
1 
 

 

2023-as  Akadályverseny - Kötelező Kerettörténet Kérdések 
A magyar fejedelemség végének főbb eseményeit, személyeit ismerjük meg. Az apró részletek 
élvezetessé tehetik a tanítást, de nem kötelezőek.  
 

Kérdés Válasz Lap 

Nevezzél meg 3 különbséget a 997-es 

Magyar Fejedelemség és a mai 

Magyarország közt! 
 

Nem volt király, hanem fejedelem. A magyar 

fejedelem nem fogadta el a pápa hatalmát, a 

magyar nép még több irányba húzott – 

ősmagyar pogányság és másféle kereszténység 

felé.  

6 

Nevezzél meg 4 társadalmi rangot, és 

tedd őket sorrendbe! 
 

Fejedelem/Király, Pap/szerzetes/apáca, 
lovag/harcos/nemes, paraszt/jobbágy 

9-10 

Mi történt 997-ben? Géza fejedelem meghalt. 12 

Ki voltak a következő személyek: 

Géza, Sarolt, Koppány, István, Gizella 

Géza: magyar fejedelem 997-ig 

Sarolt: magyar fejedelemasszony, Géza 

felesége, István anyja 

Koppány: somogyi vezér, megkérte Sarolt kezét 

István: Géza és Sarolt fia, utolsó magyar 

fejedelem, első magyar király 

Gizella: István felesége, első magyar királyné 

11, 12, 
17,18 

Mi a különbség az ősmagyar és az 
európai keresztény öröklődési 
hagyományok között? 

A keresztény királyok fiai örököltek; az 

ősmagyarok a szeniorátusz/levirátusz 

szokásokat követték, ahol egy idősebb férfi a 

családban örökölhetett, főleg, ha feleségül vette 

a fejedelem özvegyét.  
 

13 

Miért volt fontos Sarolt a Magyar 
Fejedelemség öröklődésében? 

Erős uralkodó volt, és Koppány azt gondolta, 
hogy ha elveszi Saroltot feleségül, ő lesz a 
magyar fejedelem. 

14 

Sarolt és István mit válaszoltak, 
amikor Koppány megkérte Sarolt 
kezét? 

Egy erős „nem” volt a válasz. István hadjáratot 

vezetett Koppány ellen és megölte.  
 

15 

Nevezzél meg 3 változást, amit István 
és Gizella vezettek be 
Magyarországon. 

Az országnak egy hivatalos vallása lett, királyság 

lett, a régi szokásokat kipótolták német, 

keresztény kultúrával.  
 

17-18 

Gizella melyik műve létezik még ma 
is, és mit ábrázol? 

A koronázópalást, rajta Gizella és István 
arcképével. 

18 
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2023-as Akadályverseny Kötelező Népdal-lista 
A cserkészeknek a következő népdalokat kell megtanulniuk az Akadályversenyre, ezeket 
használjuk tábortűznél, menetélés alatt, pályán is.  
 
A cserkész 1-nek 10 népdalt, a cserkész 2-nek a 10 cserkész 1 népdalt + még 10-et (összesen 20-
at), és a cserkész 3-nak mind a 30 népdalt meg kell tanulnia.  
 

Cserkész 1 (1-10) Cserkész 2 (1-20) Cserkész 3 (1-30) 

Gyors dalok 

1. Alma a fa alatt 11. Által mennék 21. Kis kút, kerekes kút 

2. A főutcán, a főutcán 12. Jól van dolga 22. Félre bánat, félre bú 

3. Hull a szilva a fáról 13. Két út van előttem  23. Erdő, erdő, erdő 

4. Hej Jancsika, Jancsika 14. Réten, réten 24. Szárnya, szárnya 

5.  Már mi nálunk babám 15. Érik a szőlő 25. Tisza partján  
 

6. Vékony héja 16. Fehéret virágzik 26. Hej, rozmaring, rozmaring  

Átmeneti dalok 

7. Széles a Balaton vize 17. Ősszel érik 27. Az árgyélus kismadár 

Lassú dalok 

8.  A csitári hegyek alatt 18. Elindultam szép 
hazámból 

28. Tavaszi szél 

9. Hej, halászok, halászok 19. Gyere bé, gyere bé 29. Erdő mellett, estvéledtem 

10. Kis kacsa fürdik 20. Látod babám 30. Este van már, késő este 

 
 

 
 


