszervezéssel kapcsolatosan felmerülő kérdésekre a viszlaimargit@gmail.com, 

illetve a titkar@irinyi-ref.hu címen lehet választ kapni. Telefon: 06/48 311-422 

A felkészüléshez ajánlott szakirodalom: 

Irodalom: 

Irodalom tankönyv 10. osztályJókairól szóló fejezete 

A magyar irodalom története 4. kötet 284-320. oldala 

Kötelezően elolvasni: Jókai Mór: Az arany ember, illetve a filmváltozata, rendező: Gertler 

Viktor (1962) 

 

Tudománytörténet: 

- Síró András: Irinyi János című monográfiája és a neten található róla szóló cikkek, 

valamint az I. és II. ipari forradalom találmányai, feltalálói  

- A technika krónikája, Officina Nova 186. oldaltól a 342. oldalig tartó fejezetek, a 

technika- és tudománytörténetre vonatkozó részek. 

Történelem:  

- Magyarország története 14-15-16. kötete: 

Hermann Róbert: Forradalom és szabadságharc (1848-1849);  

mailto:viszlaimargit@gmail.com
https://zanza.tv/irodalom/romantika/jokai-mor-az-arany-ember
https://port.hu/adatlap/szemely/gertler-viktor/person-554
https://port.hu/adatlap/szemely/gertler-viktor/person-554
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Deák Ágnes: Polgári átalakulás és neoabszolutizmus; 

Kozári Mónika: A dualizmus kora (1867-1914) 

- Magyarország története a 19. században (Szerkesztette: Gergely András), a 

neoabszolutizmushoz, a kiegyezéshez és a dualizmushoz kapcsolódó részek. 

- Száray Miklós: Történelem tankönyveinek megfelelő fejezetei, illetve az OFI könyveinek 

megfelelő fejezetei 

A zenei forduló témája: Liszt Ferenc művészete 

Művészettörténet: Budapest világvárossá fejlődése 

Az interneten található adatokat is fel lehet használni, de a javításnál a megadott 

szakirodalomban található megoldásokat fogadjuk el. 

A versenyen a csapatok könyvjutalomban részesülnek. 

Kazincbarcika, 2018. február 5. 

Jó munkát kívánunk!  

        A verseny szervezői 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Liszt_Ferenc


Irinyi János élete és kora 

 

3 
 

 

Iskola neve, a csapat elérhetősége (telefonszám is): 

 

A csapat tagjainak neve: 

 

 

 

Felkészítő tanár neve, elérhetősége: 

 

Elért pontszám: 75 pont/ 
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FELADATLAP 

1. Kitől származnak az alábbi idézetek? 

 
a, „Wesselényi Miklós közelebbi megismerésével igen sokat nyertem. Vele örökké szoros 

és felbonthatatlan barátságban fogok élni, érzem ezt.” 

………………………………………………………. 

b, „Honához hű szíve, honérti keservében tört meg. Szegény oroszlán, mire jutottál” 

……………………………………………………… 

c, „A honpolgárok nem nemes osztályainak, mindenekelőtt pedig a királyi városoknak és 

szabad kerületeknek, képviselet alapján, úgy törvényhozási, mint helyhatósági jogokban 

valóságos részesítése.” 

……………………………………………………… 

d,” Ujjait a kor ütőerére tevé, és megértette annak lüktetéseit, és ezért, egyenesen ezért 

tartom őt a legnagyobb magyarnak.” 

……………………………………………………… 

e, „Nekünk most az a roppant feladat jutott, hogy a mozgalmakat bölcsen vezessük, s azon 

kell lenünk, hogy a gyeplő kezeink között maradjon, mert addig alkotmányos úton lehet 

haladnunk, de ha kezünkből egyszer kirántatott, a következményeket az Isten tudja csak.”  

           

 ………………………………………………………                                                          5/ 

 

2. Kit takarnak az alábbi nevek? 
a, Az árvízi hajós: 

 

b, A haza bölcse: 

 

c, A legnagyobb magyar: 

 

d, A turini remete: 

 

e, A szép akasztott: 

 

f, Erdély Széchenyije: 

 

g, Osztrolenka véres csillaga: 

 

h, A nemzet csalogánya: 

 

i, Az anyák megmentője: 

 

j, a csavargók bárója:                  10/ 
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3. Híres történelmi személyiségek fényképei alapján válaszolj az alábbi 

kérdésekre! 

 

 

1. Vezeték- és 

keresztneve: 

………………………

……………………… 

2. Az unokaöccsének 

írt intelemeinek a 

címe: 

………………………

………………………

……………………… 
 

1. Kereszt- és 

vezetékneve:  

………………………

……………………… 

2. Erdély 

főkormányzója: 

(ideje) 

………………………

………………………

……………………… 

 

1. Vezeték- és 

keresztneve: 

………………………

……………………… 

2. Melyik pártot 

vezette 1861-ben? 

………………………

………….………….

………………………

. 

3. Mi a címe ismert 

drámájának? 

………………………

……………………… 

 

1. Vezeték- és 

keresztneve: 

………………………

……………………… 

2. Milyen tisztséget 

viselt a Batthyány-, és 

az Andrássy- 

kormányban? 

………………………

………..…………….

……………………… 

           9/ 
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4. Töltsd ki a keresztrejtvényt! 

1       

2        x      

3            x     

4              

5           x       

6        x      x       

7               

8            x       

9         

10            

11         x          

12        

13           

14            

15           x         

16         

17        x      

18               

19         

 

1. Széchenyi István fő művének címe 

2. A dinamó magyar megalkotója 

3. A kor híres dívája 

4. Művészeti ág 

5. Erdélyi báró, Széchenyi barátja 

6.  A tibeti-angol szótár megalkotója 

7. Stílustörténeti korszak és korstílus 

8. A „legnagyobb magyar” 

9. Ebben a röpiratban is 12 fontos pont van 

10. Ilyen volt Irinyi gyufája 

11. Bolyai János műve 

12. Ekkor még hazánk része volt 

13. Nagy létszámú nemzetiség Magyarországon 

14. 1830-1848 közötti kor 

15. „Szabadságot kedvelő” emberek csoportja volt 

16. Híres versenyló 

17. A magyarországi finnugorisztika kiemelkedő alakja 

18. Egyszemélyi, korlátlan uralom 

19. Ebbe a városba költözött a Pesti Színtársulat 1815-ben 

 

Megfejtés: ……………………………………………………………………………                                   

           20/ 
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5. Egészítse ki az alábbi szöveget fogalmakkal, helyszínekkel, nevekkel, majd 

a kiegészítések utáni zárójelbe írja be az odaillő kép betűjelét! 

(Háromkiegészítéshez nincs kép.) 

1896-ban ünnepelte Magyarország az állam ezeréves fennállását, a a) ………..………(…)-t. 

Ez tulajdonképpen a b)…………………… (…) kerek évfordulója volt, és nem a Szent 

Istvánhoz kötött c)………………………. (…) -é. A Városligetben nyílt országos kiállítást 

egy új közlekedési eszközön, a d)………………….. (…) -n is meg lehetett közelíteni. A 

kiállításon a legnagyobb sikert az ún. történelmi főcsoport aratta, amelyen a román stílust jáki 

kápolna, a gótikust és a reneszánszt a e)……………………… (…) vára, a barokkot egy 

főnemesi palota jelképezte. Ebben az évben adták át az uralkodóról elnevezett 

f)………………………. (…) hidat. Május 3-án hálaadó istentiszteletet tartottak a koronázási, 

azaz a g)……………… (…) -templomban. Az országszerte rendezett ünnepségekből kivették 

a részüket a hazai nemzetiségek, és nem zavarták meg a megemlékezéseket az 1890-ben 

alakult parlamenten kívüli párt, a h)…………………………… (…) Párt tagjai sem.  

 

 

 

 

 

 

A 

 

B 
 

 

 

 

 

 

C 

 

D 
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   E                                                                  F                                                  G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   H                                                                        I 

 

            16/ 
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6. A következő képsorok a 19. század női ruhadivatját idézik fel. A bálok, 

szalonok, lóversenyek, polgárosodó magyarsága körében sokféle ruhadarab 

előfordult, melyek viseletét az aktuális divatszabályok előírták, nevüket 

viszont nem a magyar eredetüknek köszönhették.  A képek megtekintése 

után írja a szavak mellé a megfelelő betűjelet! 

  
1. Schneppe: 

2. Canotier: 

3. Rotonde: 

4. Paletot: 

5. Krinolin:          5/ 
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7. Jókai: Az aranyember című művében kit takarnak az alábbiak? 
 

a) Kandia kormányzója, később sztambuli khazniár: 

b) török kém: 

c) a Szent Borbála hajóbiztosa, később földbirtokos nemes, kereskedő: 

d) Athalie apja, gátlástalan komáromi üzletember: 

e) Teréza mama lánya:         5/ 

 

8. Azonosítsd az alábbi fogalmakat! 
a) Közös uralkodón és a közös ügyeken kívül a két ország független egymástól: 

b) A döntési folyamat jogszerű, de nagyon hosszú ideig tartó „áltevékenységgel” való 

hátráltatása: 

c) Megvesztegetést, sikkasztást, botrányos csalást jelent: 

d) Az Allenza című milánói lap május 18-án tette közzé Kossuth tervét. Kossuth szerint 

a Duna-tájon élő kis nemzetek külön-külön védtelenek, szövetségben azonban 

`elsőrendű, gazdag és hatalmas állam lennének 30 millió lakossal, mely sokat fog 

nyomni Európa mérlegében: 

e) A pénzügyi terhek viseléséről akképp állapodtak meg, hogy annak feltételeit és 

arányait tíz évente kötelező jelleggel újratárgyalják:    5/ 


