Pracovný list – Košický hrad
1. Doplňte vynechané informácie v nasledujúcom texte:
Mimoriadne strategickou lokalitou severne od Košíc medzi dolinou Čermeľského potoka a Hornádu je
kopec ________, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške _____. Na vrchol vedie značkovaný chodník,
ktorým sa dostaneme k zvyškom ___________. Dal ho postaviť oligarcha _________ v rokoch _____.

2. Pozrite si mapu, napíšte, aké storočie zachytáva a vymenujte územia, ktoré patrili
Omodejovcom:

3. Spojte pojmy s ich vysvetlením:
veľmož

správca kráľovských majetkov

palatín

príslušník bohatej pozemkovej šľachty v Uhorsku

oligarchia

bezvládie

anarchia

najvyšší kráľovský úradník, druhý muž po kráľovi

magnát

vláda neveľkej skupiny osôb

taverník

príslušník vysokej šľachty

4. Pozrite si obrázok, na ktorom je zachytený výjav z bitky v údolí
Hornádu. Nachádza sa vo Viedenskej obrazovej kronike. Napíšte ...
... kedy k udalosti došlo:
... kto bol účastníkom udalosti:
... kto sa stal víťazom:
... kto sa stal porazeným:

5. Vymenujte, aké funkcie plnili stredoveké hrady:

6. Obdobie rokov 1301-1308 môžeme nazvať medzivládie, anarchia, boje o uhorský trón, svojvôľa
oligarchov
Doplňte údaje:
r. 1301 vymrela dynastia ___________
r. 1308 nastúpila dynastia ___________
v období r. 1301-1308 boli zvolení na uhorský trón 3 kandidáti: 1.________ 2._________ 3.________

7. Podľa archeologického výskumu v r. 1994-1997 by Košický hrad na Hradovej patril medzi
najrozsiahlejšie hrady na našom území, ak by bol dostavaný. Ktoré hrady sú väčšie?

8. Napíšte, aké tradičné akcie sa uskutočňujú v priestoroch hradieb v rámci Dní Košíc?

9. Obranná pevnosť na Hradovej by sa po revitalizácií (oživení, sfunkčnení) mala zmeniť na pevnosť
kultúry, hradných hier, oddychu a zábavy. Čo sa v tejto lokalite už postavilo v rámci projektu
Košice-Európske hlavné mesto kultúry 2013?

10. Ktoré významné osobnosti boli pasované za rytierov Košického hradu?

11. Vrch Hradová sa nachádza od Košíc ... ?
A) Severozápadne
B) Severovýchodne
C) Juhovýchodne

12. Najvyšší bod Košíc je :
A) Vrch Hradová
B) Vysoký vrch
13. Košicami preteká rieka:
A) Dunaj
B) Hornád
C) Laborec
D) Torysa
14. Košice sa nachádzajú v regióne:
A) Abov
B) Gemer
C) Šariš

