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Kezdőoldal / Kurzusaim / Bod9-10_2022 / Kedves Versenyző! / A 2022 évi 9-10. évfolyam országos online forduló - FELADATLAP

/ Előzetes megtekintés

Kezdés ideje 2022. March 16., Wednesday, 11:57
Állapot Befejezte

Befejezés dátuma 2022. March 16., Wednesday, 11:57
Felhasznált idő 9 mp

Pont 0,0 a(z) 86,0 maximumból (0%)

1 kérdés

Nincs rá válasz

10,0 pont szerezhető

Információ

A KEZDŐ LÉPÉSEK
A tervezés  
Mielőtt munkához látnátok, megbeszélitek, melyik kifejezés kapcsolódik a folyóiratokhoz, a könyvekhez, illetve mindkettőhöz. A kifejezések
között kakukktojás is lehet!

A megadott fogalmakat helyezzétek el a halmazábrában! A célhelyet a szöveg előtti kis célkereszt határozza meg. A sehova nem illő
információkat hagyd a kép alatt! 

cikk címlap függelék fülszöveg fűzött adatbázis hetilap illusztráció impresszum

ISBN ismeretterjesztés melléklet nyomtatott oldalszámok önálló mű rendszeresen megjelenő

rovat rövidebb írásművek szerző tematikus szám

ROVATOK A MELLÉKLETBEN
Eljött az ideje, hogy megtervezzétek, milyen részei, rovatai lesznek a mellékletnek! Rengeteg ötletetek van, végül megállapodtok, hogy a
Sakktörténelem, Híres magyar versenyzők, Aktualitások, A sakk és a művészet, illetve a Játék a szavakkal rovatcímeket adjátok.

A "Sakktörténelem" rovat első cikke a magyar sakk történetéről szól. 
A különböző fogalmak és nevek közül válaszd ki a helyes megoldást! 

https://elearning.opkm.hu/
https://elearning.opkm.hu/course/view.php?id=12
https://elearning.opkm.hu/course/view.php?id=12#section-0
https://elearning.opkm.hu/mod/quiz/view.php?id=328
https://elearning.opkm.hu/mod/quiz/startattempt.php?cmid=328&sesskey=7VE2e0gaD3
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2 kérdés

Nincs rá válasz

7,0 pont szerezhető

3 kérdés

Nincs rá válasz

13,0 pont szerezhető

Kis magyar sakktörténet a XIX. század végéig

Hazánkban már a középkorban is ismerték a sakkjátékot, de széles körben csupán az 1900-as évek második felében, kávéházakban terjedt
el. Több híres magyar történelmi személyről tudjuk, hogy ismerték, szerették a sakkot.

   már 13 éves korában sakkozott, franciaországi száműzetése alatt ez a játék egyik kedvenc időtöltésévé vált.

1770-ben  épített egy "sakkautomatát", amely sok emberi ellenfelet legyőzött. Végül kiderült, hogy valójában

egy sakkozni jól tudó ember rejtőzött el a gépezetben. 

A legnagyobb magyar,  életét is végigkísérte a sakk, szinte napi rendszerességgel játszott. A XIX. században az egyik

legjobb szakkönyvekből álló gyűjtemény volt az övé, könyvtára leltárában 23 sakk-könyvet találtak. A Pesti Sakk-kör 1839-ben a Wurm
kávéházban jött létre. 

Elnöke a későbbiekben a kor legelismertebb sakkozójaként jegyzett zeneszerző,  volt.

Bláthy Ottó Titusz nem csak neves  volt, hanem híres feladványszerző is. Soklépéses feladványait csodásnak

tartották. 

A Magyar Sakkszövetséget  hozták létre. Ebben az időszakban Maróczy Géza volt a hazai és a nemzetközi sakksport

meghatározó alakja. 

Breyer Gyula versenysikerei mellett a sakkelmélet megújításában is szerepet játszott. Nevét a  tette halhatatlanná.

 

 

 

Következő feladatként arra kér a szerkesztő, hogy rendezd táblázatba a Híres magyar versenyzőkkel kapcsolatos adatokat. Húzd a megfelelő
évszámhoz, hogy hol rendeztek olimpiát és kik nyertek aranyérmet! 

Volt év, amikor többen is szereztek aranyérmet, volt, aki több olimpián is aranyérmet szerzett. Lehet, hogy nem lesz szükséged minden
adatra... 

Buenos Aires Dubai Havanna London Luzern München Szaloniki Barcza Gedeon

Ivánka Mária Lilienthal Andor Mádl Ildikó Maróczy Géza Polgár Zsuzsa Portisch Lajos Steiner Endre

Szabó László
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4 kérdés

Nincs rá válasz

7,0 pont szerezhető

5 kérdés

Nincs rá válasz

5,0 pont szerezhető

6 kérdés

Nincs rá válasz

2,0 pont szerezhető

"A sakk és a művészet" rovatban szeretnétek idézni egyik kiváló XX. századi költőnk egy művét, amely a magyar irodalom legrövidebb verse.

A sakk nyelvén megalkotott mű így szól: Hc3

Válaszolj a következő kérdésekre! 

Ki a vers költője?  

Mi a vers címe? 

Mit jelent a Hc3 a sakk nyelvén? 

Milyen lépésnek számít ez a sakkban? 

A vers költőjének életműve a DIA adatbázisban megtalálható.

Minek a rövidítése a DIA?  

Keresd ki a DIA-ból, hogy a fenti költőről készült festménynek ki az alkotója, és add meg a

festmény jellemzőit is (mivel, mire festették és mekkora a mérete)!

Alkotó:  , a festmény egyéb jellemzői: 

 

 

 

 

A "Játék a szavakkal" rovatban az olvasókat különböző, sakkal kapcsolatos szólásokkal, kifejezésekkel ismertetitek meg. 

Válaszd ki a szóláshoz, kifejezéshez való jelentést! 

"sakkban tart"

"sakkot ad"

"sakk-mattba kerül"

"sakkozik valakivel/valamivel"

Milyen helyzetre mondható? „Ez egy jó
sakkhúzás.”  

Választás...

Választás...

Választás...

Választás...

Választás...

Az iskolai könyvtárban milyen könyvet érdemes forrásként használni az előző feladat megoldásához? Add meg két általad javasolt
kiadvány szerzőjét/szerkesztőjét, címét és típusát! 
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7 kérdés

Nincs rá válasz

1,0 pont szerezhető

Információ

8 kérdés

Nincs rá válasz

4,0 pont szerezhető

9 kérdés

Nincs rá válasz

1,0 pont szerezhető

A könyvtár melyik állományrészében kell keresni ezeket a könyveket? 

Az "Aktualitások" rovat mellett egy rejtvény is jól mutatna az újságban. A barátod készített is egyet, amelyikben lólépésben haladva kell
megtalálni egy játékkal kapcsolatos közmondást.

A jobb alsó betűtől indulj! Szóközök nélkül van elrejtve a közmondás, a kétjegyű betűk külön szerepelnek  

Ő K E T N
G S Y O ,
A R Ó A Á
Z Y J E S

Mi a rejtvény megoldása?  

Válasz: 

Röviden írd le, hogy mit jelent a rejtvény megfejtéseként kapott közmondás?
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Információ

10 kérdés

Nincs rá válasz

1,0 pont szerezhető

11 kérdés

Nincs rá válasz

1,0 pont szerezhető

12 kérdés

Nincs rá válasz

5,0 pont szerezhető

Információ

ILLUSZTRÁCIÓK

Az újságban a sakk világához kapcsolódó képeket is szeretnétek elhelyezni. A képaláíráshoz szükség lenne az alábbi információkra. 

A Hungaricana adatbázisában található egy, a Petőfi-család relikviáit, emléktárgyait is bemutató kötet. Keresd meg benne azt a fotót, amely
a költő sakk-készletét ábrázolja.

Válaszolj az alábbi kérdésekre!

Hol őrzik a sakk-készletet?

Válasz: 

Miből készültek a bábuk?

Válasz: 

Sorold fel, hány és milyen bábu hiányzik a készletből!

Szenvedélyes sakkozók a képzőművészet jeles képviselői között is voltak. Marcel Duchamp, az avantgarde festészet egyik vezéralakja mesteri
szinten játszott.

Néhány évvel ezelőtt Barcelonában rendeztek egy időszaki kiállítást Végjáték: Duchamp, sakk és az avantgárd címmel, amely a sakk és a
modern művészet viszonyát mutatta be. A mellékelt linken találod a kiállítás katalógusát, amelynek segítségével megválaszolhatod a
kérdéseket.

https://www.fmirobcn.org/media/upload/pdf/ddp-fin-de-partida_eng_DOSIER_EN_1477577492.pdf

https://www.fmirobcn.org/media/upload/pdf/ddp-fin-de-partida_eng_DOSIER_EN_1477577492.pdf
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13 kérdés

Nincs rá válasz

1,0 pont szerezhető

14 kérdés

Nincs rá válasz

1,0 pont szerezhető

15 kérdés

Nincs rá válasz

9,0 pont szerezhető

Mikor volt megtekinthető az időszaki kiállítás?

Mi volt a kiállítás eredeti címe?

A kiállítási katalógusban található információk segítségével oldd meg a következő feladatokat!

Húzd rá a képre a megfelelő szövegbuborékot. Párosítsd a képeket az alkotók nevével és a képek címével, illetve annak a városnak a
nevével, amelyiknek a múzeumában / gyűjteményében őrzik!

A célhelyet a szöveg előtti kis célkereszt határozza meg. 

Philadelphia Zürich Brüsszel La Partie d'échecs [The Chess Game], 1910 Űberschach [Super Chess], 1937

Le Géant [The Giant], 1937 Marcel Duchamp Paul Klee René Magritte
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16 kérdés

Nincs rá válasz

6,0 pont szerezhető

17 kérdés

Nincs rá válasz

1,0 pont szerezhető

18 kérdés

Nincs rá válasz

1,0 pont szerezhető

A CÍMLAP

Egy figyelemfelkeltő címlap fél siker!

Az alábbi címlapterven húzd a kulcsszavakat a megfelelő helyre!  

ár cím címlapfotó kiemelt cikkek megjelenési adat szlogen

 

 

 

 

 

 

A jó címadás rendkívül fontos.

A mellékletben megjelenő cikkek közül kettőt a címlapon is reklámozhatsz (Cím1, Cím2).

Találj ki két figyelemfelkeltő címet! 

Cím1:

Cím2:
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19 kérdés

Nincs rá válasz

10,0 pont szerezhető

Munkátok végére értetek.

Befejezésként fogalmazd meg 4-5 mondatban az olvasóitok számára, hogy miért érdemes kézbe venniük a mellékletet! 

Ugrás...

Közlemények ►

https://elearning.opkm.hu/mod/forum/view.php?id=354&forceview=1

