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/ Előzetes megtekintés

Kezdés ideje 2022. March 16., Wednesday, 12:00
Állapot Befejezte

Befejezés dátuma 2022. March 16., Wednesday, 12:00
Felhasznált idő 9 mp

Pont 0,0 a(z) 54,0 maximumból (0%)

1 kérdés

Nincs rá válasz

4,0 pont szerezhető

A szerkesztőségben megbeszélitek, a melléklet bevezetésében jó lenne, ha megjelenne, hogy mitől is különleges játék a sakk. Van, aki szerint
játék, más szerint sport. Szerinted melyik? Támaszd alá két érvvel, hogy szerinted hová tartozik a sakk!

https://elearning.opkm.hu/
https://elearning.opkm.hu/course/view.php?id=18
https://elearning.opkm.hu/course/view.php?id=18#section-0
https://elearning.opkm.hu/mod/quiz/view.php?id=337
https://elearning.opkm.hu/mod/quiz/startattempt.php?cmid=337&sesskey=7VE2e0gaD3
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2 kérdés

Nincs rá válasz

8,0 pont szerezhető

Információ

3 kérdés

Nincs rá válasz

1,0 pont szerezhető

Az értekezleten egyesek felvetik, hogy szerintük a sakk helyett sokkal jobb lenne a dominóról írni. 

A döntéshez segítségképp válogasd ki a helyes válaszokat, és  készíts segítségükkel egy összehasonlító táblázatot a sakkról és a
dominóról.

sakk dominó

1. 
Kialakulása
(század) 

2.

Van-e
magyarországi
szervezete,
egyesülete, ahol
érdekes
információt
lehet találni a
játékról? 

3.
Van-e verseny
belőle?

4.

Készült-e
Magyarországon
is látható
színdarab,
melynek
nemcsak címe,
hanem története
is  kapcsolódik
ehhez a
játékhoz?

   

   

   

   

Mellékleted első rovata "A sakk története", melyben a játék keletkezésétől napjainkig tartó rövid időutazásra szeretnétek hívni az olvasókat,
méghozzá játékos módon, egy rövid kvízjátékkal. A kérdéseket viszont megjelenés előtt le kell tesztelni, meg kell nézni azt, hogy hiteles
forrásban megtalálhatók-e a válaszok.

Te vagy a tesztelő, válaszold meg a kérdéseket! 

A mese szerint egy Széta nevű brahmin találta fel a sakkot. Jutalmul a rádzsától annyi búzaszemet kért, amennyi a sakktábla mezőire a
következő szabály szerint képletesen rátehető: az első mezőre egy, a másodikra kettő, a harmadikra négy ...  
Ki tudta fizetni a rádzsa a kért mennyiségű búzát?

igen

nem
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4 kérdés

Nincs rá válasz

1,0 pont szerezhető

5 kérdés

Nincs rá válasz

3,0 pont szerezhető

6 kérdés

Nincs rá válasz

2,0 pont szerezhető

7 kérdés

Nincs rá válasz

1,0 pont szerezhető

8 kérdés

Nincs rá válasz

1,0 pont szerezhető

Kiknek a közvetítésével került Európába a sakk?

Válasz: 

Az első sakkjátékkönyv mikor, milyen címen, kinek a megbízásából jelent meg?

Hol és mikor alakult meg a világ első sakk-klubja?

Az általad használt források közül nevezz meg egyet!

Nyomtatott és online forrás is lehet.

Indokold, hogy miért ezt választottad!
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9 kérdés

Nincs rá válasz

5,0 pont szerezhető

10 kérdés

Nincs rá válasz

2,0 pont szerezhető

11 kérdés

Nincs rá válasz

2,0 pont szerezhető

12 kérdés

Nincs rá válasz

1,0 pont szerezhető

A főszerkesztő megkér, hogy segíts az újságíróknak minél több adatot összegyűjteni olyan híres magyar emberekről, akik valamiképp
kötődtek a sakkhoz. Átad egy cédulát, amelyen néhány információ található. A különböző fogalmak és nevek közül válaszd ki a
szövegnek megfelelőt! 

 a Vitéz hadnagy című munkájában a harcászatot a sakkhoz hasonlította. 

Nemzeti operánk megteremtője,  egy időben a Pesti Sakk-kör elnöke is volt.

Bláthy Ottó Titusz nevéhez nemcsak a  feltalálása fűződik, hanem zseniális sakkfeladványokat is készített.

A Döblingben is rendszeresen sakkozó  könyvtárában számos sakk-könyv és sakkfolyóirat is volt.

Benyovszky Móric, a  elhunyt utazó, zseniálisan sakkozott.

 

 

A második rovat címe "Sakkvariánsok a filmvásznon". A rovat elkészítéséhez az újságírók kérdésekkel bombáznak. Válaszolj nekik, hogy
könnyebben haladjanak! 

Melyik világhírű sakkozó életéről szól a Gyalogáldozat (Áldozat) c.  2014-es filmdráma? Ki játszotta a főszerepet? 

Melyik az a sokat hivatkozott, 1957-ben készült fekete-fehér svéd filmklasszikus, amelynek legnevezetesebb jelenete a lovag és a
Halál közti sakkpárbaj ábrázolása? Mi a film címe? Ki a rendezője?

Mi a pontos címe a Kaszparovról szóló, 2003-ban készült filmnek?
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13 kérdés

Nincs rá válasz

1,0 pont szerezhető

14 kérdés

Nincs rá válasz

7,0 pont szerezhető

15 kérdés

Nincs rá válasz

7,0 pont szerezhető

Az Agymenők (The  Big Bang Theory) filmsorozatban Sheldonék milyen sakkot játszanak?

Az egyik újságíró munka közben talált egy meghatározást egy sakk-kifejezésről, ami emlékei szerint valamelyik ifjúsági könyvből származik.
Sajnos elfelejtette, melyikből. 

Segíts neki megtalálni, honnan származik az alábbi idézet. Add meg a könyv pontos adatait! Mivel képekre is szükség van, illeszd ide
a könyv borítójának képét, és keress az idézethez illő illusztrációt!

"A snellezés gyors partikat jelent, nem lehet órákig gondolkozni, öt perc alatt véget kell érnie az egész játszmának."

A harmadik rovat címe: "Mai híres magyar sakkozók". 

Kik a magyar tagjai a „World Chess Hall of Fame"-nek? Írd le a szekciók nevét, utána sorold fel a szekció magyar tagjait!
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16 kérdés

Nincs rá válasz

8,0 pont szerezhető

Világhírű sakkozóink többféle "szerepben is megmutatkoznak.

Gyűjtsd össze, hogy kire mi jellemző! A célhelyet a szöveg előtti kis célkereszt határozza meg.

sakkszakíró feladványszerző fizikus pontrendszer kidolgozója nagymester BEK-kupagyőztes

Wisconsin állam 9-szeres bajnoka

Ugrás...

Közlemények ►

https://elearning.opkm.hu/mod/forum/view.php?id=353&forceview=1

