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„Rajtunk is múlik”  Levelező verseny   2017/2018.  3. forduló  Téma: Pécselyi-medence 

Név: _________________________________________________________________ Osztály: ________________ 

Iskola:________________________________________________________________________Felső tagozat 

1. A Pécselyi-medence több, egymástól elkülönülő kismedence sorozata. Keresd meg a térképeden és sorold fel, 
melyek azok! 
a) ____________________    b) _____________________   c) _____________________  d) ____________________ 

e) _________________- völgy 

2. A változatos felszín létrejöttét üledékes kőzetek tették lehetővé. Válogasd szét a legjellemzőbb füredi mészkő 
és a forrásmészkő tulajdonságait! 
 
füredi mészkő: ___________________________        forrás mészkő: _____________________________ 
 
a) lyukacsos szerkezetű,  b) vékonyabb-vastagabb mészkőpadok között agyag csíkok találhatók,  c) a rétegek jól elvál-
nak egymástól,  d) Dörgicse közeli Kő-hegyen fordul elő,  e) mésztufa gátak képződtek belőle,  f) karrmező keletke-
zett a kőzetekből,  g) Vászolyi-séd mentén található,  h) a Balaton-felvidék  kedvelt építőanyaga ebből származik. 
 
3. a) A kontinentális éghajlatot az óceáni és a szubmediterrán hatás találkozása teszi változatossá. A Balaton-felvi-
dék növényvilága különösen gazdag. Melyik növényekről lehet szó?  
 
A) Melegkedvelő, az egész Balaton-felvidéken csak itt fordul elő. Őshonossága vitatott, egyes kutatók szerint a 

rómaiak hozták magukkal.  Az első tavaszi virág.    ______________________________________      

B) Citrusillatú, a Rutafélék családjába tartozik. Egyetlen őshonos képviselője hazánkban. Gyógynövény, érintése 

égető fájdalommal járó bőrkiütést okozhat.   __________________________________________    

b) A képen látható védett növények sztyeppréteken fordulnak elő. Nevezd meg a növényeket és írd mellé eszmei 
értéküket is! 

                                                                                 

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________              

4. Az itt élő állatok közül a Balaton-felvidék legértékesebb rovarfaja az Arias-díszbogár. 

 

  

 

Miért értékes ez az állat? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Mennyi az eszmei értéke? ______________________________________ 
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5. A Pécselyi-medence történelmi emlékekben, műemlékekben gazdag terület. Vajon melyik településen járunk? 
Írd a látnivalókhoz a települések betűjeleit! 

A) Nagyvázsony,   B) Pécsely,  C) Tótvázsony,  D) Balatonudvari,  E) Örvényes F) Kapolcs, 

a) Római kori villa maradványai, mozaikpadlós fürdőépülettel. 19. század eleji vízimalom. ______________  
b) 1770-es évekből való szív alakú sírkövek. ______________ 
c) Serfőzőház, ma is működő vízimalom. „Király-kő”, „Művészetek Völgye” egyik helyszíne: ________________ 
d) Temetőjében áll az utolsó bakonyi betyár, Savanyú Jóska sírja. ______________   
 e) Zádor-vár, vagy Himfy-vár romjai. _______________      
 f) Postamúzeum, Schumacher-házban  néprajzi gyűjtemény, Zichy Kastély,  középkori vár,  vármúzeum. __________ 
 
6. Nagyvázsony már a római korban is fontos hely volt, két fontos hadiút találkozott itt. Jelentősége a későbbiekben 
sem csökkent. 
Ki volt az első birtokosa a 13. században? _____________________________________________________________ 
Mikor adományozta Mátyás király a várat Kinizsi Pálnak? ________________________________________________ 
 
7. A nagyvázsonyi lovagteremben korabeli lovagi öltözet és fegyverek láthatók. 
a)  Mire volt szüksége egy középkori lovagnak? Írd a megoldásokat a betűháló mellé! 
b) Mi védte a lovagokat harc közben? Jelöld a megoldásban felsorolt tárgyak között aláhúzással! 

S O D R O N Y I N G 

I E P A J Z S K K V 

S Z A B L Y A A E A 

A É L D Ü J Á R S S 

K F L H B Á R D Z S 

Y K O P J A V B T A 

Z G S I S C N M Y R 

B U Z O G Á N Y Ű U 

 Melyek a Kinizsi Pál sírjába helyezett „Kinizsi ereklyék”? _________________________________________________ 

Mit ábrázolnak a fényképek? Írd a képek mellé! 

                                                                              

8. Hogyan válhatott lovaggá egy nemesi családból származó fiú Mátyás király idején?  Mit kellet elsajátítania? Írd a 
kérdésekhez a megfelelő tevékenységek betűjelét! 
1.) harci fegyverek használata,  2.) fegyverzet karbantartása,  3.) hadjáraton vehetett részt,  4.) harci lovaglás,  
 5.) úszás,  6.) sakkozás,  7.) lovagi magatartás illemtana,  8.) vadászás, 9.) nem harcol,védi  és segíti urát 
Mit tanultak az apródok? ________________________________________________ 

Mit sajátítottak el a fegyvernökök? __________________________________________________ 

Sorold fel a lovagi erényeket! ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

9. Kinizsi Pálról több leírás és legenda keringett. Írj le egyet röviden és készíts hozzá rajzot! 
Ha bármely más téma tetszett, szívesen látunk róla rajzokat! 

Beküldési határidő: 2018. április 6. péntek 
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