
Kincskeresés 

Előkészítés: 

- Minden csapat asztalán elhelyezünk egy A3 méretű Európa-vaktérképet, amelyen 

bejelölhetik a kapott információkat 

- 30 darab információs kártya szükséges, amelyeket a földszint oszlopain helyezünk el. A 

kártyák közül 10 darab közvetlenül hasznos információt tartalmaz, ezek piros színű 

kártyákon vannak, és a legtávolabbi oszlopokon helyezzük el őket. Ezt azonban a 

versenyzőknek nem mondjuk meg. (Amennyiben lesz összesen 30 fő segítőnk, akkor a 

segítők fogják közölni az információkat, mert így még életszerűbb a játék.) 

- Egy középkori Európát ábrázoló térképen 40-50 helyszín színes post-it-nyilakkal van 

letakarva – a feladat során kitalálandó helyet jelölő nyíl alatt egy kincses zsák képe. 

- A térképet az aulában a versenyzőknek háttal kell elhelyezni, hogy a találgatások során a 

csapatok ne lássák, melyik helyszínre mutat rá a találgató játékos. 

- Minden csapat kapja meg kinyomtatva a moderátor szövegét. Miután a moderátor 

kihirdette a feladatot, osszuk ki ezt a csapatoknak. 

Feladatleírás: A csapatok feladata egy középkorban elrejtett kincs helyszínének beazonosítása a 

zsűritagoktól és a segítőktől kapott információk (összesen 30 információ) alapján. Az információkból 

levont következtetéseiket az aszatlukon elhelyezett vaktérképeken rögzítik. Pl. bejelölik rajta a 

lehetséges helyszíneket, kizárják az információk alapján kizárható lehetőségeket. Egyszerre minden 

játékos egy információt kaphat meg egy segítőtől, utána másik segítőhöz kell mennie, vagy a saját 

térképéhez. A feladat megoldásához csak a középiskolai történelem atlasz használható. 

Értékelés: A kincs helyszínének megfejtése 5 pontot ér. Amelyik csapat elsőként fejti meg, +5, a 

második +3, a harmadik + 1 pontot kap. Minden csapatnak két találgatási lehetősége van. Egy 

helytelen találgatásért 3 pont levonás jár, ha másodszorra is helytelen választ ad egy csapat, nem 

kaphatnak pontot. 

A moderátor szövege: 

Újabban napvilágra került forrásaink szerint jelentős kincslelet feltárására nyílik lehetőségünk. Minden 

bizonnyal az apja által rabolt kincseket rejtette el egy fiatalember vesztes csata után, mielőtt 

elmenekült volna hazájából. Ősei földjére menekült, mert egy újonnan hozott törvény miatt 

rákényszerült. A rendelkezésünkre álló információk alapján nektek kell beazonosítanotok a kincs 

lelőhelyét.  

A földszint oszlopain kis cédulákon találjátok az információkat.  

A feladat megoldásához használhatjátok a középiskolai történelem atlaszt. 

Minden csapat kétszer találgathat. Ha rossz választ adtok, az három pont levonást jelent. A találgatás 

úgy történik, hogy a csapat egy tagja a falitérképhez megy, és rámutat arra nyílra, amelyik mögött a 

kincset sejti. A térkép mellett álló segítő felfedi a nyilat. Ha alatta ott volt a kincs, feljegyzi a csapat 

nevét, és az 5 pontot valamint a sorrendért járó plusz pontot.  



Hol a kincs? 
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Hol a kincs? 

Az apja által rabolt kincseket rejtette itt el egy vesztes csata után egy fiatalember, mielőtt elmenekült 

volna hazájából. Ősei földjére menekült, mert egy újonnan hozott törvény miatt rákényszerült. 

 

1. Ne keresd a kincset abban az országban, ahol a mórok európai központja volt. 

2. Nem találod meg az elrejtett kincset abban a városban, amely az Oszmán birodalom központja 

a XIV. században. 

3. Ne keresd ott, ahol Timur Lenk győzött. 

4. Itt nem volt csata 1380-ban. 

5. Nem itt szenvedett vereséget utoljára III. Richárd. 

6. Egy magyar király és hívei győztek itt. 

7. Legyen csónakod, ha meg akarod találni a kincset. 

8. A kincskeresésben nem segít a vasakkal felszerelt csizma. 

9. Kérdezd I. Edvárdot, ő hallhatott a csatáról. 

10. Nem Alekszander Nyevszkij győzött itt. 

11. A kincs helyszínétől nem messze ilyen süveget találtak. (kép) 

12. Avatatlan szemlélő mongoloknak vélhette volna a helyszínről menekülő veszteseket. 

13. Ahol a kincs van, ott egy ifjú uralkodó nem először aratott fontos győzelmet. 

14. A pápához még nem Avignonba érkezett a csata híre. 

15. Aquinói Szent Tamás sajnos már nem érhette meg a győzelem hírét. 

16. Habsburg Rudolf biztosan a győztes királyra fogadott volna. 

17. Várak közelében keresd, bár ezeket nem ember építette. 

18. Bár Marco Polo távol járt e helytől, biztosan meglepődött volna a csata hírén. 

19. Budáról több mint egy hétig is kutyagolhatnál délkeleti irányban, mire ideérnél. 

20. A Német Lovagrend nem vett részt a csatában; messze északon járnak már. 

21.  Padova egyeteme van a legközelebb. 

22. Ha nagyon elfáradtál, Budáról jövet a szeri bencéseknél megpihenhetsz. 

23. A helyszínről és a csatáról lásd Kézai Simon krónikáját! 

24. Az Anjouk Nápolyi Királyságukban kaptak hírt a csatáról. 

25. A templomosok francia földön vették hírét az eseményeknek. 

26. Nem érhette meg a csata hírét az utolsó keresztes hadjáratot vezető francia király. 

27. A vesztesek többsége a csata után megbékélt sorsával. 

28. A csata vesztesei a török nyelvek egy fajtáját beszélték. 

29. A győztes király saját rokonai ellen harcolt a csatában. 

30. Évekkel később a győztes király a vesztesek köréből kikerült gyilkosok áldozata lett. 

31. A csata egy lázadás végére tett pontot. 

32. Szent Vencel koronáját még a Přemysl dinasztia tagja viseli. 

33. A Lengyel Királyság ekkor még részfejedelemségekre tagolódott. 

34. Abban a csatában, amelyben II. Ottokár cseh király elesett, a jelen csata ellenfelei még egymás 

oldalán harcoltak. 

35. A kakaslomnici freskón egy másik magyar király küzdelmét láthatod a csata veszteseinek 

elődei ellen. 
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