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„Pragmatica Sanctio és kora” 

II. forduló 

 
Mária Terézia, az örökösnő (történelem, irodalom, művészet) 

- megjelenítése infokommunikációs, irodalmi és képzőművészeti eszközökkel. 

 

Határidő: 2022. április 11. 

 

A második forduló témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasznált irodalom: 

Mária Terézia, az örökösnő, a hozzá kapcsolódó történelmi és kulturális ismereteit közlő irodalmak:  

 pl. Kiss-Béry Miklós: III. Károly és Mária Terézia - Magyar királyok és uralkodók 24. kötet,  

 Magyarország története 24. rész: Reform és abszolutizmus  

 https://www.youtube.com/watch?v=YArvkdteGmw 

 honlapok: pl. http://tortenelemcikkek.hu/, http://magyar-historia.blogspot.com/, 

https://www.arcanum.hu/hu/, http://www.rubicon.hu/,  

 Általános és középiskolai történelem tankönyvek: pl. https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/, 

atlaszok. 

 kiegészítés az 5. feladathoz: 
o https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/a_magyar_nemesi_testorseg_megalapitasa_1760  

o https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/a-

felvilagosodas-magyar-kolteszete/nemes-irok-nemes-olvasok  

o https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/magyar-

felvilagosodas-kiemelkedo  

o https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-

1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/4-a-magyar-irodalom-a-xviii-szazadban-F17/a-

francias-kolteszet-a-xviii-szazad-masodik-feleben-1356/francias-koltok-becsben-1357/  

o https://rubicon.hu/cikkek/a-magyar-kiralyi-testorozo-sereg   Rubicon előfizetők számára olvasható 

 

 

1.) feladat (5 pont) 

 

 Mária Terézia trónra kerülése több háborút is elindított, melyben támogatásra szorult az örökösnő. 

 

Írjatok egy naplórészletet a pozsonyi országgyűlés napjáról, amikor a magyar nemesség 

felajánlotta támogatását a hozzá forduló királynőnek! 

A naplóbejegyzés max. 120 szóból álljon! Kivitelezése legyen korhű! 

Az elkészült alkotást szkennelve vagy fotózva kérjük feltölteni. (Kérem, hogy ellenőrizzétek feltöltés 

után a minőségét! Nehéz értékelni a homályos felvételek alapján.) 

 

2.) feladat (12 pont) 

Mária Terézia és férje, Lotharingiai Ferenc házasságából népes családfa (Habsburg-Lotharingiai-ház) 

rajzolódik ki, utódaik Európa több országának uralkodói közé is beházasodtak.  
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Mely leszármazottak milyen életutat futottak be? Készítsetek 12 feladatból álló LearningApps 

tankockát a Habsburg-Lotharingiai-ház családfája alapján! 

3.) feladat (5 pont) 

Negyvenéves uralkodása során Mária Terézia számtalan rendeletet alkotott, melyek igen közismertté 

váltak.  

 

Készítsetek időszalagot Mária Terézia törvényalkotó munkájáról! 

Az időszalagot papír alapon kérjük elkészíteni! Legyen minél színesebb, sokrétűbb! 

 

Az elkészített időszalagokat a döntőre bekerülő csapatoknak el kell hozniuk, a beérkezett munkákból 

a helyszínen kiállítást készítünk. 

 

4.) feladat (8 pont) 

Mária Terézia a művészeket is megihlette. Számtalan festmény, ill. szobor készült a királynőről. 

 

Készítsetek egy max. 10 alkotásból álló kiállítást Genially szabadulószoba vagy PPT diavetítés 

alkalmazásával!  

A kiállításhoz tárlatvezetést is kérünk Tőletek, amelyet bármilyen módon csatolhattok (hanganyag 

alájátszásával vagy szöveges leírással is). 

 

 

5.) feladat (10 pont) 

  

 A bécsi Magyar Testőrség híres tagjai.  Nézzetek utána a Testőrség történetének!  

 

Emeljetek ki egy híressé vált személyt közülük, és képregény (6 kocka) vagy animáció 

formában mutassátok be karrierjét! 

 

 

6.) feladat (10 pont) 

 

Az első Ratio Educationis volt az elméleti elindítója a magyar népoktatásnak. 

Milyen elvárásokat támasztott a rendelet a modern oktatásügy terén Mária Terézia uralkodása idején?  

 

Készítsetek elmetérképet a rendelet elvárásrendjéről! 

Az elmetérképet szabadon választott technikával készíthetitek el. Legyen minél színesebb, sokrétűbb 

a gondolatfonal! 

 

 

 

 

Jó kalandozást kívánok! 
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