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A MATEMATIKAI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE
MÁS TANTÁRGYAK KERETEI KÖZÖTT
A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésének koncepcióját egyrészt a
matematikai kompetenciaterület általános fejlesztési (szakmai) koncepciója (Vidákovich, 2005) alapján, másrészt az érintett készségek és képességek fejlôdésére és fejleszthetôségére vonatkozó szakirodalmi források, kutatási elôzmények (elsôsorban Csapó, 2003) figyelembevételével kell kialakítanunk.
Ez azt jelenti, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés során is kiemelten kell kezelnünk
az általános fejlesztési koncepcióban meghatározott kompetenciakomponensek fejlesztését (1. számlálás, számolás; 2. mennyiségi és valószínûségi következtetés; 3. becslés, mérés, mértékegységváltás;
4. szövegesfeladat- és problémamegoldás; 5. rendszerezés, kombinativitás; 6. deduktív és induktív
következtetés). A koncepció alapján adott a fejlesztés alapvetô stratégiája is (tartalmas direkt fejlesztés), mely a más tantárgyak keretei közötti fejlesztésnek egyébként is szinte az egyedül szóba jöhetô
formája. Ugyancsak az általános koncepció része, hogy a kritikus készségek, képességek esetében
kritériumorientált fejlesztést célszerû alkalmazni.
A tervezés során a legfontosabb tennivaló a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés stratégiájának, módszereinek további pontosítása, majd ennek alapján a kialakított stratégia szerint várhatóan
valóban fejleszthetô matematikai kompetenciakomponensek, készségek és képességek rendszerének
összeállítása, illetve az ezek hatékony fejlesztésére alkalmas iskoláztatási szakaszok kijelölése. Ezt
követôen természetesen megoldandó egyrészt a készségek és képességek eredményes fejlesztését legjobban segítô tantárgyak és tantárgyi tartalmak kiválasztása, másrészt a matematikai kompetencia
fontos részét képezô motivációs tényezôk fejlesztésének kidolgozása is.

1. A más tantárgyak keretei között történô fejlesztés
stratégiája és módszerei
A matematikai kompetencia fejlesztésének általános koncepciója szerint a fejlesztés javasolt alapstratégiája a tartalmas direkt fejlesztés. Ennek a fejlesztési stratégiának a lényege, hogy a készségeket és
képességeket a tanítási órákon, az egyébként is feldolgozandó tantárgyi tartalmak felhasználásával,
azok kismértékû átalakításával fejlesztjük (Csapó, 2003; Nagy, 2000). Nyilvánvaló, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés esetében ennek a stratégiának az alkalmazása a legcélszerûbb.
A korábbi kutatások eredményei alapján azonban az is ismert, hogy a tartalmas direkt fejlesztéssel csak abban az esetben gyorsítható meg a készségek, képességek fejlôdése, ha a fejlesztést megfelelô gyakorisággal, következetesen, és természetesen a megfelelô iskoláztatási szakaszban végezzük.
Jelentôs fejlesztô hatás csak attól a programtól remélhetô, amelyben a fejlesztés hosszabb idôszakon át,
lehetôleg hetente többször sorra kerül. A hatás valószínûségét növeli, ha ugyanazoknak a készségeknek, képességeknek a fejlesztése egyszerre több tantárgyban, párhuzamosan folyik.
A matematikai kompetencia fejlesztésre kiválasztott komponensei, készségei és képességei között
számos alapvetô fontosságú, ún. kritikus készség és képesség van, melyek esetében a kritériumorientált fejlesztés látszik célszerûnek. A kritériumorientált fejlesztés alapelve az, hogy meghatározzuk a
készség, képesség elérendô, optimális szintjét, és a fejlesztést minden tanuló esetében addig folytatjuk, amíg ezt a szintet el nem éri vagy legalábbis eléggé meg nem közelíti (Csapó, 2003; Nagy, 2000).
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A kritériumorientált fejlesztés elôfeltétele, hogy ismertek legyenek a fejlesztendô készség, képesség fejlôdési folyamatai, illetve a fejlettségi szintek, és ezek közül is elsôsorban az optimális fejlettség
szintje. Ezeken kívül természetesen szükség van kritériumorientált mérôeszközökre is, amelyekkel
a készség, képesség fejôdése nyomon követhetô, és a fejlesztés aktuális feladatai meghatározhatók.
A matematikai kompetencia kiemelt komponensei esetében ezek a feltételek csak részben adottak,
néhány komponens fejlôdésének feltérképezése, illetve a megfelelô mérôeszközök kifejlesztése további
kutatásokat igényelne.
Mindezekbôl következik, hogy a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésére elsôsorban olyan kompetenciakomponenseket kell kiválasztanunk, amelyek fejlesztése hosszabb
idôn, lehetôleg egész tanéven keresztül, több tantárgyban is folytatható. A fejlesztési program kidolgozása során figyelembe kell vennünk azt is, hogy mely készségekre, képességekre vannak már a
kritériumorientált fejlesztést segítô eszközök.
Végül a fejlesztés számára legkedvezôbb iskoláztatási szakaszok meghatározása is fontos szempont, hiszen az egyes készségek, képességek fejleszthetôségi esélyei nem minden iskoláztatási periódusban azonosak, ezért a fejlesztési programot életkorfüggôen kell kialakítani. A legtöbb készség,
képesség esetében a fejlesztési feladatok zömét egy-két iskoláztatási szakaszban kell megoldani, ez
azonban nem jelenti azt, hogy az adott szakasz(ok) végére minden tanuló eléri a kívánatos fejlettségi
szintet, és az is elôfordulhat, hogy jó néhány tanuló már a szakasz(ok) lezárása elôtt megfelelô szintet
ér el. Ezért minden iskoláztatási szakaszban gondolnunk kell az átlagosnál lényegesen lassabban és
lényegesen gyorsabban fejlôdôk fejlesztési igényeire is.

2. A
 fejlesztésre javasolt kompetenciakomponensek
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint
Az 1. táblázatban a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésre javasolt készségeit
és képességeit abból a szempontból tekintjük át, hogy az általános fejlesztési koncepcióban is szereplô
iskoláztatási szakaszokban (1–4., 5–8., 9–12. évfolyam) mely készségek, képességek fejlesztése tûnik
a legcélszerûbbnek, illetve oldható meg a fent részletezett feltételek (megfelelô gyakoriságú, következetes fejlesztés, lehetôleg több tantárgyban párhuzamosan) mellett. A táblázat azt is mutatja, hogy az
egyes kompetenciakomponensek esetében mely iskoláztatási szakaszokban kell az átlagosnál lényegesen gyorsabban (G), az átlagosnak megfelelôen (Á), illetve az átlagosnál lényegesen lassabban (L)
fejlôdôk fejlesztésére gondolnunk.
A táblázat tartalma természetesen csak javaslat, melyet matematikai tanterv- és tananyagfejlesztô,
illetve szakmódszertani szakértôk bevonásával lehet véglegesíteni.
1. táblázat: A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésre javasolt komponensei
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint

Kompetenciakomponens

1–4. évfolyam

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

Számlálás

Á, L

L

–

Számolás

Á, L

L

–

Mennyiségi következtetés

Á, L

L

–

G

G, Á

G, Á, L

Becslés, mérés

Á, L

L

–

Mértékegységváltás

Á, L

L

–

Szövegesfeladat-megoldás

Á, L

L

–

G

G, Á

G, Á, L

Rendszerezés

G, Á

G, Á, L

Á, L

Kombinativitás

G, Á

G, Á, L

Á, L

Deduktív következtetés

G, Á

G, Á, L

G, Á, L

Induktív következtetés

G, Á

G, Á, L

G, Á, L

Valószínûségi következtetés

Problémamegoldás
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A táblázat tükrözi, hogy a matematikai kompetencia fejlesztésére készülô programokban kiemelten kezelendô komponensek egy része, mint például a számlálás, számolás, a mennyiségi következtetés, a becslés, mérés, mértékegységváltás, a szövegesfeladat-megoldás erôsen matematikaspecifikusak.
Ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztése a matematikatanítás hagyományos alapfeladatai közé tartozik, és bár alkalmazásuk esetenként más tantárgyakban is szükséges, ezeknek a feladatoknak a más tartalmakkal való megjelenítése is egyértelmûen a matematikát idézi a pedagógusok és
a tanulók számára egyaránt.
Nem véletlen, hogy ha ezekkel a készségekkel, képességekkel bármilyen probléma van, a más
tantárgyat tanító szaktanár azonnal a matematikát, illetve a matematika szakos kollégát emlegeti,
akinek ezt „meg kellett volna tanítania”. Ezért ezeknek a készségeknek, képességeknek a más tantárgyakban való fejlesztése – bármennyire is szükséges lenne – csak viszonylag szûk keretek között
mozoghat, és fôleg az elsô iskoláztatási szakaszban lehet hatásos. Ezt követôen esetleg a lényegesen
lassabban haladók számára adhatók a felzárkóztatást segítô, fejlesztô feladatok.
Néhány más kompetenciakomponens, mint például a valószínûségi következtetés vagy a problémamegoldás alkalmazása ugyan szintén a matematikai gondolkodásban a legjellemzôbb, de ezek
egyúttal a gondolkodás olyan alapelemei, amelyek minden tantárgyban jelentôsen gazdagíthatják
a tananyagfeldolgozás módszereit, ezért fejlesztésük a más tárgyakat tanító szaktanárok számára is
szívesen vállalt feladat lehet. Mindkét terület jellemzôje, hogy az alkalmazás és így a fejlesztés lehetôségei is a második és a harmadik iskoláztatási periódusban egyre bôvülnek, a lényegesen gyorsabban
haladók mellett az átlagos fejlôdésû, majd a lényegesen lassabban haladó tanulóknak is adhatunk
ilyen jellegû feladatokat.
Végül a kiemelten kezelendô komponensek harmadik csoportja, a rendszerezés, kombinativitás,
valamint a deduktív és induktív következtetés olyan általános készségeket, képességeket tartalmaz,
amelyek nemcsak a különbözô tantárgyakban, hanem a mindennapi élet számos területén is gyakran
szükségesek, fejlettségük az intellektus fontos jellemzôje. Ezért ezeknek a komponenseknek a fejlesztése szinte minden tantárgyban lehetséges, jóllehet a fejlesztô feladatok beillesztésének, illetve a
fejlesztés hatékonyságának az esélyei az egyes tantárgyakban nem azonosak (Csapó, 2003).
A számos, jól dokumentált kísérleti elôzmény és eredmény azonban lehetôvé teszi, hogy ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztésére viszonylag könnyebben dolgozzunk ki fejlesztô
feladatsorokat. A négy komponens fontossága és a fejlesztés kísérleti megalapozottsága alapján a más
tantárgyak keretei közötti fejlesztésre elsôsorban a rendszerezés, kombinativitás, deduktív és induktív következtetés készségeit, képességeit javasoljuk, ezért ezeket a következô pontban részletesebben
is bemutatjuk.

3. A
 rendszerzô és kombinatív képesség, a deduktív
és induktív gondolkodás fejlesztendô részképességei
Mint arra már utaltunk, a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és induktív gondolkodás
fejlôdésével, fejlesztésével kapcsolatban számos magyar nyelvû publikáció ismert. A következôkben a
négy képességcsoport rövid bemutatása során ezekre támaszkodunk, de a sokféle részkészség, részképesség részletes leírása nem lehet a koncepció feladata, ez megtalálható az idézett publikációkban.
A négy kompetenciakomponens fejlesztésre javasolt összetevôit a 2. táblázat foglalja össze. A táblázatban a komponenseket a képességkutatás és -fejlesztés hazai szakirodalmában szokásos terminológiát követve a rendszerezô képesség, kombinatív képesség, deduktív gondolkodás, induktív gondolkodás címszavak alatt soroltuk fel. Az elôzô táblázathoz hasonlóan feltüntettük azt is, hogy az egyes készségek,
képességek fejlesztését mely iskoláztatási szakaszokban, illetve milyen képességû tanulók számára
javasoljuk (G: az átlagosnál lényegesen gyorsabban haladók, Á: átlagos ütemben haladók, L: az átlagosnál lényegesen lassabban haladók). Az utóbbi szempontokból mind a négy képességterületen belül
sokféle változat elôfordul, a fejlesztés hangsúlyai tehát nemcsak iskoláztatási szakaszonként, hanem a
tanulók képességszintje, fejlôdési üteme szerint is eltérhetnek.
A táblázat tartalma itt is csak javaslat, melyet matematikai és szakmódszertani szakértôk bevo
násával szükséges megvitatni, illetve lehet véglegesíteni.
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2. táblázat: A rendszerezô és kombinatív képesség, valamint a deduktív és induktív gondolkodás fejlesztendô
komponensei iskoláztatási szakaszok és képességszintek szerint

Kompetenciakomponens
Rendszerezô képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás
Felosztás
Sorképzés, sorképzõ osztályozás
Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés
Elôrelépô következtetés
Visszalépô következtetés
Választó következtetés
Lánckövetkeztetés
Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

1–4. évfolyam

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

G, Á
G
G, Á, L
G, Á, L
G

G, Á, L
G, Á
Á, L
Á, L
G, Á

Á, L
G, Á, L
L
L
G, Á, L

Á, L
G, Á
G, Á
G
G, Á

L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á
G, Á, L

–
Á, L
Á, L
G, Á, L
Á, L

Á, L
G, Á
–
Á, L
G, Á
G, Á
G, Á
–

L
G, Á, L
G, Á
L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á

–
Á, L
G, Á, L
–
Á, L
Á, L
Á, L
G, Á, L

G, Á
G
G, Á
G

G, Á, L
G, Á
G, Á, L
G, Á

Á, L
G, Á, L
Á, L
G, Á, L

A rendszerezô képesség (Nagy, 2003) matematikai alapját a halmazokkal és relációkkal kapcsolatos mûveletek képezik, a képesség fejlesztése azonban természetesen nem ezeknek a mûveleteknek
a megtanítását és gyakoroltatását jelenti, hanem az ezekre épülô gondolkodási sémák különbözô
tartalmakon való alkalmazását. A táblázatban látható részképességek közül a halmazképzés, besorolás, illetve a definiálás legjobban a fogalomkialakítással kapcsolatban mûködtethetô, például dolgok
közös tulajdonságai alapján halmazok alkotását, megnevezését vagy dolgoknak adott halmazokba
való besorolását, illetve fogalmak adott tulajdonságok felhasználásával történô pontos meghatározását kérhetjük. A sorképzés és a hierarchikus osztályozás a dolgok közötti viszonyok alapján történô
rendezésre épül, a sorképzés egydimenziós rendezést (idôsor, mennyiségi sor, tartalmazási sor), a
hierarchikus osztályozás pedig elágazó struktúrájú rendezést igényel.
A kombinatív képesség (Csapó, 2003; Nagy, 2004) matematikai hátterében a kombinatorikai mûveletek állnak, de a képességfejlesztés itt sem ezeknek a tudatosítását, gyakorlását jelenti, hanem a megfelelô gondolkodási mûveletek, halmazképzési algoritmusok konkrét tartalmakon való alkalmazását.
A felsorolt részképességek közül a permutálás adott halmaz elemeinek sorba rendezését, a variálás
adott halmazból meghatározott elemszámú rendezett részhalmazok kiválasztását, a kombinálás pedig
adott halmazból meghatározott elemszámú, de nem rendezett részhalmazok kiválasztását jelenti. Az
összes részhalmaz képzése hasonló a kombináláshoz, de az összes lehetséges elemszámú részhalmazt
ki kell választani, a Descartes-szorzat képzése során pedig két halmaz elemeibôl kell rendezett elempárokat kialakítani.
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A deduktív gondolkodás (Vidákovich, 2002; 2004) matematikai alapja a klasszikus logika, de a
fejlesztés során itt sem logikatanításról van szó. A felsorolt részképességek három csoportot képeznek.
Az elsô csoportba a kétváltozós mûveletek tartoznak, a kapcsolás az „és”, a választás a „vagy” és a
„vagy..., vagy”, a feltételképzés a „ha..., akkor” és az „akkor és csak akkor..., ha” nyelvi elemek alkalmazásával képezhetô összetett mondatok értelmezését igényli. A második csoport a következtetések
csoportja, ezek közül az elôrelépô és a visszalépô következtetés egyaránt a feltételképzés mûveletét
használja, de az elsô az elôtag megerôsítésével, a második pedig az utótag tagadásával. A lánckövetkeztetés már két feltételes állításra épül, ahol az elsô állítás utótagja és a második állítás elôtagja azonos. A
választó következtetésben a választás mûvelete szerepel, az egyik tag állításából vagy tagadásából kell
a másik tagra következtetni. A kvantorok feladataiban a „minden” és a „van olyan” nyelvi sémákat és
szinonimáikat kell alkalmazni.
Az induktív gondolkodás (Csapó, 2003) matematikai háttere a szabályfelismerés és szabályalkotás. A fejlesztés lényege itt sem a matematikai módszerek tanítása, hanem a szabályfelismerés
és szabályalkotás mûveletének gyakorlása konkrét tartalmakon. Például az ebbe a csoportba tartozó
kompetenciakomponensek közül a kizárás szabályfelismerést, illetve a kivétel megtalálását igényli,
lényegében „kakukktojás” feladat. Az átkódolás konkrét példákon felismert mûvelet alkalmazását
jelenti újabb konkrét esetben. Az analógiák képzése a konkrét példával bemutatott kapcsolat felismerésére és további alkalmazására épül, a sorozatok képzéséhez pedig néhány elem alapján a sorozat
mûveleti szabályának felismerése és ennek alapján további elemek elôállítása szükséges.
A négy kompetenciakomponens rövid jellemezése mutatja, hogy mindegyik készség, képesség
alapját matematikai struktúrák képezik, de a pedagógusnak a nem matematikai tantárgyi tartalmakon végzett fejlesztéshez nincs szüksége a háttérstruktúrák alaposabb ismeretére. A fejlesztô programok felépítésének mélyebb megértését azonban segítheti a kapcsolódó matematikai témakörök,
a felhasznált matematikai struktúrák átgondolása. A tanulóknak pedig a képességek hátterében álló
matematikai struktúrákat semmiképpen nem kell ismerniük, a más tantárgyakban történô fejlesztés során azokat nemcsak hogy nem kell megtanítani, hanem meg sem kell említeni. A halmazok,
relációk, a kombinatorika, a logika, a szabályfelismerés és szabályalkalmazás tanítása, gyakoroltatása
a matematikatanítás feladata.

4. A más tantárgyak keretei közötti fejlesztés tartalmi és
szervezési kérdései
A matematikai kompetencia fejlesztendô komponensei elvileg igen sokféle tartalommal mûködtethetôk, tehát sokféle nem matematikai környezetben is fejleszthetôk. Az iskolai, tantárgyi keretek között
történô kompetenciafejlesztés lehetôségeit azonban korlátozza az, hogy a valóban eredményt ígérô,
tehát megfelelô gyakoriságú, következetes, lehetôleg az egész tanévre elosztott fejlesztés csak olyan
tantárgyakban lehetséges, amelyeknek tananyagában viszonylag gyakran és egyenletesen fordulnak
elô a képességfejlesztô feladatok beillesztésére alkalmas anyagrészek. Ez a feltétel a matematikai kompetencia néhány komponense (elsôsorban a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és induktív következtetés) esetében több tantárgyban is teljesül, míg más komponensek (különösen az erôsebben matematikaspecifikus készségek, képességek) esetében csak egyes tantárgyak egyes témakörei
alkalmasak ilyen jellegû fejlesztésre.
A matematikai kompetencia kiemelten fejlesztendô komponensei és a fejlesztésre alkalmas
tantárgyak közötti lehetséges megfeleltetéseket a 3. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat csak az 1.
táblázatban már megjelölt fejlesztési periódusokra ad meg tantárgyakat, és csak olyanokat, amelyek
anyagába a korábbi képességfejlesztô kísérletek tapasztalatai alapján nagy valószínûséggel beilleszthetô a megfelelô mennyiségû és minôségû fejlesztô feladat. A táblázatban egy-egy kompetenciakomponenshez és iskoláztatási szakaszhoz több tantárgy is tartozik, ez választási lehetôségeket jelent.
A korábbiakban azonban már utaltunk arra, hogy a fejlesztés hatékonyabb, ha párhuzamosan több
tantárgyban is zajlik, ezért célszerû minden készséget, képességet minden évfolyamon legalább kéthárom tantárgyban fejleszteni.

10

MATEMATIKA „b” • történelem • 10. évfolyam

tanári útmutató

3. táblázat: A matematikai kompetencia kiválasztott komponenseinek fejlesztésére javasolt iskoláztatási
szakaszok és tantárgyak

Kompetenciakomponens
Számlálás
Számolás
Mennyiségi következtetés
Valószínûségi
következtetés
Becslés, mérés
Mértékegységváltás
Szövegesfeladat-megoldás

1–4. évfolyam
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret

Problémamegoldás

technika,
természetismeret

Rendszerezés

magyar, technika,
természetismeret

Kombinativitás

magyar, technika,
természetismeret

Deduktív következtetés

magyar, technika,
természetismeret

Induktív következtetés

magyar, technika,
természetismeret

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

–

–

–

–

–

–

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem

–

–

–

–

–

–

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem

Mivel a matematikai kompetencia komponensei leginkább a természettudományi tárgyak
készségeivel és képességeivel mutatnak rokonságot, ezért érthetô, hogy a táblázatban felsorolt tantárgyak nagyobb része is ebbe a körbe tartozik. Ugyanakkor a természettudományi tárgyak, különösen a
fizika, kémia viszonylag kis óraszáma és emellett zsúfolt tananyaga nem mindig kedvez a képességfejlesztésnek. A korábbi képességfejlesztô kísérletek tapasztalatai azt mutatják, hogy a biológia, földrajz,
sôt a humán tantárgyak (magyar, történelem) sokszor rugalmasabb kereteket kínálnak a képességfejlesztô feladatok beillesztésére.
A fejlesztés keretéül szolgáló tantárgyak kijelölése után ki kell választanunk azokat a témaköröket,
tartalmakat, amelyekhez a fejlesztô feladatokat kapcsoljuk. Erre a célra olyan témakörök alkalmasak,
amelyek viszonylag nagyobb terjedelmûek, több tanítási órán is sorra kerülnek, így az ezekhez készült
feladatok több alkalommal is használhatók lesznek, ugyanakkor a tartalmak újbóli felidézése nem lesz
erôltetett. Célszerû, ha a kiválasztott témakörök egyenletesen helyezkednek el a tanév anyagában,
mert így megoldható az is, hogy a fejlesztésre megfelelô gyakorisággal kerüljön sor, esetleg az egész
tanévet átfogva.

tanári útmutató
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A képességfejlesztô feladatok beillesztése során meg kell határoznunk azok alkalmazásának
helyét és módját is. Ennek korlátja általában a tananyag viszonylagos zsúfoltsága, illetve a tanmenet
szerinti haladás kényszere. Ezért a készség- és képességfejlesztô feladatok elvégzését úgy kell ütemeznünk, hogy az ezekkel történô foglalkozás legfeljebb tanóránként 5-10 percet vegyen igénybe.
Még így is számolnunk kell azzal, hogy a fejlesztésre csak akkor szánhatunk megfelelô mennyiségû
idôt, ha a tananyag egyes részeit lerövidítjük, szükség esetén elhagyjuk.
A döntés nyilván nem könnyû, de a matematikai kompetencia legfontosabb, ún. kritikus
készségei, képességei esetében ezek a módosítások elkerülhetetlenek. Azaz a néhány kritikus készség
fejlesztését fontosabbnak kell tekintenünk, mint a tananyag maradéktalan, elôre eltervezett ütemben történô feldolgozását. Ha ezeket a készségeket, képességeket kritériumorientált módszerekkel
az optimális használhatóság szintjére kívánjuk fejleszteni, akkor ehhez differenciált, egyénre szabott
fejlesztés szükséges.
Végül megtervezendôk és kidolgozandók a tartalmas direkt, egyes esetekben kritériumorientált fejlesztés céljait szolgáló eszközök is. A fejlesztéshez általában ötféle eszköz lehet szükséges.
A tanári kézikönyv minden esetben elkészítendô, a pedagógusok ebbôl ismerhetik meg a fejlesztés
koncepcióját, módszereit, illetve ebben találják meg az alkalmazásra javasolt feladatokat. Az értékelô
eszközök mindazon készségek és képességek esetében szükségesek, amelyekre a fejlesztés célváltozói
épülnek, azaz amelyek fejlettségét többé-kevésbé rendszeresen értékelni kell. Tanulói munkafüzetre nem minden készség, képesség fejlesztéséhez van szükség, mivel egyes esetekben az egyébként
is meglevô tananyagok, munkafüzetek is jól használhatók. Speciális eszközök csak néhány készség
esetében jöhetnek szóba, ezek egyrészt a tanári szemléltetést, másrészt a tanulói munkát segítik.
Végül a fejlôdési mutató a kritérium-orientált készség- és képességfejlesztés nélkülözhetetlen kelléke,
ennek segítségével követhetô nyomon a fejlôdés menete és határozhatók meg a hátralevô fejlesztési
feladatok.
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Módszertani gondolatok
Ez a feladatsor és útmutató a matematikai kompetencia fejlesztés érdekében több évfolyamon, több
tantárgyban megjelenő fejlesztés elősegítésére irányuló feladatokhoz készült.
A történelmi szituációkba helyezett, gondolkodási képességeket fejlesztő, a gondolkodási műveleteket
elmélyítő feladatok újszerűek tanítási gyakorlatunkban.
A feladatokkal fejleszthetjük tanulóink gondolkodási, logikai képességeit, másrészt pedig, a tananyaghoz kapcsolódva, esetleg más megvilágításba helyezve, életszerű szituációkon keresztül mélyítjük
el a tanulók történelmi ismereteit, készségeit. A matematikai képességfejlesztő-feladatok fejlesztik a
tanulóink rendszerező és kombinatív képességeit, a deduktív és induktív gondolkodásukat.
A feladatok a gondolkodási képességek fejlesztésére készültek. Azaz nem új tartalmakat és ismeret
elemeket szeretnénk megtanítani, hanem azokat a képességeket fejleszteni a történelem segítségével,
amelyek hatással lehetnek a tanulók gondolkodási képességének fejlődésére.
Az új érettségi koncepcióhoz kapcsolódva nemcsak a matematikai kompetenciák fejlődnek, mélyülnek el, hanem a tanulók térbeli és időbeli tájékozódási képessége, az ok-okozati viszonyok feltárása, a
szövegek, források értelmezése és azok felhasználásának képessége is bővül.
Az egyes fogalmak és megállapítások megfogalmazása néhány esetben eltér a történelem tantárgyban
szokásostól. A logikai képességfejlesztés megköveteli a pontos szóhasználatot, sajátos szófordulatokat,
amelyek esetleg a történelmi fogalomalkotásban, szóhasználatban szokatlannak tűnhetnek.
Az érettségi vizsga öt alapkompetenciájából szinte valamennyire találhatók feladatok. Különösen
hangsúlyos a források értelmezésének és felhasználásának gyakoroltatása, hiszen a bevezető összefog
lalók a feldolgozás szempontjából forrásnak tekinthetők. A feladatokhoz mellékelt térképek, táblázatok, diagramok feldolgozása, értelmezése hasznos segítség lehet a tanórai munka kiegészítéséhez is.

Javaslatok a feldolgozáshoz:
•	Az egyes feladatok feldolgozásánál használják a tanulók a modulok elején lévő összefoglaló jellegű
szövegeket. A szövegek egyes részei néhány feladat előtt külön, kiemelten is megjelennek. Az
egyes modulok elején található összefoglaló szövegek házi feladatként is feladhatók, illetve részekre bontva az órán is feldolgozhatók.
•	Az összefoglaló szövegek az egyes fejezetek lezárásához, összefoglaló órák anyagaként is felhasználhatók, annál is inkább, mert hasonló jellegű összefoglalások a ma használatos tankönyvekből hiányoznak.
•	A feldolgozáshoz ajánljuk, hogy a kollégák az adott témakör tanításának folyamatába illesszék az
egyes modulok egységeit.
•	A képességfejlesztő feladatsor megoldását nem egy tanórára szánjuk, hanem ötször nyolc-tíz perces
időtartamot javaslunk egy-egy egység feldolgozására. A megoldott feladatokat mindig kövesse
értékelés, megbeszélés, magyarázat.
•	Az egységeket óra eleji feladatként is beiktathatjuk, ezzel megvalósíthatjuk az ismétlő-ellenőrző
mozzanatot, és így kiválóan ráhangolódnak, motiválódnak diákjaink az órára.
• A z egységek óra végén is beiktathatók, és akkor az adott leckéhez kapcsolódóan összefoglalóelmélyítő gyakorlásként funkcionálnak.

•	A Definiálások feladatai alkalmasak az új anyagot feldolgozó órának utolsó öt percében az adott
fogalmak egyikének mélyítésére. A leíró és besoroló definíciók árnyaltabbá teszik a tanulói gondolkodást, ugyanazon fogalom értelmezése többoldalúan valósul meg. Ezek a feladatok különösen
alkalmasak részösszefoglaló vagy összefoglaló órán a fogalmi háló elmélyítésére, ismétlésére.
•	A Besoroló sorképzés, valamint a Hierarchikus osztályozás a gondolkodás fejlesztésén kívül jó a
rendszerezés megalapozására is. Jól beilleszthetők mind az összefoglaló, mind a gyakorló órák
menetébe. Ezek a feladattípusok a tanulók rendszerező, rendszeralkotó képességét fejlesztik.
Segítenek egységben láttatni az eddig lazán kapcsolódó fogalmakat, eseményeket. Ezek a gyakorlatok alkalmasak a tájékozódás térben és időben kompetenciaterület mélyítésére is.
•	A különböző Következtetések feladatainak megoldásánál többféle következtetésre is juthatnak a
tanulók. Igyekezzünk valamennyi helyes következtetést megbeszélni, értelmezni. Előfordulhat,
hogy a tanári útmutatótól eltérő helyes megoldások, következtetések is születhetnek.
•	A Kvantorok feladatai már elmélyült gondolkodási műveleteket igényelnek, ezeket a feladatokat
önálló elvégzésre elsősorban a gyorsabb haladásra képes tanulóknak ajánljuk. Az átlagos vagy
lassú haladásra képes tanulókkal közös tanári–tanulói tevékenységgel lehetünk eredményesebbek. A feldolgozásukat azonban mindenképpen javasoljuk.
•	Az Átkódolás feladatai elsősorban arra próbálnak példákat adni, hogy egy meghatározott gondolat
sorban bármilyen elemmel elvégezhetők matematikai műveletek, ha a megfejtettük a kódot.
•	A Sorozatok képzése feladatoknál egyszerűbb összefüggéseket, számtani kapcsolatokat kell a
tanulóknak megalkotni. Ezek a feladatok segíthetnek abban, hogy a tanulók képesek legyenek
egyszerűbb számításokat elvégezni, pl. adatok birtokában legyenek képesek meghatározni terméseredményeket, várható adóbevételeket stb.
•	A modulok egyes egységeinek játékos, rövid feladatait óra eleji motivációként, ráhangolásként
javasoljuk.
•	Az egyes modulok és egységek több feladatot tartalmaznak, mint amit egy alkalommal el lehet
végezni. Javasoljuk a kollégáknak, hogy az osztály felkészültségéhez, a tanulók képességéhez
mérten válasszanak a feladatok közül.
•	A feladatsorok alkalmasak a differenciált foglalkoztatásra, a bonyolultabb logikai műveleteket a
gyorsabb haladásra képes tanulókkal, az egyszerűbb feladatokat pedig mindenkivel meg lehet
oldani.
•	Egyes feladatok, különösen a forrásokra épülők előzetes tanári felkészítést, szövegelemzést igényelnek. Ezeket a forrásrészleteket előzetesen érdemes elolvastatni, szövegértési feladatokkal
megérteni a történelmi és logikai összefüggéseket, majd ezek után megoldani a hozzájuk tartozó
feladatokat.
•	A tanári példány tartalmazza a megoldott tanulói feladatokat. A kombinatív feladatoknál a tanári
példányban csak annyi cella van, ahány lehetséges megoldás. A tanulói változatban mindig több
cella van, mint a lehetőségek száma.
•	A csillaggal jelölt feladatokat differenciált foglalkoztatásra szánjuk.
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Az érett vagy virágzó feudalizmus gazdasági és társadalmi változásainak alapja a mezőgazdasági
technika fejlődése. Az emberek több terményt tudtak előállítani, és kevesebb ember is el tudta
látni élelemmel a lakosságot. Szétvált a mezőgazdasági és az ipari termelés, ennek következményeként megindult a kereskedelem, és kialakult a pénzgazdálkodás. A XI–XIII. századra kia
lakult a szabad költözésű, földjének használatára örökjogot formáló, terménnyel és pénzzel adózó
egységes jobbágyság.
A középkori városok általában várak mellett, világi vagy egyházi központokban, vagy kereskedelmi utak találkozásánál alakultak ki. A kialakuló városok lakói, a polgárok kivívták a személyes
szabadság, tulajdonnal való szabad rendelkezés és az önkormányzat jogát. Városi kiváltságokra tettek
szert, melyek közül a legfontosabb az egy összegben adózás és a bíróválasztás joga volt. A szabad
királyi városok csak a királynak adóztak, megkapták a vásártartás, vámmentesség és az árumegállítás jogát. A polgárok kiváltságaikat csak közösségben gyakorolhatták. A városok polgárainak nagy
része kereskedő vagy iparos volt, de sokan voltak polgárjoggal nem rendelkező plebejusok (inasok,
napszámosok) is. A leggazdagabb kereskedők (patríciusok) alkották a város vezető testületének, a
szenátusnak a tagságát.
A céhek a középkori városokban alakultak az iparűzők érdekvédelmi szervezeteként. Ezek a
szervezetek az ugyanazon iparral foglalkozó kézműveseket tömörítették, elsődleges céljuk a céhen
kívüliek versenyének kizárása volt.
A középkori parlamentarizmus az emberek egyenlőtlenségén, velük született „rendi”
különbözőségének elvén alapult. A rend a feudális társadalom azonos kiváltságú, gazdasági helyzetű,
érdekű, érdekeiért közösen fellépő csoportja.
A rendi monarchia egy olyan államforma, melyben a rendek a parlamenten keresztül képesek
saját érdekeiket más rendekkel és az uralkodóval szemben is érvényesíteni. Ennek következtében
mind az uralkodó, mind a rendek állandó kompromisszumokra kényszerülnek.
A rendiség csak a népesség elenyésző hányadának biztosított beleszólást az ország ügyeibe. Kívül
rekedtek mindazok, akik nem közvetlenül a király alattvalói voltak, tehát a földesúri hatalom alatt élő
parasztság egésze.
Nyugat-Európában két, egymástól jelentősen eltérő típus alakult ki: az angol és a francia rendi
állam. Angliában három rend, a főnemesség, a nemesség és a polgárság kétkamarás parlamentet
hozott létre. A francia rendi államban is három rend fejlődött ki, a papság, a nemesség és a polgárság.
A francia rendek az országgyűlésben is külön tanácskoztak. A rendi állam Közép-Kelet-Európa államaiban sajátos formában működött. Jellemző a négy rend (papság, főnemesség, köznemesség, polgárság) kialakulása. Különbség Nyugat-Európához képest, hogy a polgárság itt gyengébb, és nem tud
az uralkodó gazdasági-társadalmi támaszává válni. A polgárság társadalmi támogatását a köznemesség fokozott szerepvállalása, adóit pedig a jobbágyság súlyos megadóztatása pótolja.
A feudalizmus világában a katolikus egyház is hűbéri vonásokat öltött magára. Az egyházi és a világi
hatalom az egymásra utaltságból hatalmi vetélytársakká váltak. Ezt a folyamatot jelzi a császárság és
a pápaság évszázadokig tartó küzdelme. A pápaság a német feudális anarchiát felhasználva felülkere
kedett a császárságon, de a XIV. század elején a megerősödő francia királyság befolyása alá került.
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1. egység
1. 	feladat
rendszerező képesség – sorképző osztályozás
A szöveg elolvasása után írd be az ábrába a szükséges elemeket!
Az érett feudalizmus korában az országok történelmét az állandó háborúk jellemzik. A középkor nagy
katonai vállalkozása volt a keresztes háborúknak nevezett hadjáratsorozat. A keresztes háborúknak a
középkorban a nem keresztények és az eretnekek ellen indított háborúkat nevezzük. Szűkebb értelemben a Földközi-tenger keleti medencéjének, a Szentföld meghódítására irányuló szentföldi háborúk
a keresztes háborúk. Az 1095-ös clermont-i zsinaton történt meghirdetés után 1096-ban indult az első
hadjárat, melynek vezére Bouillon Gottfried volt. Összesen hét hadjáratról tudunk.

háborúk
keresztes háborúk
szentföldi háborúk

első hadjárat
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2.	feladat
Rendszerező képesség – besorolás
Olvasd el a szöveget! A szöveg alapján húzd alá az igaz állításokat!
A keresztes háborúknak a középkorban a nem keresztények és az eretnekek ellen indított háborúkat
nevezzük. Nem keresztények az arabok, a törökök, a balti népek. Az eretnekek között számottevő
irányzat volt az albigenseké, valdenseké, patarénusoké és a bogumiloké. A huszita felkelők elleni
küzdelmet is keresztes háborúnak tekintették.
A)	Ha nem keresztény, arab, török vagy balti néppel folytattak háborút, akkor ellenük keresztes
háborút folytattak.
B)

Nem igaz, hogy az eretnekek ellen vívott háború nem keresztes háború.

C)

Igaz, hogy a nem keresztények ellen folytatott háború keresztes háború.

D)

Igaz, hogy akik az arabok és az albigensek ellen háborúztak, keresztes háborúkat vívtak.

E)	Akik részt vettek a balti népek megtérítéséért vívott küzdelmekben, nem keresztes háborút
vívtak.
F)	A huszita felkelők ellen vívott harc eretnekek elleni küzdelem volt, így az keresztes háború is volt.
G)

Igaz, hogy az arabok és törökök egymással vívott háborúja keresztes háború.

3. 	feladat
Deduktív gondolkodás – feltételképzés
Vizsgáld meg az alábbi kijelentést!
VALAKI AKKOR ÉS CSAK AKKOR RÓMAI KATOLIKUS AZ ÉRETT FEUDALIZMUSBAN, HA
ELISMERI A RÓMAI PÁPA EGYHÁZFŐSÉGÉT.
Karikázd be az igaz kijelentések betűjelét, húzd át a hamisakét!
Lehetett olyan személy, aki
A)

római katolikus vallású, elismeri a pápa egyházfőségét.

B)

nem római katolikus vallású, elismeri a pápa egyházfőségét.

C)

római katolikus vallású, nem ismeri el a pápai egyházfőséget.

D)

nem római katolikus vallású, a személy nem ismeri el a római pápa egyházfőségét.
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4. 	feladat
Kombinatív képesség – kombinálás
A francia rendi államban fontos belpolitikai kérdésekben az uralkodó a rendek véleményét is kikérte.
A rendi gyűléseken rendenként szavaztak, a papság (Pa), a nemesség (N) és a polgárság (Po) egy-egy
szavazattal bírt. A döntéshez legalább két rend együttes akaratára volt szükség.
Milyen párosítások képzelhetők el? Írd az alakzatokba a rendek kezdőbetűit!

Pa, N

Pa, Po

N, Po
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2. egység
1. 	feladat
Rendszerező képesség – hierarchikus osztályozás
A katolikus egyházon belüli nagy egyházszakadásra, a skizmára 1054-ben került sor, melynek oka a
keleti és a nyugati kereszténység, az élükön álló konstantinápolyi pátriárka és a római püspök – a
pápa – között kibontakozó hatalmi versengés volt. Az egyházszakadás eredményeként két egymástól
független egyház jött létre, a nyugati vagy római katolikus és a keleti vagy ortodox egyház. Az állam
alapítással egyidejűleg került sor a római katolikus egyház megszervezésére a cseheknél, a horvátoknál, a lengyeleknél. Az oroszok, a szerbek és a bolgárok az ortodox kereszténység követői lettek.
Töltsd ki az ábra hiányzó részeit az információk alapján!
Katolikus egyház
1054-ig

Római pápa

Pátriárka

Római katolikus egyház,
nyugati kereszténység

Ortodox egyház,
keleti kereszténység

csehek

horvátok

lengyelek

oroszok

szerbek

bolgárok

2.	feladat
Deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés
Fejezd be a megkezdett gondolatokat a szöveg alapján!
Aki a középkorban szembeszállt az egyház intézményével, az
eretnek volt. Az eretnekek a Biblia tanításaira hivatkozva bírálták
az egyházat. Akik a Biblia tanításaira hivatkozva bírálták az egyházat, azok ellen az inkvizíció pert indított.
Tehát, aki a középkorban szembeszállt az egyház intézményével,
az ellen az inkvizíció pert indított.
A katharok eretnekek voltak, tehát az inkvizíció pert indított
ellenük.
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3.	feladat
Deduktív gondolkodás – kvantorok
Értelmezd a mondatot!
A középkori Strasbourg piacán találkozik két vándorszerzetes, eszmét cserélnek egymással. Abban
egyetértenek, hogy a városok vezető Tisztségeit, Például a polgármesteri tisztséget is a patríciusok tartják a kezükben.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd
át azokét, amelyek nem következnek!
A)

Van olyan város, ahol a vezetést a patríciusok tartják a kezükben.

B)

Nincs olyan város, ahol a vezetést nem a patríciusok tartják a kezükben.

C)

Van olyan város, ahol a vezetést nem a patríciusok tartják a kezükben.

D)

Minden városban a vezetést a patríciusok tartják a kezükben.

E)

Nincs olyan város, ahol a vezetést a patríciusok tartják a kezükben.

F)

Egyetlen város sincs, ahol a vezetést a patríciusok tartják a kezükben.

4.	feladat
Rendszerező képesség – sorképző osztályozás
A szöveg elolvasása után írd be a szöveg alapján a szükséges elemeket!
Nyugat-Európában a katolikus egyház keretében kialakult szerzetesrendek
feladatuknak tekintették a keresztény hittérítést, a fejlett gazdálkodást és a
kultúra terjesztését. A XIII. században jöttek létre az úgynevezett kolduló
rendek. A kolduló rendek tagjai teljes szegénységet fogadtak. Az egyik ilyen
rend volt az 1210-ben Assisi Szt. Ferenc által alapított ferences rend.

katolikus egyház

szerzetesrendek
kolduló rendek

ferences rend
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3. egység
1.	feladat
Kombinatív képesség – összes részhalmaz képzése
A lübecki patríciusok alkotta szenátus főbírót választ a város vezetésére. A főbírói tisztséget három
gazdag patrícius, Müller (M), Stark (S) és Baumann (B) is szerette volna betölteni. A szenátorok közül
többen nem mertek állást foglalni a gazdag és befolyásos jelöltek ellen. Emiatt voltak, akik a szavazó
lapra több nevet is felírtak, abban bízva, hogy így nem vívják ki egyetlen jelölt rosszallását sem. Milyen
cédulákat találtak a szavazatszámlálók az urna felbontása után?

S

B

M

M, S, B

M, B

S, B

M, S

–

Karikázd be az érvényes szavazatokat!
A tanulókkal érdemes megbeszélni, mikor érvényes a szavazás, milyen kitételeket lehet tenni az érvényességhez. Értelmezhető az érvényes és eredményes szavazás kérdése is.
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2.	feladat
Deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés,
visszalépő következtetés
Fejezd be a megkezdett gondolatokat!
a) I V. Károly német-római császár 1356-ban kiadta a német aranybullát. A németrómai császárt a hét választófejedelem választotta szótöbbséggel. Az utolsó szavazatot a mainzi érsek adta le, szavazategyenlõség esetén az õ szavazata döntött.
 a a császárválasztáson két jelölt között egyenlőség alakult ki, akkor a mainzi
H
érsek szavazata döntött.
Ha nem a mainzi érsek szavazata döntött, akkor nem volt szavazategyenlőség.
b) A polgárság gazdasági és politikai szerepe akkor és csak akkor nõ meg a rendiség korában, ha jelentõs a városfejlõdés.
 ngliában a rendiség korában jelentős városfejlődés bontakozott ki, ezért megA
nőtt a polgárság gazdasági és politikai szerepe.
Közép-Kelet-Európa államaiban nem nőtt meg a polgárság szerepe, és nem vált
az uralkodó politikai és gazdasági támaszává, tehát nem volt jelentős a városfejlődés.
c) Rendi monarchiáról akkor és csak akkor beszélünk, ha a hatalmat a rendek és az
uralkodó közösen gyakorolják.
 ranciaországban 1302-től a hatalmat az uralkodó és a rendek közösen gyakorolF
ják, tehát rendi monarchiáról beszélünk.
Oroszországban a hatalmat a cár kizárólagosan gyakorolja, tehát nem beszélünk
rendi monarchiáról.

3.	feladat
Rendszerező képesség – halmazképzés
Mely fogalomra vonatkoznak az alábbi megállapítások? Írd a fogalmat a pontsorra!
érdekvédelmi
szervezet

verseny
kizárása
ugyanazon ipar

kézművesek

középkori város
céh
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4.	feladat
Rendszerező képesség – definiálás
A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a rend és mi a rendi monarchia!
Kötőszavakat pótolhatsz, a szavakat képezheted!
a)
azonos jogállású

azonos érdekű

csoportok

érdekeikért közösen
harcoló

feudális társadalom

A rendek a feudális társadalom azonos jogállású, azonos érdekű és érdekeikért közösen harcoló csoportjai.
b)

feudális államforma

király

hatalom

rendek

együttes gyakorlás

A rendi monarchia olyan feudális államforma, amelyben a hatalmat a király és a rendek együttesen
gyakorolják.
Egy feudális államforma akkor és csak akkor rendi monarchia, ha a király és a rendek a hatalmat
együttesen gyakorolják.
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4. egység
1.	feladat
Rendszerező képesség – hierarchikus osztályozás
Olvasd el a szöveget!
A rendi monarchia egy olyan államforma, melyben a rendek a parlamenten keresztül képesek saját
érdekeiket más rendekkel és az uralkodóval szemben is érvényesíteni. Ennek következtében mind az
uralkodó, mind a rendek állandó kompromisszumokra kényszerültek. Az uralkodók a feudális uraktól független állandó zsoldos hadseregre és szakszerűen képzett hivatalnokszervezetre támaszkodtak. Az ehhez szükséges pénzt főként a városok adói szolgáltatták. A rendi monarchia kialakulásának
alapfeltétele a piaci kapcsolatok kibontakozása, az árutermelés fejlettségének bizonyos foka.
A rendek a királyi hatalom korlátozására is törekedtek. Az adó és a katonaság megajánlását rendszerint
csak hosszú alkudozás után tudta az uralkodó az országgyűléstől kicsikarni. A rendi országgyűlés
részt vett a törvények magalkotásában. A király a rendek közötti érdekellentéteket kijátszva érvé
nyesítette központosító akaratát.
A szöveg alapján írd be a következő elemeket az ábra megfelelő helyére!

rendi monarchia

adók
felhasználása

érdekellentétek
kijátszása

rendek törekvése

király törekvése

központi hatalom
megerősítése

részvétel a
törvényhozásban

adó és hadsereg
megajánlása

királyi hatalom
korlátozása

rendi monarchia

király törekvése

rendek törekvése

központi hatalom
megerősítése

királyi hatalom korlátozása

adók felhasználása

részvétel a
törvényhozásban

érdekellentétek
kijátszása

adó és hadsereg
megajánlása
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2.	feladat
Kombinatív képesség – Descartes-szorzat képzése
A XIII. századi Oroszország önállóságát idegen népek veszélyeztették. A mongol-tatárok 1240ben elfoglalták Kijevet, a középkori Oroszország kulturális központját. A tatár terjeszkedés miatt
Oroszország és Nyugat-Európa között megszakadtak a kapcsolatok. Északon Alekszandr Nyevszkij
novgorodi fejedelem a névai csatában sikerrel verte vissza a svédeket. 1242-ben a Csúd-tó befagyott
jegén diadalmaskodott a német lovagrend felett.
Az oroszok nem fogadták el a tatárok fennhatóságát, folyamatosan harcoltak ellenük. Ebben a harcban erősödött meg a moszkvai fejedelemség. Dimitrij Donszkoj moszkvai nagyfejedelem 1380-ban,
a kulikovói csatában legyőzte a tatárokat. Azonban a teljes függetlenség elérése csak száz év múlva
sikerült.
Egy vetélkedőn Oroszország története a téma. A játékvezető nem nagyon tudta
a történelmet, és a feladat megoldása a papírok között elkeveredett. Csak a kártyái maradtak meg, amelyeken az évszámok és események külön voltak feljegyezve. Írd le, milyen párokat alkothatott a játékvezető! Használd a betűjeleket,
illetve a számokat!
a – Kijev elfoglalása		
b – Csúd-tói csata		
c – Kulikovói győzelem		

1 – 1380
2 – 1240
3 – 1242

a

1

a

2

a

3

b

1

b

3

c

1

c

2

c

3

b

2

Karikázd be a történelmileg helyes párosításokat!

3.	feladat
Rendszerező képesség – felosztás
Rendezd két csoportba az állításokat! A megfelelő állítások betűjelét írd az ábrákba! Adj nevet a csoportoknak!
A)
B)
C)
D)
E)

Szabad költözési joggal rendelkezik.
Tulajdonával szabadon rendelkezik.
Terménnyel és pénzzel adózik.
Személyes szabadsággal rendelkeznek.
Földesúri hatalom alatt állnak.

F)
G)
H)
I)

Földjének használatára örökjogot formál.
Önkormányzattal rendelkeznek.
Tagjai a rendi társadalomnak.
Nem volt beleszólásuk az ország ügyeibe.

jobbágyság

polgárság

A, C, E, F, I

B, D, G, H
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5. egység
1.	feladat
Induktív gondolkodás – átkódolás
Az alábbi forrásrészlet egy XIII. századi angol gazdasági leírásból származik.
Olvasd el a forrást, és fejezd be a mondatokat!
„A hozamhoz tudni kell, mennyit vetettetek mindegyik gabonaféléből, és mennyi felel meg a végeredménynek. Mivel az árpa hozama nyolcszoros, vagyis egy quarterből [angol súlymérték, 12,7 kg] nyolc
lesz az eredmény. Rozsból hétszeres, babból hatszoros, borsóból hatszoros a hozam. A búza és rozs
kétszerese, ha egyenlő arányban keverték, hatszoros eredményt hoz, ha több a rozs a búzánál, többet,
s ha több a búza a rozsnál, kevesebbet kell hoznia. A tiszta búza hozama ötszörös, a zabé négyszeres.
De a földek nem hoznak minden évben egyformán, ezért szükséges a jó tanács, hogy minden esetre
figyelembe kell venni a talaj minőségét és az időjárást, mivel gyakran a telelés igen jó, és a tavaszi vetés
elromlik, máskor a tavaszi igen jó, és az őszi vetés megy tönkre...”
a) A
 z angol paraszt 1280-ban elvetett 1 quarter búzát. Tehát az angol paraszt 1280ban 5 quarter búzát takarított be.
b) 1280-tól 1285-ig évente 1 quarter búzával többet vetett. A paraszt 1285-ben 30
quarter búzát takarított be.
c) A z angol paraszt és családja megélhetéséhez 12 quarter borsó és 18 quarter bab
szükséges, ezért abban az évben 2 quarter borsót és 3 quarter babot ültetett.
d) A földesúrnak adóba 7 quarter rozst kellett beszolgáltatnia, a családnak 35 quarter rozsra volt szüksége. Azért, hogy elegendő, de ne túl sok rozs legyen, a paraszt
6 quarter rozst vetett.

2.	feladat
Deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés,
visszalépő következtetés
Fejezd be a megkezdett gondolatokat a szöveg alapján!
a)	1315-tõl a nyugat-európai országokban válságjelek mutatkoznak. A gyarapodó népesség ellátását
és az éhínség megszüntetését új termõterületek és piacok bevonásával oldották meg.
 ranciaország Nyugat-Európában van, tehát 1315-től válságjelek mutatkoztak.
F
Új termőterületeket és piacokat vontak be a népesség ellátására, tehát megszűnt az éhínség. / el
tudták látni a népességet.
b)	A középkorban egy térségben akkor és csak akkor alakult ki éhínség, ha a mezõgazdasági termelés nem tudott lépést tartani a népesség gyors növekedésével. Így a gyarapodó népességet egyre
nehezebb volt ellátni élelmiszerrel. A térséget éhínség sújtotta.
 a a mezőgazdasági termelés lépést tart a népesség növekedésével, akkor nem alakul ki éhínH
ség.
Ha a mezőgazdasági termelés nem tart lépést a népesség növekedésével, akkor éhínség alakul ki.
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3.	feladat
Kombinatív képesség – kombinálás, Descartes-szorzat
képzése
Lübeck városából heringet (H), fát (F) és prémet (P) szállítanak Nyugat-Európa három kikötőjébe,
Brugge-be (B), Londonba (L) és Rouenba (R).
a) Milyen rakományok képzelhetők el úgy, hogy mindegyik terméket külön hajó szállít? Minden termékből minden kikötőbe kell szállítani, és egy hajó egy kikötőbe való árumennyiséget tud elszállítani.
áru

város

áru

város

áru

város

H

B

F

B

P

B

áru

város

áru

város

áru

város

H

L

F

L

P

L

áru

város

áru

város

áru

város

H

R

F

R

P

R

b) Milyen járatok képzelhetők el, ha egy városba kétféle terméket kell szállítani, és minden hajóra
kétféle árut lehet berakni?

áruk
H

város
F

áruk
H

H

város
F

áruk
H

L

áruk

B

R

P
áruk

H

város
F

város
F

város
P

áruk
H

L

áruk

B

R

P
áruk

F

város
P

város

város
P

áruk
F

L

B

város
P

R
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4.	feladat
Induktív gondolkodás – analógiák képzése
Írd az üres téglalapokba az odaillő kifejezéseket!

rendek

::

beleszólás az
ügyekbe

=

parasztság

::

nincs beleszólás
az ügyekbe

Anglia,
Franciaország

::

3 rend

=

Közép-KeletEurópa

::

4 rend

nyugati
kereszténység

::

pápa

=

keleti
kereszténység

::

pátriárka

király

::

központosító
akarat

=

rendek

::

királyi hatalom
korlátozása

parlament

::

rendek

=

céhek

::

kézművesek

2. MODUL

magyarország az
árpád-házi királyok
korában
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+

+

Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás

+

Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+

Descartes-szorzat képzése

+

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés
Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés

+
+

+

Választó következtetés
Lánckövetkeztetés

+

+
+

+

+

+

+

+

Kvantorok

+

Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás

+

+

Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
+
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997-ig Géza volt az ország fejedelme, aki megnyitotta az utat a keresztény térhódítás és a nyugati
társadalmi rendszerbe való tagozódás előtt.
Halála után I. (Szent) István került a magyarság élére, akit 1000/1001 körül királlyá koronáztak,
így Magyarország feudális királyság lett. A hatalom alapja a földbirtok volt, Magyarország patrimoniális monarchia lett. Kialakult a királyi vármegye, melynek élén a megyésispán állt. István az
új rendet törvényekkel igyekezett megerősíteni. Létrehozta az egyházszervezetet. Királyi magánbirtokokon jöttek létre a püspökségek, amelyek száma a XI. századra tízre növekedett. Esztergom
érseki székhely lett. Elrendelte, hogy minden tíz falu építsen egy templomot, amit vasárnaponként
kötelező volt látogatni. A tized (dézsma) törvénybe iktatásával biztosította az egyház anyagi javakkal való ellátását.
Halálával zavaros korszak vette kezdetét (külföldi támadások, pogánylázadások, hatalmi harcok).
1046–60-ig I. András uralkodott, aki leverte a pogánylázadásokat, és komoly erőfeszítéseket tett,
hogy népét visszaterelje az István által kijelölt útra. A III. Henrikkel folytatott küzdelmek során
megőrizte Magyarország függetlenségét. András a trónöröklés gondjainak megoldására hozta létre
a ducatus (hercegség) intézményét.
A feudális viszonyok megszilárdítása I. László és Könyves Kálmán nevéhez fűződik. László
és Kálmán törvényeikben védték a magántulajdont, büntették a pogány szertartások gyakorlóit.
Kálmán az öröklés szabályozására is gondot fordított.
Az Árpád-kori Magyarországon gyakran került sor trónviszályra az uralkodó és más trónkövetelők között. Így a patrimoniális monarchia alapja, a földbirtokállomány jelentősen megcsappant.
Ilyen trónviszályra került sor III. Béla halála után Imre és András között. Az eladományozott földbirtokok a főurak kezébe kerültek, így megpróbálták uralmuk alá hajtani a szervienseket. A szerviensek eddig csak a királynak tartoztak engedelmességgel, és erre való hivatkozással álltak ellen a
nagybirtokosoknak, és kezdték meg szervezkedésüket.
II. Andrást a főurak sem támogatták, mert külföldiek jutottak hivatalokba, illetve kaptak birtokokat az ő rovásukra. A parasztság is elégedetlenné vált az egyházi tized pénzben történő behajtása
miatt. Az 1222-es fehérvári törvénylátó napon rá tudták kényszeríteni II. Andrást az Aranybulla
kiadására.
II. András után fia, IV. Béla került a trónra. Már hercegsége idején sem értett egyet apja politikájával, és uralkodóként megkísérelte visszaszerezni az eltékozolt földbirtokokat.
1241-ben tatárok támadtak az országra, az uralkodó nem tudta mozgósítani a birtokvisszavételek
miatt tőle elforduló nemességet, akik emiatt az ország védelmére sem keltek. A tatárok 1241–42ben elpusztították Magyarországot, majd 1242 tavaszán kivonultak az országból. IV. Béla a pusztítás után változtatni tudott politikáján. Visszahívta a kunokat, a kihalt országrészekre külföldi
telepeseket hívott, már ő is adományozott földeket, de ezért a birtokosokat várépítésre és seregek
állítására kötelezte. Külpolitikájában kelet felé keresett szövetségeseket. Igyekezett kiszélesíteni
támogatóinak bázisát, melynek során megerősítette a szerviensek jogait, és támogatta a városokat.
Utódai uralkodása alatt a királyi hatalom szétesett, a kiskirályok kezébe ment át. Az utolsó
Árpád-házi uralkodó halálával 1301-ben kihalt az első uralkodó dinasztia Magyarországon.
A XI. századi magyar társadalom nagyon összetett képet mutatott. Még léteztek a fejedelemség korából fennmaradt társadalmi rétegek, és már kialakulóban voltak az új, feudális társadalom
alapvető rétegei. Az István-korabeli vezetőrétegekből a XII. század végére kialakult a szerviens
réteg, az alsóbb társadalmi rétegek pedig a jobbágyság soraiba kerültek be. A trónviszályok során
egyes földesurak hatalmas birtokokat gyűjtöttek össze, belőlük alakult ki később a bárók csoportja.
A vezető rétegek (főpapok, bárók, szerviensek) sorra elnyerték kiváltságaikat, így a XIII. század közepére Magyarországon kialakult a rendi társadalom. A század végére egységesült a jobbágyság.
Az Árpádok korában az állam berendezkedése folyamatosan változott. Az első uralkodók
királyságának időszakában az állam főhivatalnokai az uralkodó vándorló udvartartásának vezetői
voltak. A XII–XIII. századra meggyengült a királyi vármegyerendszer. Az uralkodó és kísérete már
nem vándorolt, hanem egy állandó központból intézte az állam ügyeit. Kialakultak az országos és
udvari főméltóságok. A XIII. század közepére épült ki az új vármegyerendszer, és kiformálódott
a nemesi vármegye, a nemesek önigazgatási szervezete is, melynek kezdetét az 1232-es kehidai
oklevéltől számítjuk.
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A magyar írásbeliség kialakulása is az Árpád-korban történt. Kezdetben az egyház intézte a
királyi udvar írásbeli dolgait, majd III. Béla által kialakított kancellária és annak első vezetője,
P. magiszter, közismertebb nevén Anonymus vette át az ügyek intézését.
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1. egység
1.	feladat
Induktív gondolkodás – átkódolás
Olvasd el az ismertetőt!
A XI. századi Magyarország életét trónharcok és pogánylázadások jellemezték. Fennállt annak a veszélye is, hogy Magyarország hűbéri függésbe kerül a német-római császártól.
I. Andrásnak (1046–1060) két jelentős csatában sikerült győzedelmeskedni III. Henrik császár serege felett, így sikerült helyreállítani
a magyar korona függetlenségét. Ő hozta létre a ducatus (hercegség)
intézményét. Az első herceg (a király közeli férfi rokona) Béla lett, aki
később bátyja, I. András ellen fordult, és I. Béla néven (1060–1063)
uralkodott. A trónon I. András fia, Salamon követte (1063–1074), akinek uralkodását a német befolyás megerősödése jellemezte. A beteges
I. Géza (1074–1077) uralkodása után öccse vette át az uralmat, és
I. László néven uralkodott (1077–1095). I. (Szent) László volt, aki megszilárdította a feudális viszonyokat hazánkban.
Szent László ereklyetartó hermája,
15. század első fele

Írd ki az uralkodókat a pontsorra uralkodásuk sorrendjében!
1. I. András

2. I. Béla

3. Salamon

4. I. Géza

5. I. László

Végezd el a példa alapján a „műveleteket”!
I. András

+

I. Béla

=

Salamon

I. András

+

Salamon

=

I. Géza

I. Béla

+

Salamon

=

I. László

Salamon

–

I. Béla

=

I. László

Az átkódolás során elvégzendő feladat egyszerű matematikai művelet. A tanulóknak a megadott példa
alapján arra kell rájönniük, hogy a kijelölt műveleteket az uralkodók sorszámával kell elvégezni.
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2.	feladat
Deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés,
visszalépő következtetés
Fejezd be a megkezdett gondolatokat!
A XI. században a magyar szabadok a feudális függésbe kerülés
elõl menekülni igyekeztek. Aki a feudális függés elõl menekült,
az ország peremterületei felé vándorolt. A vándorlók ellen
I. László szigorúan fellépett.
Aki a XI. században a feudális függés elől menekült, az ellen I. László szigorúan fellépett.
Akik nem vándoroltak az ország peremterületei felé, azok nem menekültek a feudális függés elől.

3.	feladat
Rendszerező képesség – sorképzés
Olvasd el az ismertetőt!
I. István nevéhez fűződik a területi alapon kialakított, 44 vármegyéből álló vármegyerendszer megteremtése. A vármegyék élén az ispánok álltak, akik közigazgatási, igazságszolgáltatási és katonai
feladatokat láttak el. Cserébe őket illette a vármegye jövedelmének 1/3 része. A katonai védelmet a
várkatonák és a tisztjeik, a várjobbágyok látták el. A várnépek feladata a katonaság és az elöljárók
ellátása volt.
A szöveg alapján állítsd hatalmi sorba a vármegyékben élő embereket! Kezdd a vezetővel!
ispán

várjobbágyok

várkatonák

várnépek

4. 	feladat
Rendszerező képesség – halmazképzés
Mely fogalomra vonatkoznak az alábbi megállapítások? Írd a fogalmat a pontsorra!
vármegyék jövedelmének
1/3 része

közigazgatási
feladatok

igazságszolgáltatási
feladatok

katonai
feladatok
vármegyék
élén áll

ispán
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2. egység
1.	feladat
Kombinatív képesség – Descartes-szorzat képzése
I. Béla halála után Salamon került trónra, aki uralkodásának elején jó viszonyt ápolt I. András fiaival,
Gézával és Lászlóval. Közösen ütköztek meg a kunok (besenyők) seregével 1068-ban Kerlésnél, fényes
győzelmet aratva. Az 1071-ben vívott nándorfehérvári csata után, a zsákmány felosztása kapcsán
ellentétek támadtak a rokonok között. A király és a hercegek közötti ellenségeskedésnek az 1074-ben
Mogyoródnál vívott csata vetett véget. Salamon király elvesztette trónját, és I. Géza lett az uralkodó.
A Sacra Corona című fim forgatásakor időrendi sorrendben kívánták a csatajeleneteket forgatni. A rendezőasszisztens azonban összekeverte a csatajeleneteket
és az évszámokat tartalmazó lapokat. Megpróbálta minden sorrendben össze
párosítani az adatokat. Milyen párokat alkotott az asszisztens? Az évszámokat és
a csaták kezdőbetűit használd!
a) Kerlés
b) Nándorfehérvár
c) Mogyoród

1. 1074
2. 1068
3. 1071

K

1074

N

1074

M

1074

K

1068

N

1068

M

1068

K

1071

N

1071

M

1071

Karikázd be a helyes párosításokat!
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2.	feladat
Deduktív gondolkodás – kvantorok
a) Értelmezd a mondatot!
I. László erőskezű uralkodó.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd
át azokét, amelyek nem következnek!
A)

Nincs olyan uralkodó, aki nem erőskezű.

B)

Van olyan uralkodó, aki erőskezű.

C)

Van olyan uralkodó, aki nem erőskezű.

D)

Egyetlen uralkodó sem erőskezű.

E)

Nincs olyan uralkodó, aki erőskezű.

F)

Minden uralkodó erőskezű.

Húzd alá az igaz kijelentéseket!
b) Értelmezd a mondatot!
AZ ÁRPÁD-HÁZI URALKODÓK HÁBORÚZTAK.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd
át azokét, amelyek nem következnek!
A)

Minden Árpád-házi uralkodó háborúzott.

B)

Van olyan Árpád-házi uralkodó, aki nem háborúzott.

C)

Van olyan Árpád-házi uralkodó, aki háborúzott.

D)

Nincs olyan Árpád-házi uralkodó, aki nem háborúzott.

E)

Nincs olyan Árpád-házi uralkodó, aki háborúzott.

F)

Egyetlen Árpád-házi uralkodó sem háborúzott.
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3.	feladat
Induktív gondolkodás – sorozatok képzése
Olvasd el a törvényt!
„Tíz falu építsen egy templomot, amelyet két telekkel s ugyanannyi rabszolgával lássanak el, lóval és
kancával, hat ökörrel és két tehénnel, harminc aprómarhával. Ruhákról és oltártakarókról a király gondoskodjék, papról és könyvekről a püspök.”  
(I. István törvénye)
A számok mellé írj magyarázatot!
2 telek
2 rabszolga
2 tehén

10 falu

1 templom

6 ökör

30 aprómarha
Folytasd a sort!
10 – 1 – 6 – 30 ; 20 – 2 – 12 – 60 ; 30 – 3 – 18 – 90

Árpádkori templom a Borsod megyei Szalonnán
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3. egység
1.	feladat
Deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés,
visszalépő következtetés
Fejezd be a megkezdett gondolatokat!
a)	Géza király a vásárnapot vasárnapról szombatra tette át, így mentesítette az egyházi ünnepet a
kereskedelmi tevékenységtõl. Az intézkedés megnehezítette a zsidó kereskedõk helyzetét, mivel
õk szombaton nem végezhettek kereskedelmi tevékenységet.
Mivel Joshua egy zsidó kereskedő volt, így ő szombaton nem kereskedhetett, és helyzete nehezebbé vált.

b)	IV. László Fülöp legátus hatására kiadta a kun törvényeket, melyekkel le akarta telepíteni õket.
Emiatt a kunok felkeltek a király ellen, és az uralkodó az 1282-es hódtavi csatában leverte õket.
A kunok nem keltek volna fel a király ellen, ha az nem adja ki a kun törvényeket, és nem akarja letelepíteni őket.

2.	feladat
Kombinatív képesség – összes részhalmaz képzése
Az országbírói tisztségre három család feje is pályázik, a Csákok (CS), a Kőszegiek (K) és a Pécek (P).
A méltóságot csak az egyikük nyerhette el. A tanács tagjai szavaztak a személyről, de többen nem tudtak dönteni, így voltak, akik több személyt is megjelöltek, meg olyanok is voltak, akik egyet sem.
Milyen szavazólapokat találhattak az urnában?

Cs, K, P

Cs, K

Cs, P

P, K

Cs

P

K

–
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3.	feladat
induktív gondolkodás – analógiák képzése
Pótold a párok hiányzó elemeit!

Géza

::

fejedelem

=

I. István

::

király

I. István

::

királyi vármegye

=

I. András

::

ducatus
(hercegség)

1222

::

Aranybulla

=

1232

::

kehidai oklevél
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4. egység
1.	feladat
Rendszerező képesség – definiálás
Fejezd be a meghatározást! Használd fel az összes megadott kifejezést! Igéket és kötőszavakat pótolhatsz! A szavakat képezheted is.
szabad
költözési jog

egységes
paraszti osztály

terménnyel és
pénzzel adózik

földjének
használatára
örökjogot formál

A jobbágyság az az egységes paraszti osztály, mely szabad költözési joggal rendelkezik, földjének
használatára örökjogot formál, terménnyel és pénzzel adózik.
Egy egységes paraszti osztály akkor és csak akkor jobbágyság, ha szabad költözési joggal rendelkezik,
földjének használatára örökjogot formál, terménnyel és pénzzel adózik.

2.	feladat
Deduktív gondolkodás – kvantorok
Értelmezd a mondatot!
A XIII. SZÁZAD UTOLSÓ HARMADÁTÓL AZ URALKODÓ OSZTÁLY FELSŐ RÉTEGÉT A BÁRÓK
ALKOTTÁK.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd
át azokét, amelyek nem következnek!
A)

Volt olyan báró, aki nem az uralkodó osztály felső rétegéhez tartozott.

B)

Nem volt olyan báró, aki az uralkodó osztály felső rétegéhez tartozott.

C)

Minden báró az uralkodó osztály felső rétegéhez tartozott.

D)

Nem volt olyan báró, aki nem volt tagja az uralkodó osztály felső rétegének.

E)

Egyetlen báró sem volt tagja az uralkodó osztály felső rétegének.

F)

Volt olyan báró, aki tagja volt az uralkodó osztály felső rétegének.

46

MATEMATIKA „b” • történelem • 10. évfolyam

tanári útmutató

2.	feladat
Deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés,
választó következtetés
Az Aranybulla 1222-ben kiadott királyi oklevél. Az utolsó cikkelye az ellenállási záradék.
A forrás elolvasása és tanulmányozása után fejezd be a megkezdett mondatokat!

II. András aranypecsétjének elő- és hátlapja

„Azt is elrendeltük, hogy ha mi vagy a mi utódaink
közül valaki valamely időben ezen rendelkezéseink
ellen akarna cselekedni, ennek az oklevélnek erejénél
fogva mind a püspököknek, mind a többi jobbágyoknak és országunk nemeseinek együttesen és különkülön, a jelenben és a jövőben mindörökké szabadságukban álljon, hogy a hűtlenség minden vétke nélkül
nekünk és a mi utódainknak ellenállhassanak és ellentmondhassanak.”

A  forrás feldolgozása kapcsán fontos kitérni az ellenállás jogának értelmezésére, hogy helyes gondolkodási műveleteket tudjanak végezni tanulóink. Tisztázandó a jobbágy és a nemes fogalma is.
A jobbágy itt az országos méltóságokat, pl. nádor, udvarbíró jelenti.
Péter csanádi ispán volt, róla mintázta Katona József Petur bánt a Bánk bánban.
János előbb kalocsai, majd esztergomi érsek, aki részt vett a Gertrudis ellen szervezett merényletben.
Neki tulajdonítják ezt a talányos, írásjelek nélküli levelet:
A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindnyájan beleegyeztek én nem ellenzem.

a) A z Aranybulla ellenállási záradéka felruházta az ellenállás jogával a püspököket, a nemeseket és a
jobbágyokat.
Péter nemes volt, tehát megillette őt az ellenállás joga.
Jánost megillette az ellenállás joga, de nem volt sem nemes, sem jobbágy. János tehát püspök volt.
b) A
 tatárjáráskor az ország külsõ segítség nélkül, egyedül szállt szembe a tatárokkal.
Ha az ország külső segítséget kapott volna, akkor nem egyedül szállt szembe a tatárokkal.
A tatárjáráskor az ország egyedül szállt szembe a tatárokkal, tehát nem kapott külső segítséget.

mongol lovas íjász
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5. egység
1. 	feladat
Deduktív gondolkodás – kvantorok
Értelmezd a mondatot!
A JOBBÁGYOK A XIII. SZÁZAD VÉGÉN RENDELKEZTEK A SZABAD KÖLTÖZÉS JOGÁVAL, ÉS
FÖLDJEIKET ÖRÖKÍTHETTÉK.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd
át azokét, amelyek nem következnek!
A) 	Nem volt olyan jobbágy, aki nem rendelkezett a szabad költözés jogával, és földjét nem örökíthette.
B)	Volt olyan jobbágy, aki nem rendelkezett a szabad költözés jogával, és földjét nem örökíthette.
C)

Volt olyan jobbágy, aki rendelkezett a szabad költözés jogával, és földjét örökíthette.

D)

Minden jobbágy rendelkezett a szabad költözés jogával, és földjét örökíthette.

E)

Egyetlen jobbágy sem rendelkezett a szabad költözés jogával, és földjét nem örökíthette.

F)

Nem volt olyan jobbágy, aki rendelkezett a szabad költözés jogával, és a földjét örökíthette.

2. 	feladat
Induktív gondolkodás – átkódolás
Az Árpád-kor legféltettebb ereklyéje a Szent Jobb. 1083. augusztus
19-én egy Merkur nevű pap ellopta államalapító királyunk mumifikálódott jobb kezét és gyűrűjét, amelyeket a Szent Jobb nevezetű
monostorban rejtettek el. A XV. században az ereklyét Székesfehérvárra vitték, majd a források Raguzában említik. Mária Terézia 1771-ben Pozsonyba vitette. Napjainkban a budapesti Szent István Bazilikában őrzik.

A Szent Jobb, Szent István
mumifikálódott jobb kézfeje

Írd a pontsorra a Szent Jobb útját!

1. Szent Jobb monostor, 2. Székesfehérvár, 3. Raguza, 4. Pozsony, 5. Budapest
Végezd el a következő „műveleteket”!
Szent Jobb monostor

+

Pozsony

=

Budapest

Szent Jobb monostor

+

Székesfehérvár

=

Raguza

Székesfehérvár

+

Raguza

=

Budapest

Raguza

–

Székesfehérvár

=

Szent Jobb monostor

Budapest

–

Pozsony

=

Szent Jobb monostor

Az eredményt úgy kapjuk meg, hogy a Szent Jobb útjának állomásait számokká alakítjuk, és mint számokkal dolgozunk a helynevekkel.
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3.	feladat
Deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés,
választó következtetés, visszalépő következtetés
A Képes Krónika tudósít egy érdekes találkozóról, ami I. András király és Béla herceg között zajlott le.
A forrás alapján fejezd be a következtetéseket!
„–  Meg akarom kísérteni a herceget, és kettőt kérdek tőle: a koronát akarja-e vagy a hercegséget?
A király ugyanis maga elé koronát tétetett vörös terítőre és melléje kardot, ami a hercegséget jelképezte.
– Ha a herceg jó békességgel a hercegséget akarja, legyen az övé, de ha a koronát: nosza, ketten,
főemberek, keljetek föl és ugyanazzal a karddal nyakazzátok le Béla herceget!
… Amikor azonban így tanakodtak, a hírvivők ispánja, Miklós a palota ajtaját őrizte, és a küszöbről
mindent hallott; amikor a herceget behívták a királyhoz, és belépett az ajtón, a hírvivők ispánja hamarsággal megmondta a dolgot a hercegnek.
– Ha kedves az életed, a kardot válaszd!
Többet nem szólhatott. Mikor azután a herceg belépett, meglátta a király előtt fekvő koronát és kardot;
elcsodálkozott ezen; mihelyt leült, a fekvő király fölemelkedett, és ágyában ülve így szólt:
– Herceg! Én megkoronáztattam fiamat, de nem kapzsiságból, hanem az ország békessége kedvéért,
melyet minap a császárral kötöttem. Neked azonban szabad akaratod van: ha a királyságot akarod,
vedd a koronát –  ha a hercegséget, válaszd a kardot; egyet közülük engedj át fiamnak –  ámbár igazság
szerint a korona a tiéd.
A herceg nyomban megértette Miklós ispán szavait, és ezt mondotta:
– Legyen fiadé a korona, minthogy már fel van kenve, és add nekem a hercegséget. – Nyomban elvette
a kardot.”
(Képes Krónika)
A forrás feldolgozása alkalmat ad a hercegség létrejöttének és a fogalmának tisztázására.
A feladatot fel lehet használni differenciált foglalkozásokra, hiszen ennél a feladatnál alaposabb forráselemzésre van szükség.
a) A király felajánlotta Béla hercegnek, hogy válassza vagy a koronát, vagy a kardot. Ha Béla a koronát
választotta volna, akkor a király megöleti Béla herceget, de ha a kardot választja, nem öleti meg.
A herceg nem a koronát választotta, ezért a király nem ölette meg.
b) Ha Béla herceg a koronát választotta volna, a király megölette volna. Béla herceget a király nem
ölette meg, tehát a herceg nem a koronát választotta.
c) Béla herceg akkor és csak akkor maradhatott életben, ha nem a koronát választja, hanem a kardot.
Béla herceg életben maradt, tehát a kardot választotta.

Béla herceg párviadala a pomeránnal
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4.	feladat
Deduktív gondolkodás – választó következtetés
A társadalom szerkezeti átalakulását szemléltető táblázat alapján fejezd be a mondatokat!

Uralkodó osztály

XI. sz.

XIII. sz.

XIV. sz.

Dolgozó osztály

előkelők

vitézek

várjobbágyok

nemesek

serviensek

várjobbágyok

bárók

közrendűek

nemesek

rabszolgák

jobbágyok

Ha egy XIII. század végi várjobbágy nem lett nemes, akkor jobbágy lett.
Ha a XIV. századi jobbágy nem a XI. századi közrendűek leszármazottja, akkor ősei vagy rabszolgák,
vagy várjobbágyok lehettek.
Ha egy XIV. századi nemesnek az ősei nem várjobbágyok voltak, akkor szerviensek voltak az ősei.

3. MODUL

a vegyesházi
királyok uralma
magyarországon
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás

+

Definiálás

+

+
+

Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás

+

Hierarchikus osztályozás

+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+

Descartes-szorzat képzése

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás

+

Feltételképzés

+

Előrelépő következtetés

+

Visszalépő következtetés

+

+

+
+

Választó következtetés

+

Lánckövetkeztetés

+

+

Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
+
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1301-ben kihalt az Árpád-ház, majd 1308-ig a trónviszályok jellemezték Magyarországot. Ezt a korszakot nevezzük az interregnum időszakának.
I. Károly Róbert első feladata a királyi hatalom megerősítése volt. A legyőzött tartományurak és
familiárisaik birtokát a király elkobozta. Egy új, hozzá hű nagybirtokos réteget hozott létre, számukra
birtokokat adományozott. Cserébe a király arra kötelezte híveit, hogy birtokaik arányában állítsanak
ki katonákat (banderiális hadszervezetet).
Károly Róbert a királyi felségjog alapján különböző pénzforrásokra (regáléjövedelmekre) formált
igényt. Ilyen volt például a bányapénz, az ún. urbura, amelynek egyharmadát a király átengedte a
bányát birtokló földesúrnak. Megjelent a jobbágyok első állami adója, a kapuadó, amelyet évente, jobbágyportánként szedtek. Megszűnt a pénzrontás gyakorlata, mivel Károly Róbert firenzei mintára
értékálló aranyforintot vezetett be. A pénzverés királyi monopólium, a kötelező nemesfémbeváltás miatt
a legjelentősebb központi bevétel lett. Fontos bevételi forrás volt a külkereskedelem megadóztatása is.
Károly Róbertet halála után fia, I. (Nagy) Lajos követte a trónon. Uralkodására az állandó háborúskodás jellemző. 1370-ben lengyel király is lett, a két állam között perszonálunió jött létre.
Az állandó háborúk egyre több pénzt igényeltek, ezért a kincstár és a földesurak növelték a jobbágy
terheket. A növekvő terhek azonban nem voltak egységesek, mert a szokásba jött kilencedet a leggazdagabb bárók nem szedték be olyan rendszerességgel, mint a köznemesek. Ezzel a jobbágyokat a
köznemesek birtokairól saját birtokaikra csalogatták, amely folyamat feszültséget keltett a két nemesi
réteg között. Az 1351-es törvényekben rögzítették az ősiség törvényét, amely szerint a nemesi birtok
elidegeníthetetlen és megterhelhetetlen, csak örökíteni lehet, egyenes- vagy oldalági örökös hiányában visszaszáll a királyra. Kötelezővé tették minden nemes számára a kilenced rendszeres beszedését,
ezzel megszűnt a jobbágyok vándormozgalma. Végül pedig lefektették az „egy és ugyanazon nemesi
szabadság” elvét, amely szerint minden nemesi származású személy, vagyoni helyzetétől függetlenül,
ugyanazokkal a nemesi előjogokkal rendelkezik.
Luxemburgi Zsigmond 1387-ben a főúri ligák harca után került a magyar trónra. Gyakran köznemeseket és saját pártfogoltjait juttatta a korábban báróknak adományozott hivatalokba. Ilyen
volt a királyi tanács is, ahol nemritkán tanult polgárokat is szerepeltetett. A bárói hatalom ellensúlyozására erősítette a rendi gyűlés szerepét, ahol 1435-ben már a köznemesség is képviseltette
magát. Uralkodásának idejére tehető a városok rendi szervezkedésének kezdete.
Magyarországon négy rend alakult ki: főpapság, főúri vagy bárói rend, köznemesség és a szabad
királyi városok polgársága.
A XV. században a török elleni küzdelem legfontosabb személyisége Hunyadi János volt. Hatalmas
birtokainak jövedelmét is a védelemre használta fel. Modernizálta haditechnikáját: támadó hadvezetés, bekerítés taktikája, különböző fegyvernemek összehangolt működtetése, huszita szekérvárak.
Hadserege alapvetően zsoldossereg volt, így katonái állandóan készen álltak a harcra. De saját famili
árisait is igénybe vette, és szükség esetén népfelkelőket is harcba szólított.
1458 januárjában a köznemesek Hunyadi Mátyást választották királlyá. Mátyás megnövelte a
királyi kincstár bevételeit, hogy fedezni tudja központosító törekvéseinek költségeit. Bevételeinek
nagyobb része a jobbágyok adóiból származott, hiszen Magyarországon a gyenge polgárság miatt
rájuk hárultak a központosítás anyagi terhei. Éppen ezért a király mindent megtett a jobbágyság,
az állami adóalany védelme érdekében: többször megerősítette szabad költözködési jogukat, a
földesuraknak megtiltotta, hogy jogtalan adókat szedjenek be tőlük.
Mátyás a királyi jövedelmeket három célra használta fel. Egyrészt állandó zsoldoshadsereget
(fekete sereg) szervezett, és finanszírozta a külföldi hadjáratokat. Jövedelmeiből kiépítette a központi hivatalnokszervezetet. A hivatalok vezetői általában köznemesi, polgári, esetenként jobbágyi
származásúak voltak. Mecénásként támogatta a kultúrát. A visegrádi királyi palotában világhírű
reneszánsz udvart rendezett be.
A királyi tanács jelentősége csökkent. Mátyás megkísérelte a
rendektől független kormányzást. Országgyűlést ritkán hívott
össze, rendeletekkel kormányzott. Ez a kísérlet azonban a központi hatalom megerősítésére túlságosan függött az uralkodó
Hunyadi Mátyás személyétől, személyes fellépésétől, az intézmények, amelyeket létrehozott, Mátyás halála után nem tudták
megtartani a szerepüket, az uralkodó halála után elsorvadtak.
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1. egység
Olvasd el a szöveget, és tanulmányozd a diagramokat!
Az uralkodói jövedelmek összetétele az évszázadok alatt sokat változott. A patrimoniális királyságra
jellemző bevételek, mint például a vármegyék bevételeinek kétharmada és az ajándékok a XIII. századig,
a királyi vármegyerendszer fennállásáig, az uralkodók jövedelmének fontos elemeit képezték.
III. Béla uralkodása idején a regálék, vámok és a monopóliumok az árutermelés és pénzgazdálkodás
megjelenésére utalnak.
Az évszázadok során az adók a királyok legbiztosabb, rendszeres bevételi forrásai lettek. A pénzverés
és a sókereskedelem királyi monopólium volt.
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1.	feladat
Rendszerező képesség – sorképzés
Állítsd csökkenő sorrendbe a diagramok alapján az uralkodók bevételeit!
III. Béla

Mátyás

pénzváltás

rendkívüli hadiadó

vámok, révek, vásárok

sómonopólium

ispánságok királyt illető
kétharmada

pénzverés,
bányakamarák

só

koronavám

erdélyi hospesek

városok és szászok adója

megyés ispánok
ajándékai

zsidók és oláhok ötvenede

2.	feladat
Deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés,
visszalépő következtetés
A szöveg és a diagramok alapján fejezd be a megkezdett mondatokat!
a) A
 regálék, vámok és a monopóliumok az árutermelés és pénzgazdálkodás megjelenésére utalnak.
III. Béla jövedelmei között megjelentek a regálék, vámok és monopóliumok, tehát uralkodása idején
megjelent az árutermelés és pénzgazdálkodás.
b) A patrimoniális királyságra jellemzõ bevételek a vármegyék bevételeinek kétharmada és az ajándékok voltak. III. Béla uralkodása alatt patrimoniális királyság volt, létezett a királyi vármegyerendszer, tehát a vármegyék bevételeinek kétharmada és a megyés ispánok ajándékai az uralkodó jellemző
bevétele.
c) Mátyás uralkodása idején a vármegyék bevételeinek kétharmada és az ajándékok nem voltak
jellemzõek, tehát nem patrimoniális királyság volt.
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3.	feladat
Deduktív gondolkodás – feltételképzés, választás
Az 1351-es törvényekben rögzítették az ősiség törvényét, amely szerint a nemesi birtok elidegeníthetetlen és megterhelhetetlen, csak örökíteni lehet, egyenes- vagy oldalági örökös hiányában visszaszáll
a királyra.
Értelmezd ezt a kijelentést!
MAGYARORSZÁGON AZ ÖRÖKÖLT NEMESI FÖLDBIRTOK CSAK HŰTLENSÉG VAGY A FIÚÁG
KIHALÁSA ESETÉN SZÁLLT VISSZA (HÁRAMLOTT) A KIRÁLYRA.
A következő lehetőségek közül karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentés igaz! Húzd át, amelyek esetén nem igaz!
A) 	A nemes hűtlen lett a királyhoz. A család fiúága nem halt ki. Az örökölt nemesi földbirtok visszaszállt a királyra.
B) 	A nemes nem lett hűtlen a királyhoz. A család fiúága kihalt. Az örökölt nemesi földbirtok visszaszállt a királyra.
C)	A nemes hűtlen lett a királyhoz. A család fiúága kihalt. Az örökölt nemesi földbirtok nem szállt
vissza a királyra.
D) 	A nemes nem lett hűtlen a királyhoz. A család fiúága nem halt ki. Az örökölt nemesi földbirtok
nem szállt vissza a királyra.
E)	A nemes nem lett hűtlen a királyhoz. A család fiúága kihalt. Az örökölt nemesi földbirtok nem
szállt vissza a királyra.
F)	A nemes nem lett hűtlen a királyhoz. A család fiúága nem halt ki. Az örökölt nemesi földbirtok
visszaszállt a királyra.
G) 	A nemes hűtlen lett a királyhoz. A család fiúága kihalt. Az örökölt nemesi földbirtok visszaszállt
a királyra.
H)	A nemes hűtlen lett a királyhoz. A család fiúága nem halt ki. Az örökölt nemesi földbirtok nem
szállt vissza a királyra.
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2. egység
1.	feladat
Deduktív gondolkodás – előrelépő következtetések
Fejezd be a megkezdett gondolatokat!
a) Közép-Kelet-Európában az uralkodók a városfejlõdés korlátai miatt nem tudtak gazdasági és politikai értelemben a polgárságra támaszkodni.
Mátyás közép-kelet-európai uralkodó volt, tehát nem tudott gazdasági és politikai értelemben a
polgárságra támaszkodni.
b) A regálé királyi felségjog alapján szedett jövedelem volt.
Az urbura (bányabér) regálé volt, tehát királyi felségjog alapján szedett jövedelem volt.
c) A szepességi városokat Zsigmond többször elzálogosította a lengyel királynak, és ezek a városok
saját maguk váltották meg magukat a lengyel királynál.
Lőcse a Szepességben van, tehát Zsigmond többször elzálogosította, és saját magát váltotta meg.

2.	feladat
Rendszerező képesség – halmazképzés
Melyik fogalomra vonatkoznak az alábbi megállapítások? Írd a fogalmat a pontsorra!
földesúri
magánhadsereg

nemesi zászlóalj

földesúri kiváltság

saját címerrel díszített
zászló

háború idején harcba
vezet
bandérium

A rozgonyi csata.
Képes Krónika (Chronicon Pictum) I.
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3.	feladat
Rendszerező képesség – definiálás
A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a kamara haszna! Kötőszavakat
pótolhatsz, a szavakat képezheted!

pénzrontás

régi és új vertpénz
nemesfémtartalom
eltérősége

királyi udvar bevétele

értékkülönbözet

A kamara haszna a királyi udvarnak az a bevétele, amely a pénzrontásból származik, amely a régi és
az új vertpénz közötti értékkülönbözet, mely a nemesfémtartalom eltérőségéből adódott.

4.	feladat
induktív gondolkodás – analógiák képzése
A bevezető elolvasása után pótold a párok hiányzó elemét!

Károly Róbert

::

banderiális
hadsereg

=

Hunyadiak

::

zsoldos hadsereg

regáléjövedelmek

::

Károly Róbert

=

jobbágyok adói

::

Mátyás

Zsigmond

::

királyi tanács

=

Mátyás

::

rendektől
független
kormányzás
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3. egység
1.	feladat
Rendszerező képesség – definiálás
A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a kilenced és mi a perszonálunió! Kötőszavakat pótolhatsz, a szavakat képezheted.
a)
földesúr

jobbágyi adónem

teljesítendő

megtermelt javak

kilencedik tized

jobbágy

beszolgáltatás

A kilenced olyan teljesítendő jobbágyi adónem, melynek értelmében a jobbágy a földesúrnak a megtermelt javainak kilencedik tizedét beszolgáltatni köteles.
b)

két vagy több
ország

sajátos irányítási
forma

nincs közös ügy

személye közös

uralkodó

államok

megtartott függetlenség és különállás

A perszonálunió két vagy több ország irányításának sajátos formája, mikor csak az uralkodó személye
a közös, az államok megtartják függetlenségüket és különállásukat, és nincsenek közös ügyeik.
Két vagy több ország irányításának sajátos formája akkor és csak akkor perszonálunió, ha az uralkodó
személye közös, az államok megtartják függetlenségüket és különállásukat, és nincsenek közös
ügyeik.

Lajos király születése. Képes Krónika (Chronicon Pictum) I.

tanári útmutató

3. modul • A VEGYESHÁZI KIRÁLYOK URALMA…

61

2.	feladat
Kombinatív képesség – összes részhalmaz képzése
Olvasd el a szöveget!

I. Károly király
Képes Krónika (Chronicon Pictum) I.

Károly Róbert külpolitikai tevékenységének egyik legjelentősebb állomása az 1335-ös visegrádi királytalálkozó volt, ahol Luxemburgi János cseh és III. Lokie
tek Kázmér lengyel király vett részt. Luxemburgi
János lemondott a lengyel trónigényéről. A cseh–magyar kereskedelmi egyezménnyel kialakítottak egy
Bécset elkerülő új kereskedelmi útvonalat, mivel Bécs
árumegállító joga sértette a kereskedőink érdekeit.
A Brünn–Nagyszombat útvonalat választó kereskedők
vámkedvezményeket kaptak. A három uralkodó megállapodott, hogy külső támadás esetén kölcsönösen segítik egymást.
1339-ben Károly Róbert és III. Kázmér megállapodott,
hogy a lengyel trónt Kázmér valamelyik unokaöccse
örökli, ha ő utód nélkül hal meg. Ennek értelmében
került a lengyel trónra I. Lajos 1370-ben.

Ki kivel kötött szövetséget, illetve megállapodást? Az uralkodók monogramját írd be az oklevelekbe!
(Károly Róbert: K.R.; Luxemburgi János: L.J.; Lokietek Kázmér: L.K.)

K. R. L. J. L. K.

K. R. L. J.

K. R. L. K.

L. K. L. J.

A szöveg alapján látható, hogy élénk diplomáciai élet zajlott a három ország között. Keresd ki a
szövegből, hogy melyik megállapodásra mikor került sor. Írd a pontsorra az évszámokat és a megállapodásokat!
1335: visegrádi királytalálkozó
1339: Károly Róbert és III. Kázmér megállapodása
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3.	feladat
Deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés
Fejezd be a megkezdett gondolatokat a szöveg és a forrásrészlet alapján!
Az állandó háborúk egyre több pénzt igényeltek, ezért a kincstár és a földesurak növelték a jobbágyterheket. A növekvő terhek nem voltak egységesek, mert a szokásba jött kilencedet a bárók nem
szedték be olyan rendszerességgel, mint a köznemesek. Ezzel a jobbágyokat a köznemesek birtokairól
saját birtokaikra csalogatták, amely folyamat éles feszültséget keltett a két nemesi réteg között, és
vándormozgalom indult a jobbágyság körében. Ezért Nagy Lajos a köznemesség védelmében kiadta
a kilenced-törvényt.
„Ezenkívül bármely néven nevezett minden szabad faluban, sőt még az udvarnoki és királynéi falvakban élő valamennyi szántóvető és szőlőbirtokos jobbágyainktól is – kivéve a fallal övezett városokat –
ezek minden terményének és borának a kilencedrészét fogjuk beszedetni.
És ha egyesek az imént említett behajtással kapcsolatban másként járnak el, az olyan ellenszegülőknek
és jelen rendeletünk meghiúsítóinak a birtokai a terményeknek és bornak ama kilencedrészét – bármiféle mérséklés és engedmény nélkül –  a saját szükségletünk céljaira mi fogjuk behajtani.”
I. Lajos 1351. évi dekrétumából
Ha a király elrendeli mindenkinek a kilenced beszedését, akkor a bárók is kilencedet szednek. Ha a
bárók beszedik a kilencedet, akkor a jobbágyok nem vándorolnak el a köznemesek birtokairól. Tehát
ha a király elrendeli mindenkinek a kilenced beszedését, akkor a jobbágyok nem vándorolnak el a
köznemesek birtokairól.

tanári útmutató

3. modul • A VEGYESHÁZI KIRÁLYOK URALMA…

63

4. egység
1.	feladat
Rendszerező képesség – hierarchikus osztályozás
Olvasd el az ismertetőt!
Magyarországon a legjellegzetesebb településforma a falu volt, itt élt a lakosság zöme. A XIII. századtól kezdve erősödött meg a városfejlődés, alakultak ki a városok. Földesúri birtokokon jöttek létre
az ún. mezővárosok (pl. Csíkszereda, Hatvan), amelyek az adót egy összegben fizethették ki, és saját
bírót választottak. A városfejlődés másik irányát a királyi városok jelentették, amelyek csak a király
fennhatósága alá tartoztak. Ezek a városok olyan kiváltságokkal rendelkeztek, mint a nyugat-európai
városok. A királyi városok lehettek bányavárosok (pl. Besztercebánya, Körmöcbánya stb.), tárnoki
városok (pl. Buda, Sopron), személynöki városok (pl. Visegrád, Székesfehérvár) és erdélyi szász városok (pl. Nagyszeben, Brassó).
A magyar városok azonban nem képeztek olyan erőt, sem gazdasági, sem politikai értelemben, mint
a nyugat-európaiak.
Az ábra megfelelő helyére írd be a megfelelő településtípust!
települések

falvak

városok

mezővárosok

királyi város

bányaváros

tárnoki város

személynöki város

szász város
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2.	feladat
Deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés,
választó következtetés
Fejezd be a megkezdett gondolatokat!
a) Van olyan királyi város, amely nemesércbányászattal foglalkozik. A bányászattal foglalkozó városokat bányavárosoknak nevezzük.
Tehát van olyan királyi város, amely bányaváros.
b) E
 gyes városok, amelyek a földesúr fennhatósága alá tartoznak, azok mezővárosok. Más városok,
amelyek nem mezővárosok, azok a király fennhatósága alá tartoznak, vagyis királyi városok.
Tehát minden város vagy királyi város, vagy mezőváros.
Szeged nem királyi város volt, tehát mezőváros volt.

3.	feladat
Induktív gondolkodás – sorozatok képzése
Olvasd el a törvényt!
„nemesek maguk személyesen megjelenvén, az ország
mindenik közönséges hadjáratára uradalmaik mennyiségéhez képest állítsanak katonákat: tudniillik minden harminchárom jobbágy után … egy tegzes lovast; száz után
pedig hármat, és így következetesen akárhány jobbágyuk
van, minden további száz után három-három tegzes
lovast…
Akiknek pedig harminchárom jobbágynál kevesebbjük
van, azoknak saját jobbágyaikat mások jobbágyaival kell
egybekötniük, s összesíteniük akképpen, hogy mindnyájuknak minden harminchárom jobbágyából mindenkor
egy, a föntebbi módon felfegyverzett és felszerelt tegzest
küldjenek a közönséges hadjáratokra.”
(Zsigmond 1435. évi első dekrétumából)

Zsigmond magyar király (1387–1437)

Folytasd a sort két új elemmel!
33 – 1;

66 – 2;

99 – 3;

100 – 3;

200 – 6;

300 – 9;

400 – 12
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5. egység
1.	feladat
Deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés,
visszalépő következtetés
Olvasd el a törvényt!
A város vásárnapjairól és azok számáról
E városban nem több, mint két jogos vásárnap van: szerda
a németeknek a Boldogasszony templom körül és péntek
a magyaroknak a Szent Mária Magdolna templom körül; a
harmadik, a szombat szokásból jött létre. Azonban tudni
kell, hogy búcsúkor és karácsony táján a vásár máshol
mint a németeknél, a Boldogasszony templom és a Szent
György templom körül ne legyen.  
A budai jogkönyv 47. fejezet
Budai jogkönyv, 15. század

Fejezd be a gondolatokat a törvény alapján!
a)	Hans Bäcker német pék volt, tehát árulhatta kenyerét szerdán és szombaton a Boldogasszony templom körül.
b)	Mivel ő német polgár volt, nem árulhatott pénteken a Szent Mária Magdolna templom körül.
c)	Sebes György mészáros süthette a lacipecsenyét pénteken és szombaton a Szent Mária Magdolna
templom körül.
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2.	feladat
Rendszerező képesség – besorolás
Olvasd el az ismertetőt!
A XV. századi török-ellenes harc kiemelkedő személyisége
volt Hunyadi János. Első győzelmeit a török felett az AlDunánál aratta, majd Erdélyben, 1442-ben Gyulafehérvárnál,
egy vesztes csata után fényes győzelmet aratott Mezid bég
felett. Az 1443–1444-es hosszú hadjáratában már az ország
határain kívül próbálta legyőzni a törököt. Ezt a hadjáratot
egy tíz évre szóló béke zárta le. A békét megszegve I. Ulászló
király, az európai királyok és a pápa segítségében bízva,
Hunyadi Jánossal 1444 őszén újabb háborút kezdeményezett.
A túlerőben lévő török sereg azonban Várnánál legyőzte a
magyar hadakat. A csatában maga a király is elesett. Az új
király kiskorúsága idejére kormányzóvá választott Hunyadi
újabb csatát vállalt Murád szultánnal, de az 1448-as rigómezei
csatában a magyar seregek vereséget szenvedtek. Hunyadi
János utoljára az 1456-os nándorfehérvári csatában harcolt a
törökkel, ahol világraszóló győzelmet aratott.
Hunyadi János
Thuróczy János: A magyarok krónikája

Csoportosítsd a csatákat! Az egyik oszlopba a győztes, a másikba a vesztes csatákat írd!

Hunyadi János csatái

Al-Duna

Gyulafehérvár

hosszú hadjárat

Nádorfehérvár

Gyulafehérvár

Várna

Rigómező
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3.	feladat
Kombinatív képesség – Descartes-szorzat képzése
Egy játékban külön kártyákon szerepelnek Hunyadi János csatáinak évszámai és csatahelyei. A kártyák két kupacban vannak. A versenyzők egy-egy kártyát húznak ki mindkét kupacból, és meg kell
mondaniuk, milyen kártyákat húztak, és a kihúzott évszám és csatahely összetartozik-e.
Gyulafehérvár (GY)
1442

hosszú hadjárat (H)

1456

Várna (V)

1444
1443

1448

Rigómező (R)
Nádorfehérvár (N)

Azonban két versenyző már húzott, és így csak három-három ismeretlen maradt. Ezeket a kártyákat
húzták ki:
1443

hosszú hadjárat (H)

1448

Rigómező (R)

Milyen további párosításokat húzhatnak ki a játékosok?

1442

1442

1442

1444

1444

1444

Gy

V

N

Gy

V

N

1456

1456

1456

Gy

V

N

Karikázással jelöld te is a történelmileg helyeseket!

Nádorfehérvár ostroma

4. MODUL

a táguló világ és
az öreg kontinens
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

+

+

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás
Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás
Hierarchikus osztályozás

+

+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+

Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés
Előrelépő következtetés

+
+

Visszalépő következtetés

+
+

+

+

+

Választó következtetés
Lánckövetkeztetés

+

Kvantorok

+

+

Induktív gondolkodás
Kizárás

+

Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+

+
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A XV. század végén jelentős változások zajlanak Európa és a világ történelmében. Új kor kezdődött a történelemben, kitágult a világ. Kitágult a világ, de a központja hosszú évszázadokig még
Európa marad.
A XV. század végétől a XVII. század első harmadáig létrejött a tőkés gazdaság rendszere. Központja Nyugat-Európa, ezen belül Hollandia és Anglia. A földrajzi felfedezések következtében
átalakult Európa és a világgazdaság rendszere. Az eddig lazán kapcsolódó területek – az arab
világ, Afrika, az újonnan felfedezett területek sok szállal kötődtek immár Európához. De maga az
öreg kontinens is átalakult. Új világgazdasági központként a La Manche csatorna partján fekvő
államok lettek a fejlődés új haszonélvezői, a centrum Észak-Itáliából ide helyeződött. Ezt a fejlett
térséget a félperiféria országai vették körül. Egyrészt ide került a versenyben lemaradó Spanyolország és Portugália. Közép-Kelet-Európa államai és a Baltikum a centrum élelmiszerellátójává és
iparcikkpiacává váltak. Az újonnan kialakuló centrum a fölfedezések és hódítások következtében
perifériaként a világ más területeit is bekapcsolta – alárendelt helyzetben – a maga gazdasági
rendszerébe.
A kialakuló tőkés gazdaság fő jellemzője, hogy a termelőeszközök a tőkés vállalkozók kezén
halmozódtak föl, akik szabad bérmunkásokkal termeltetik meg az árukat.
A tőkés gazdaság átalakította a feudális társadalmi viszonyokat. A feudális földesurak helyébe
egyre inkább a tőkés ipari vállalkozók, kereskedők, pénzemberek (a burzsoázia) lép, akik uralják az üzleti életet, a céhek fokozatosan tönkremennek. Új üzemszervezeti forma jön létre, a
manufaktúra. Kialakulnak a bérmunkások, az egykori céhes kézművesekből és a föld nélküli
parasztokból.
Közép-Kelet-Európa az új európai munkamegosztás következtében mezőgazdasági áruszállításokkal kapcsolódott be a tőkés világgazdasági rendszerbe. E bekapcsolódás révén az itteni társa
dalmak feudális jellege, a földbirtokos nemesség uralma megerősödött. Kialakult a majorsági
gazdálkodás, a második jobbágyság rendszere.
Az európai országok nagy részében a feudális állam új formája, az abszolutizmus alakult ki.
Az uralkodó a rendekkel szemben a polgárok adóira támaszkodva építette ki erős hivatalszervezetét, katonai, rendőri és igazságszolgáltatási apparátusát. Segíti a gazdasági fejlődést, de alapjában a feudalizmus megóvása a célja.
Angliában a társadalmi ellentétek kiéleződése miatt robbant ki a polgári forradalom. A polgárság nem tudott teljes győzelmet aratni, kompromisszumos államforma, az alkotmányos
monarchia jött létre. A parlament hatáskörébe került a törvényhozás, a hadsereg ügyei, illetve a
pénzügyek. A kormány tagjait a választásokon többséget szerzett pártból az uralkodó nevezte ki,
de nem neki, hanem a parlamentnek voltak felelősek. A hatalommegosztás szellemében az igaz
ságszolgáltatást a független bíróságok végezték.
A világ átalakulásának súlyos társadalmi feszültségek, belső harcok és egyre nagyobb méretű
háborúk voltak a kísérőjelenségei. A harcok eszmei indítékait, vallási igazolását a reformáció és
az ellenreformáció adta. A háborúk eredményeként a tengerek urai az angolok és a hollandok
lettek. A legerősebb szárazföldi hatalommá a XVI. században Spanyolország, a XVII. században a
Habsburgokkal folytatott küzdelemben kiemelkedő Franciaország vált.
Luther Márton volt az első, aki tanainak kihirdetésével megindította az egyház átalakítását, a
reformációt. Azt tanította, hogy a bűnt egyedül Isten bocsáthatja meg. Kimondta, hogy egyedül
a hit által üdvözül az ember. A vallás kérdéseinek megválaszolásában az egyedüli forrás a Biblia
lehetett.
A svájci Ulrich Zwingli tanításait követő Kálvin János tanításának lényege az eleve elrendeltetés tana, a predestináció. Az üdvözülés kérdése Isten számára már a születés pillanatában
nyilvánvaló. A világi presbiterek révén nyitottabbá tette az egyházát. A zsarnokokat a konzisztórium – a presbiterek és a lelkészek által alkotott egyháztanács – elítélhette. Kálvin genfi egyháza a feltörekvő polgárság eszményeit tükrözte: a kereskedelemben, üzleti életben elért siker a
kiválasztottság jele lehetett.
A reformáció harmadik ága az antitrinitárius volt. Követői tagadták a Szentháromság létét.
A protestánsok nemcsak a katolicizmussal, hanem egymással is harcoltak, erre példa, hogy az
antitrinitáriusok vezetőjét, Szervét Mihályt Kálvin máglyára küldte Genfben.
Szászországban terjedtek el Münzer Tamás tanai, aki az anabaptisták, újrakeresztelők mozgalmát vezette.
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A katolikus egyház megújhodása az ellenreformáció. Loyolai Szent Ignác megszervezte a
jezsuita rendet. A pápa felállította az inkvizíciót, melyet spanyol mintára szerveztek újjá, és célja
az eretnekek elleni kemény fellépés volt. Összehívták a tridenti zsinatot az egyház hitéletének
megújítására.
A reformáció nyomán mindenütt fellendül az anyanyelvűség. A jezsuiták az ellenreformáció
érdekében terjesztették el a barokk művészetet.

74

MATEMATIKA „b” • történelem • 10. évfolyam

tanári útmutató

1. egység
1.	feladat
Deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés
Olvasd el figyelmesen a forrást!
„A magas szerződő felek a már felfedezett és a jövőben felfedezendő földrészekkel kapcsolatban felmerült kérdések és viták eloszlatására megállapodtak abban, hogy északról délre egy egyenes vonalat
húznak a Zöld-foki szigetektől 370 leuga [1 spanyol leuga = 5,5 km] távolságra nyugat felé. Mindazok
a szigetek, illetve szárazföldi területek, amelyeket Portugália királya, illetve az ő hajói felfedeztek vagy
fel fognak fedezni, ezen határvonaltól   keletre, az említett portugál király úr és az ő utódai örökös
tulajdonába –  azok pedig, amelyeket Kasztília és Aragon királya és királynője [Izabella és Ferdinánd]*,
illetve az ő hajóik az említett határsávtól nyugatra fedeztek fel vagy fognak felfedezni, az említett király
úr, illetve királynő és az ő utódai örökös tulajdonába mennek át.”
(Tordesillasi szerződés, 1494)
* Kasztília és Aragon (Aragónia) királya és királynője (Izabella és Ferdinánd) spanyol királyi házaspár volt.

Állítsd fel a szabályt, melyik ország milyen területeken hódíthatott!
A forrás alapján fejezd be a megkezdett gondolatokat!
A spanyolok a meghatározott vonaltól nyugatra, a portugálok keletre
hódíthattak.
a) Peru, Mexico és Chile a szerzõdésben meghatározott hosszúsági körtõl nyugatra fekszik.
Tehát a spanyolok hódíthattak.
b) Brazília a dél-amerikai kontinens egyetlen portugál nyelvû állama, a portugálok hódították meg.
Tehát Brazília az egyezményben szereplő hosszúsági körtől keletre fekszik.
c) Pedro Álvárez Cabral hajóskapitány a tordesillasi szerzõdésben meghatározott hosszúsági körtõl
keletre hódíthatott.
Tehát a kapitány portugál volt.
* Pedro Álvárez Cabral hajóskapitány az általa felfedezett területet „Tierra de Vera Cruz”-nak, az
igaz kereszt földjének, az egyik dél-amerikai kikötõt Porto Segurónak, biztos kikötõnek nevezte el.
Tehát Porto Seguro és „Tierra de Vera Cruz” a Zöld-foki szigetektől keletre fekszik.

tanári útmutató

4. modul • A TÁGULÓ VILÁG ÉS AZ ÖREG KONTINENS

75

2.	feladat
Kombinatív képesség – összes részhalmaz képzése
A német-római császári cím a vesztfáliai békét követően névlegessé vált. A császár javaslatából akkor
lett törvény, ha azt a birodalmi gyűlés 202 tagja egyhangúan elfogadta. Ilyen a valóságban elképzelhetetlen volt. Ennek következtében a birodalom szinte kormányozhatatlan volt, és a fejedelemségek
önálló politizálásba kezdtek.
Augsburgban 1686. július 17-én szövetség jött létre, melyben a császár, Spanyolország (Sp), Svédország (S), Hollandia (H) a birodalom sváb, frank és bajor kerületeivel együtt szerződtek az 1648-iki
béke fenntartására. Németország területi épsége már általános európai érdekként jelenik meg.
A német-római birodalmi gyűlésen a résztvevőknek arról kell dönteniük, hogy mely országok szövetségét nyerjék meg a franciák ellen az ún. Augsburgi Liga létrehozásához. A birodalmi gyűlés tagjai
között volt, aki egyet sem, és volt, aki többet is akart szövetségesnek.
Hogyan szavazhattak a birodalmi gyűlés tagjai? Milyen cédulákat dobhattak be az urnába?

S, Sp, H

S, Sp

Sp, H

S, H

S

Sp

H

–

3.	feladat
Induktív gondolkodás – analógiák képzése
Írd az üres téglalapokba az odaillő kifejezéseket!

Nyugat-Európa

::

tőkés árutermelés

=

Közép-KeletEurópa

::

második
jobbágyság

Kálvin János

::

eleve elrendelés

=

Münzer Tamás

::

újrakeresztelés

Szervét Mihály

::

antitrinitárius

=

Loyolai Szt. Ignác

::

jezsuita

Nyugat-Európa

::

centrum

=

Közép-KeletEurópa, Baltikum

::

félperiféria

Közép-KeletEurópa

::

feudális gazdaság

=

Anglia, Hollandia

::

tőkés gazdaság
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2. egység
Olvasd el a szöveget!
A XV. század végétől a XVII. század első harmadáig létrejött a tőkés gazdaság rendszere. Központja Nyugat-Európa, ezen belül Hollandia és Anglia. A földrajzi felfedezések következtében átalakul
Európa és a világgazdaság rendszere. Az eddig lazán kapcsolódó területek – az arab világ, Afrika, az
újonnan felfedezett területek – sok szállal kötődtek immár Európához. De maga az öreg kontinens
is átalakult. Új világgazdasági központként a La Manche csatorna partján fekvő államok lettek a
fejlődés új haszonélvezői, a centrum Észak-Itáliából ide helyeződött. Ezt a fejlett térséget a félperiféria
országai vették körül. Egyrészt ide kerültek a versenyben lemaradó Spanyolország és Portugália, de
Közép-Kelet-Európa államai és a Baltikum is a centrum élelmiszerellátójává és iparcikkpiacává vált.
Az újonnan kialakuló centrum a fölfedezések és hódítások következtében perifériaként a világ más
területeit is bekapcsolja – alárendelt helyzetben – a maga gazdasági rendszerébe.

1.	feladat
Deduktív gondolkodás – kvantorok
Értelmezd a mondatot!
A CENTRUM ORSZÁGAI GYARMATOSÍTANAK.
Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek a nagybetűs állításból következnek, húzd át azokét, amelyek nem következnek!
A)

Minden ország gyarmatosít.

B)

Van olyan ország, amely gyarmatosít.

C)

Van olyan ország, amely nem gyarmatosít.

D)

Nincs olyan ország, amely nem gyarmatosít.

E)

Nincs olyan ország, amely gyarmatosít.

F)

Egyetlen olyan ország sincs, amely gyarmatosít.

Húzd alá az igaz kijelentéseket!
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2.	feladat
Rendszerező képesség – definiálás
A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi az árforradalom, és mi a manufaktúra! Kötőszavakat pótolhatsz, a szavakat képezheted!
a)

nemesfémből
vert pénz

értékcsökkenés

gazdasági folyamat

drasztikus

árszínvonal-növekedés

Az árforradalom az a gazdasági folyamat, amikor a nemesfémből vert pénz értékcsökkenése nyomán
drasztikus árszínvonal-növekedés következik be.
b)

kézművestechnika

munkamegosztás

tőkés üzem

A manufaktúra olyan tőkés üzem, mely munkamegosztáson és kézművestechnikán alapul.
Egy tőkés üzem akkor és csak akkor manufaktúra, ha munkamegosztáson és kézművestechnikán
alapul.

3.	feladat
Deduktív gondolkodás – feltételképzés
Vizsgáld meg az alábbi kijelentéseket!
VALAKI AKKOR ÉS CSAK AKKOR VÁLT MÜNZER TAMÁS KÖVETŐJÉVÉ, HA FELNŐTT KORBAN ÚJRAKERESZTELKEDETT.
Karikázd be az igaz kijelentések betűjelét, húzd át a hamis állításokét!
Lehetett olyan személy, aki
A)

követte Münzer Tamást, de felnőttkorban nem keresztelkedett újra.

B)

nem követte Münzer Tamást, és felnőttkorban újrakeresztelkedett.

C)

követte Münzer Tamást, és felnőttkorban újrakeresztelkedett.

D)

nem követte Münzer Tamást, és felnőttkorban nem keresztelkedett újra.
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3. egység
1.	feladat
Rendszerező képesség – hierarchikus osztályozás
Az ismertető elolvasása után töltsd ki az ábra hiányzó elemeit!
1516-tól a spanyol trónt is a Habsburgok birtokolták. V. Károly, a spanyol abszolutizmus első képviselője
– akinek országában sohasem nyugodott le a Nap – hatalmas területek ura volt nemcsak Európában,
hanem Amerikában is. 1556-ban lemondott a német-római császári címről. A német-római császári
címet öccse, Ferdinánd kapta. Létrejött a Habsburg uralkodóház spanyol és osztrák ága. A spanyol
Habsburgok hatalma kiterjedt európai területekre, valamint tengeren túli hatalmas területekre. Az
öreg kontinensen uralták Spanyolországon kívül Németalföldet, Szardíniát, a Nápolyi és a Szicíliai
Királyságot. Az osztrák Habsburgok rendelkeztek az ún. osztrák örökös tartományokkal, a cseh
korona országaival és a Magyar Királysággal.

Habsburg uralkodóház
spanyol ág

osztrák ág

Magyar Királyság

tengeren túli területek
Spanyolország

európai területek

Németalföld
Szardínia

Szicília
Nápoly

a cseh korona országai

osztrák örökös tartományok
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2.	feladat
Deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés,
visszalépő következtetés, lánckövetkeztetés
Fejezd be a megkezdett gondolatokat!
a) A kálvinisták hittek a predesztináció, az eleve elrendelés tanában.
A z anglikán egyház a XVII. századra átvette a kálvinizmus tanításait,
tehát ők is hittek az eleve elrendelés tanában.
 spanyolok nem hittek a predesztinációban, tehát a spanyolok nem volA
tak kálvinisták.

Kálvin János széke Genfben

„Először John Pomer, aki, mint hisszük, igen kegyetlen ember, mihelyt birtokba jutott, erőszakkal elvette
és elrabolta az ön szegény alattvalóitól azokat a legelőket, amelyeket használtak. Ezeket bekerítette,
és nemrégiben ezekhez sövénnyel még más földeket is hozzá vett, és az egészet saját személyes hasznára és javára vette birtokába. Nemsokára ezután az Ön szegény alattvalóinak lakóházait, földjeit,
amelyek a bérlethez tartoztak, a gyümölcsösökkel együtt elvette. Házaik közül néhányat lerombolt és
elhordatott, a gerendákat elvitette, néhányat pedig felgyújtott. Az Ön szegény alattvalói közül néhányat
e birtok területéről ki is űzött.”
(Földjükről elűzött angol parasztok panaszos levele a királyhoz)
b) I. Erzsébet a „véres törvényeivel” letelepedésre és munkába kényszerítette a kóborlókat. A kóborlók
a bekerítések miatt földjüket vesztett bérlõk voltak.
I . Erzsébet a „véres törvényeivel” letelepedésre és munkába állásra kényszerítette a bekerítések miatt
földjüket vesztett bérlőket.
c) A merkantilista gazdaságpolitika védõvámokkal támogatta a hazai ipar fejlõdését. Korlátozta az
importot, támogatta az exportot. Ezzel elérték, hogy az országban felhalmozódjon a pénz és a
nemesfém.
Ha egy uralkodó merkantilista gazdaságpolitikát folytatott, akkor országában a pénz és nemesfém
felhalmozódott.
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3.	feladat
Rendszerező képesség – definiálás
A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi az alkotmányos monarchia!
Kötőszavakat pótolhatsz, a szavakat képezheted!
kompromisszumos
államforma

állam

király

valóságos hatalom

választott parlament

igazi irányító

Az alkotmányos monarchia olyan kompromisszumos államforma, ahol az állam élén álló király
valóságos hatalommal nem rendelkezik, a választott parlament lett az állam igazi irányítója.
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4. egység
1.	feladat
Deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés
Fejezd be az alábbi gondolatsort!
„Aki uralkodik a tengereken, az uralkodik a kereskedelemben; aki uralkodik a világkereskedelemben,
az uralja a világ gazdagságát és ezáltal magát a világot.”
(W. Raleigh, 1600 körül)
Spanyolország uralkodott a tengereken.
Tehát Spanyolország a világ felett uralkodott.

2.	feladat
Rendszerező képesség – hierarchikus osztályozás
A szöveg elolvasása után írd be az ábra megfelelő helyére a megfelelő egyházakat!
A kereszténység és az egyház az évszázadok alatt jelentős változásokon ment át. 1054-ben a nagy
egyházszakadás eredményeként létrejött az ortodox egyház, Konstantinápoly székhellyel és a nyugati, római katolikus egyház, Róma központtal. A reformáció során hatalmas területek szakadtak el a
római katolikus egyháztól, és egész országok váltak protestánssá. A reformáció különböző irányzatai
protestáns egyházakká szerveződtek. A lutheri irányzatból alakult ki az evangélikus, a kálvinistából
a református egyház. Az anabaptisták javarészt beépültek a református egyházba. Akik kitartottak
az újrakeresztelő eszméik mellett, ők hozták létre a baptista egyházat. A szentháromságtagadók, az
antitrinitáriusok Erdélyben letelepedve az unitárius egyház tagjai lettek.
Az angol katolikus egyház is átalakult. 1534-ben VIII. Henrik létrehozta az anglikán egyházat, amely
szertartásrendjében – főleg a kezdeti korszakában – sok mindent megőrzött a katolikus liturgiából, de
a reformáció számos elemét is átvette.

római katolikus
egyház

kereszténység

protestáns egyházak
evangélikus egyház
református egyház
baptista egyház
anglikán egyház

unitárius egyház

ortodox egyház
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3.	feladat
induktív gondolkodás – analógiák képzése
Tanulmányozd az ábrát!

Európa

rum
kakaó
indigó
gyapot
dohány
cukornád

arany
ezüst

porcelán
textil
selyem
vasáru
tea
alkohol
tűzfegyverek

ezüst
Nyugat-indiaiszigetvilág

Afrika

rabszolga

kontinentális
Amerika

Kelet-Ázsia

Az üres téglalapokba írd be a párok hiányzó elemét!

Európa

::

ezüst

=

Kelet-Ázsia

::

porcelán, selyem,
tea

alkohol

::

Afrika

=

rabszolga

::

Nyugat-indiaiszigetvilág

Nyugat-indiaiszigetvilág

::

gyapot

=

Európa

::

textil

kontinentális
Amerika

::

ezüst

=

Kelet-Ázsia

::

porcelán, selyem,
tea
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5. egység
Olvasd el figyelmesen a szöveget, és oldd meg a feladatokat!
Galileo Galilei 1611-ben felismerte, hogy a bolygóknak nincs saját fényük,
hanem a Nap fényét tükrözik vissza. Azt is észrevette, hogy a Vénusz és a
Mars a Nap körül kering, és maga a Nap tengely körüli forgást végez.
Elfogadta a kopernikuszi világelképzelést, melynek középpontja, ellen
tétben az egyházi, geocentrikus tanítással, nem a Föld, hanem a Nap
volt. A heliocentrikus (Nap-központú) világkép megbotránkoztatta az
egyházat. Elképzelései és tanítása miatt Rómában feljelentették az inkvizíciónál, és arra kötelezték, hogy tagadja meg tanait. Galilei kénytelen
volt engedni – idős kora miatt – a kényszerítésnek, de a legenda szerint
az eskü után felugrott, s lábával dühösen toppantva felkiáltott: „Eppur si
muove!”, azaz „És mégis mozog (a Föld)!”.

1.	feladat
Deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés,
visszalépő következtetés
a) A XVII. században a tudósok vagy a geocentrikus, vagy a heliocentrikus világképet vallották.
Galilei nem a geocentrikus világképet vallotta, tehát ő a heliocentrikus világképet vallotta.
b) A z egyház a XVII. században a geocentrikus világképet hirdette. Aki nem az egyházi világképet
hirdette, azt feljelentették az inkvizíciónál.
Galilei nem a geocentrikus világképet hirdette, tehát feljelentették az inkvizíciónál.

2.	feladat
induktív gondolkodás – kizárás
Melyik fogalom nem illik a sorba? A nem odaillőt húzd át! Választásodat szóban indokold!
a)

egyház

Kopernikusz

heliocentrikus

b)

Galilei

geocentrikus

egyház

c)

Kálvin

predestináció

presbiterek

inkvizíció

d)

hit általi üdvözülés

újrakeresztelés

evangélikus egyház

Luther
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3.	feladat
deduktív gondolkodás – feltételképzés
Olvasd el a forrást!
,,I. [...] Ezen parlament tekintélyével törvénybe tesszük,
hogy csavargók és munkakerülők ellen megfelelő intézkedések lépjenek életbe [...] grófságaik és városaik területén egy vagy több dologház létesítéséről hozzanak határozatot. [...]
III. Ha valakit, akit e törvény kis csavargónak vagy munkakerülőnek minősít, a legközelebbi húsvét elteltével alamizsnakéregetésen, csavargáson és semmittevésen érnek
– e királyság vagy Wales bármely helyén vessék börtönbe.
[...] Azután pedig, ha a békebíró [...] jónak látja, övig meztelenítsék le, nyilvánosan korbácsolják meg, míg a hátán
a vér ki nem serked. Majd pedig plébániáról plébániára
küldjék, míg végül [...] születési helyének plébániájába el
nem jut.”
I. Erzsébet 1597-es rendeletéből (Véres törvények)

I. (Tudor) Erzsébet angol királynő. Uralma alatt országa tengeri és kereskedelmi nagyhatalommá
vált.
Értelmezd a nagybetűs mondatot!
HA VALAKIT MUNKAKERÜLŐNEK MINŐSÍTETTEK, AKKOR ŐT BÖRTÖNBE VETETTÉK, ÉS
MEGKORBÁCSOLHATTÁK.
Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd
át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!
A)

Valakit munkakerülőnek minősítettek, bebörtönözték, és megkorbácsolhatták.

B)

Valakit nem minősítettek munkakerülőnek, bebörtönözték, és megkorbácsolhatták.

C)

Valakit munkakerülőnek minősítettek, nem börtönözték be, és megkorbácsolhatták.

D)

Valakit munkakerülőnek minősítettek, bebörtönözték, és nem korbácsolhatták meg.

E)

Valakit nem minősítettek munkakerülőnek, nem börtönözték be, és megkorbácsolhatták.

F)

Valakit nem minősítettek munkakerülőnek, bebörtönözték, és nem korbácsolhatták meg.

G)

Valakit nem minősítettek munkakerülőnek, nem börtönözték be, és nem korbácsolhatták meg.

H) Valakit munkakerülőnek minősítettek, nem börtönözték be, és nem korbácsolhatták meg.

5. MODUL

magyarország
két nagyhatalom
szorításában
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás

+

Definiálás
Felosztás

+

Sorképzés, sorképző osztályozás
Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás

+

Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése

+
+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás

+

+

Választás
Feltételképzés

+

Előrelépő következtetés

+

Visszalépő következtetés

+

+

+
+

+

+

+

Választó következtetés
Lánckövetkeztetés
Kvantorok

+

+

+

Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
+
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Magyarország kora újkori történetét (1490–1711) a folyamatos hanyatlás, a török uralom, a Habsburg
függőség, a háborús viszonyok állandósulása jellemezte. A Jagelló-korszakban (1490–1526) a rendi
monarchia és a királyi hatalom folyamatos válságával és a török veszéllyel kellett számolni.
1526. augusztus 29-én I. Szulejmán megsemmisítette II. Lajos seregeit Mohácsnál. A király
menekülés közben a Csele patakba fulladt. A köznemesek a rákosi végzésre hivatkozva Székesfehérváron novemberben megkoronázták Szapolyai Jánost. A bárók decemberben királlyá választották
az örökösödési szerződés értelmében Habsburg Ferdinándot.
Az ország közigazgatásilag is két részre szakadt Buda és Pozsony központtal. 1541-ben Ferdinánd sereget küldött Buda elfoglalására, Fráter György azonban I. Szulejmán segítségét kérte, aki a
mohácsi csata évfordulóján csellel elfoglalta az ország fővárosát, Budát. A szultán a Duna–Tisza közét
török tartománnyá nyilvánította. Izabellát meghagyta a Tiszántúl és Erdély urának. Ferdinánd kezén
maradt a Felvidék, a Dunántúl, Szlavónia és Horvátország. Az ország három részre szakadt.
Martinuzzi Fráter György, a csecsemő János Zsigmond gyámja a török által megszállt Erdély és
a Partium területén hozzálátott az Erdélyi Fejedelemség megszervezéséhez. Erdély belpolitikailag
független lett, azonban külpolitikáját a szultán határozta meg, ajándékok átadásával a török Porta
pedig megerősítette.
A törökök Buda központtal szervezték meg saját közigazgatásukat. A legnagyobb közigazgatási
egység a vilajet volt, élén a pasával, ezen belül voltak szandzsákok, élükön a béggel. A defterdár
(adónyilvántartás vezetője), a mufti (egyházjogász) és a kádi (bíró) voltak a legfontosabb tisztségviselők. A peremterületeken élőknek nagy teher volt a kettős adóztatás, mivel a török mellett a birtokaikat vesztett földesurak is próbálták érvényesíteni követeléseiket jobbágyaikkal szemben.
Magyarország sajátos helyzetéből következett a kétfrontos harc: küzdelem a török uralom, illetve
a Habsburgok központosító törekvéseivel szemben.
A törökellenes küzdelmek leghősiesebb fejezetét a várháborúk jelentik. Ekkor még a törökök
túlereje volt jellemző. A tizenötéves háború kiegyenlített erőviszonyai nem tették lehetővé a török
kiűzését Magyarországról. Változást a törökök második, 1683-as bécsi ostroma, majd a Szent Liga
megalakulása hozott. Az 1699-ben megkötött karlócai béke értelmében Magyarország – a Temesköz
kivételével – felszabadult a török uralom alól.
A Habsburg központosítás és a magyar rendek közötti küzdelem kiemelkedő személyiségei Bocskai István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, II. Rákóczi György voltak, akik az Erdélyi Fejedelemségre támaszkodtak, és Habsburg-ellenes harcukat török szövetség biztosította. Az önálló nemzeti
királyság, a nemzeti hadsereg szükségességét Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér fogalmazta meg.
A török kiűzése új fejezetet nyitott a Habsburg-központosítás és a magyarországi rendiség küzdelmében. A török fölötti háborús győzelmek után a bécsi udvar minden korábbinál erőteljesebb
támadást intézett a magyar rendi függetlenség ellen.
Az 1703-tól kibontakozó, II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharcba a jobbágyság is és a
nemesség is saját követeléseivel kapcsolódott be. Ez a nemzeti összefogás azonban az évek során a
kedvezőtlen gazdasági, katonai és külpolitikai helyzet miatt felbomlott.
Az 1711-ben megkötött szatmári béke a Habsburg abszolutizmus és a magyar rendiség közötti
kompromisszum volt, amely hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország a Habsburg Birodalmon belül
megtarthatta rendi különállását.
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1. egység
1. 	feladat
Deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés,
visszalépő következtetés
Olvasd el a szöveget, és tanulmányozd a térképet!

1541-ben az ország három részre szakadt. Az ország nyugati és északi területei felett a Habsburgok
rendelkeztek, ez volt a királyi Magyarország, melynek fővárosa Pozsony lett. Az ország középső területe a török hódoltság, mely a budai pasa igazgatása alatt volt, és része lett a Török Birodalomnak.
Erdély és az ún. Részek (Partium) alkotta az Erdélyi Fejedelemséget, amely a szultán adófizető állama
lett. Székhelye Gyulafehérvár.
Fejezd be a megkezdett gondolatokat!
a) 1541 után, ha egy város az ország nyugati és északi területén volt, akkor a királyi Magyarország
része lett, és felette a Habsburgok rendelkeztek. Körmöcbánya az ország északi részén található,
tehát 1541 után a királyi Magyarország része lett, és felette a Habsburgok rendelkeztek.
b) Ha egy város az ország középső területén volt, akkor a török hódoltság része lett, és a budai pasa
igazgatása alatt állt. Eperjes nem az ország középső területén van, így nem a török hódoltság része
lett, és nem állt a budai pasa igazgatása alatt.
c) Ha egy város a Partiumban volt, akkor az Erdélyi Fejedelemségben, a szultán adófizető államában
volt. Szatmár a Partiumban van, tehát az Erdélyi Fejedelemségben, a szultán adófizető államában
volt.
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2.	feladat
Deduktív képesség – kvantorok
Értelmezd a mondatot!
AZ 1553-AS SOPRONI ORSZÁGGYŰLÉS 11. TÖRVÉNYE ÉRTELMÉBEN A JOBBÁGYOK ROBOTJA
ÉVI 40 NAP.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd
át azokét, amelyek nem következnek!
A)

Nem volt olyan jobbágy, akinek évi 40 napot kellett robotolnia.

B)

Volt olyan jobbágy, akinek évi 40 napot kell robotolnia.

C)

Minden jobbágynak évi 40 napot kell robotolni.

D)

Nem volt olyan jobbágy, akinek nem kellett évi 40 napot robotolnia.

E)

Nem volt olyan jobbágy, akinek évente nem 40 napot kell robotolni.

F)

Egyetlen jobbágynak sem kellett évi 40 napot robotolnia.

3.	feladat
Kombinatív képesség – Descartes-szorzat képzése
A történelem szakkörösök kiállítást rendeznek a várháborúk történetéről. De vita támad közöttük, melyik várnak ki volt a kapitánya,
a várak alá melyik kapitányt írják. Abban biztosak voltak, hogy az
egri várat Dobó István hősiesen megvédte, de már a szigetvári, a
drégelyi és a kőszegi várak és Zrínyi Miklós, Szondi György és
Jurisics Miklós elhelyezése gondot okozott.
D – Drégely
K – Kõszeg
Sz – Szigetvár

Z. M. – Zrínyi Miklós
Sz. Gy. – Szondi György
J. M. – Jurisics Miklós

Ki milyen párosításokat alkothatott? A várak kezdőbetűit és a kapitányok monogramját használd!
K

K

K

J. M.

Sz. Gy.

Z. M.

D

D

D

J. M.

Sz. Gy.

Z. M.

Sz

Sz

Sz

J. M.

Sz. Gy.

Z. M.

Karikázd be a történelmileg helyes párokat!
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2. egység
1.	feladat
Deduktív gondolkodás – kapcsolás
A történelem órán a tanár azt mondta a magyarázatában a török hódoltság berendezkedése kapcsán,
hogy A KETTŐS ADÓZTATÁS AZT JELENTI, HOGY A PEREMVIDÉKEKEN ÉLŐ JOBBÁGYOK
ADÓT FIZETTEK A TÖRÖKNEK ÉS A MAGYAR FÖLDESURAKNAK IS.
Karikázd be azoknak a mondatoknak a betűjelét, amelyek megfelelnek a tanár kijelentésének, és húzd
át azokét, amelyek nem felelnek meg!
A)

A jobbágyok adót fizettek a töröknek, de nem fizettek adót magyar földesuraknak.

B)

A jobbágyok adót fizettek a töröknek is és a magyar földesuraknak is.

C)

A jobbágyok sem a töröknek, sem a magyar földesuraknak nem fizettek adót.

D)

A jobbágyok nem fizettek adót a töröknek, de a magyar földesuraknak igen.

2.	feladat
Deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés
Olvasd el az ismertetőt!
Az Erdélyi Fejedelemség az ország három részre szakadása után külpolitikailag nem volt önálló.
A török Porta jóváhagyásával háborúzhatott. Belpolitikájába viszont nem szólt bele a török szultán.
Az erdélyi fejedelmek a XVII. század első felében többször is bekapcsolódtak a harmincéves háborúba
a Habsburg-ellenes erők oldalán. Háborúzni a szultán jóváhagyásával lehetett. A renitens fejedelmeket a szultán megbüntette.
A szöveg alapján fejezd be a megkezdett mondatot!
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem volt, aktívan részt vett a háborúban a Habsburgok ellen, tehát a
szultán jóváhagyásával háborúzott.

3.	feladat
Induktív gondolkodás – sorozatok képzése
Az állandó háborús körülmények között jelentős számú
katonaságot kellett fenntartani a végvárakban. A költségek
fedezésére szolgált a jobbágyok 1 Ft-os hadiadója. Az 1609-es
országgyűlés kimondta, hogy vegyék számba újra a portákat,
négy jobbágyház, illetve 12 zsellérház alkosson egy adóegységet.
Folytasd a sort!
4 – 1; 12 – 1; 8 – 2;

24 – 2;

12 – 3;

36 – 3
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3. egység
1.	feladat
Rendszerező képesség – felosztás
Olvasd el a szöveget és a forrást!
A reformáció a 16. században egész Magyarországon elterjedt. A magyarországi protestantizmust sokszínű, különböző egyházak
alkotják. A lutheri irányzatot az észak-magyarországi és erdélyi
szász városok német ajkú lakói követték. A belőlük szerveződő evangélikus egyház egyik legjelentősebb magyar képviselője Dévai Bíró
Mátyás volt.
A kálvini irányzatból kialakuló református egyház követői a mezővárosok lakossága és a végvári vitézek közül kerültek ki. Köz
pontja a „kálvinista Róma”, Debrecen lett. Első jelentős prédikátoruk
Méliusz Juhász Péter volt. Az antitrinitárius irányzat elsősorban
Erdélyben terjedt el. Követőik az unitárius egyház tagjaivá váltak.
Nagy hatású prédikátoruk Dávid Ferenc volt.

Debreceni Hitvallás, 1567

A szöveg alapján rendezd az ábrába az irányzatokat és képviselőiket!

magyar protestánsok

evangélikus egyház

unitárius egyház
református egyház

Dévai Bíró Mátyás
Méliusz Juhász Péter

Dávid Ferenc
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2. 	feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el a forrást!
„… Szükséges volna, hogy a magyar nemzet tartana négy ezer
gyalogot, nyolc ezer lovast. A jó nemest, a jó katonát inkább
kell venni, ha vagyon, de ha nincsen, a pórbul kell előállítanunk hadi népünket: ez jobb amaz eltunyult nemesnél, és
jobb amaz udvarokban nyalakodó részegeskedő katonánál,
jobb annál is, aki végbeli név alatt, semmi nem tud egyebet,
hanem faluról-falura kvártélyozni, kóborlani, lopni, szegény
embert nyomorgatni … Úgy vagyon, abbul is egy legnagyobb
foglalkozásunk vagyon, hogy nincsenek jó tisztviselőink, kiknek ugyan számosan kellene lenni, akik hadi regulákra taníthatnák a népet. De én ebben azt tanácslom az én magyarimnak; fogadjanak egy ideig idegeneket más nemzetekbül...”
Zrínyi Miklós: Ne bántsd a magyart.
Az török áfium ellen való orvosság – 1661

Elias Widemann: Zrínyi Miklós arcképe
– rézmetszet, 1652
Sors bona nihil aliud – jó szerencse kell, semmi más

Értelmezd a nagybetűs állítást!
Zrínyi Miklós azt állítja, hogy A JOBBÁGYOK KÖZÜL AKKOR ÉS CSAK AKKOR KELL KATONÁKAT TOBOROZNI, HA A NEMESEK KÖZÖTT NINCSENEK VÁLLALKOZÓK.
Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd
át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!
A)

A jobbágyok közül kell katonákat toborozni, de a nemesek között is vannak vállalkozók.

B)

A jobbágyok közül kell toborozni katonákat, a nemesek között nincsenek vállalkozók.

C)

A jobbágyok közül nem kell toborozni katonákat, a nemesek között vannak vállalkozók.

D)

A jobbágyok közül nem kell toborozni katonákat, a nemesek között sincsenek vállalkozók.

94

MATEMATIKA „b” • történelem • 10. évfolyam

tanári útmutató

3. 	feladat
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS, BESOROLÁS
a) Olvasd el a forrást! Húzd alá a törököknek fizetett adókat!
Minthogy itt már némely adónemekről van szó, helyén való lesz megismerkednünk azokkal az adókkal,
melyeket a törökök alattvalóikon, az úgynevezett rájákon behajtani szoktak. Ezek között a legjelentékenyebb volt s minden városra és falura ki volt vetve:
1. A fejadó, mely minden megállapított kulcs nélkül vettetett ki s esetről-esetre változott. Mekkoraságát
az határozta meg, hogy a lakosok milyen tehetősök voltak. A mint kissé megállapodott viszonyok közé
jutottak vagy a töröknek pénzre volt szüksége, ez az adó azonnal emelkedett.
2. Másik adó volt a császár adója, melyre nézve alapúl a porták szolgáltak. Rendszerint minden ház
után 1 frt 50 dénárt hajtottak be. Ha a portákat keveslették, önkényesen többre tették a számukat s a
szerint vetették ki azután ezt az adót, a miként ezt pl. fentebb Miskolcznál láttuk.
3. Harmadik adó volt a szablyapénz, melyet úgy látszik csak fegyverrel rendelkező lakosok fizettek. Ez
fejenként rendszerint 1 frt 50 dénárt tett.
4. A korcsma-, parochia- és mátka-pénz nem szerepel mindenütt s ezeket valószínűleg a keresztyén
adórendszertől vették a törökök.
5. Épületfát rendesen természetben követelt a török, különösen azoktól a helységektől, melyek erdők
közelében feküdtek. Ezt azonban készpénzen is meg lehetett váltani. Hasonlóképp tüzelőfának szállítására is kötelezve voltak a községek, ha volt erdejük.
6. Rendes adó volt a méz- és vajadó; ennek mennyisége azonban a körülmények szerint változott.
7. A szénakaszálás szintén meglehetős súlyos adó volt, melyet sokszor felpanaszolt a lakosság.
8. Ezenkívül voltak rendes és rendkívüli szolgálatok, mint fuvar, földmunka stb., melyek szintén adónak
számítottak.
9. Előfordúl a szakállpénz is (pecunia barbarum), mint adó, de csak ritkábban.
10. A malmok adója 3 frtot tett.
11. Néhol fejőstehenet is kivánt a török vagy ennek fejében 3 frtot.
12. Végül ajándékok, mint vadak, baromfi, tojás, gyümölcs stb. szerepelnek a török adólajstromokban.
Borovszky Samu: Borsod vármegye története. Budapest, 1909. 280–281. oldal
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b) Rendezd két csoportba a töröknek fizetett adókat! Adj nevet a csoportoknak!

török adók
pénzbeli

természetbeni

fejadó

épületfa, tüzelőfa

császár adója

méz- és vajadó

szablyapénz

szénakaszálás

korcsma-, parochia- és
mátkapénz

rendes és rendkívüli
szolgálatok

szakállpénz

fejőstehén

malmok adója

ajándékok

c) Csoportosítsd az adókat a megadott szempontok alapján!

török adók
állandó összegű

császár adója

szablyapénz

változó összegű

fejadó

választható módon beszedett

épületfa

szakállpénz

fejőstehén
korcsma-, parochia- és
mátkapénz
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4.	feladat
Deduktív gondolkodás – kvantorok
Értelmezd a mondatot!
BETHLEN GÁBOR ERDÉLYI FEJEDELEM TÁMOGATTA AZ IPAR FEJLŐDÉSÉT.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból, és húzd
át azokét, amelyek nem következnek!
A)

Minden erdélyi fejedelem támogatta az ipar fejlődését.

B)

Volt olyan erdélyi fejedelem, aki támogatta az ipar fejlődését.

C)

Volt olyan erdélyi fejedelem, aki nem támogatta az ipar fejlődését.

D)

Nem volt olyan erdélyi fejedelem, aki nem támogatta az ipar fejlődését.

E)

Nem volt olyan erdélyi fejedelem, aki támogatta az ipar fejlődését.

F)

Egyetlen erdélyi fejedelem sem támogatta az ipar fejlődését.
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4. egység
1.	feladat
Deduktív gondolkodás – feltételképzés, kapcsolás
Értelmezd a kijelentést!
A MAGYAR NEMES AKKOR ÉS CSAK AKKOR KAPTA VISSZA BIRTOKÁT, HA OKLEVÉLLEL IGAZOLTA BIRTOKJOGÁT ÉS MEGFIZETTE A
BIRTOK ÉRTÉKÉNEK 10%-ÁT KITEVŐ FEGYVERVÁLTSÁGOT.
A következő lehetőségek közül karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek
esetén a kijelentés igaz! Húzd át, amely esetén nem igaz!
A)

A nemes igazolta birtokjogát, kifizette a fegyverváltságot, visszakapta a birtokát.

B)

A nemes nem igazolta birtokjogát, kifizette a fegyverváltságot, nem kapta vissza birtokát.

C)

A nemes igazolta birtokjogát, kifizette a fegyverváltságot, nem kapta vissza birtokát.

D)

A nemes igazolta birtokjogát, nem fizette ki a fegyverváltságot, nem kapta vissza birtokát.

E)

A nemes nem igazolta birtokjogát, kifizette a fegyverváltságot, visszakapta a birtokát.

F)

A nemes nem igazolta birtokjogát, nem fizette ki a fegyverváltságot, nem kapta vissza birtokát.

G)

A nemes nem igazolta birtokjogát, nem fizette ki a fegyverváltságot, visszakapta a birtokát.

H) A nemes igazolta birtokjogát, nem fizette ki a fegyverváltságot, visszakapta a birtokát.

2.	feladat
Deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés,
visszalépő következtetés
Olvasd el szöveget!
II. Rákóczi Ferenc 1703-ban kiadta a jobbágyságról szóló vetési pátenst,
amely a hadra kelt parasztok helyzetét rendezte. A hadba vonult jobbágyokat és közvetlen családtagjaikat egyaránt mentesítette a közterhek és a földesúri szolgáltatások alól.

A szöveg alapján fejezd be a megkezdett mondatokat!
a)	Tarpa jobbágyai hadba vonultak II. Rákóczi Ferenc táborába, tehát mentesültek a közterhek és a
földesúri szolgáltatások alól.
b)	Bakolca jobbágyai nem mentesültek a közterhek és a földesúri szolgáltatások alól, mert nem vonultak hadba.

98

MATEMATIKA „b” • történelem • 10. évfolyam

tanári útmutató

3.	feladat
Kombinatív képesség – összes részhalmaz képzése
Szerencs mezővárosában három fiatalember,
József (J), Tamás (T) és Mihály (M) elhatározta, hogy a nagyhírű sárospataki református kollégium diákja lesz. Nem lehettek biztosak abban, hogy mindhármuknak sikerül
bejutni. Milyen lehetőségekkel számolhattak?
Sorold fel!

M, J, T

J, T

J, M

T, M

J

T

M

A sárospataki kollégium
1772-ben épült épülete

–
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5. egység
1.	feladat
Deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés,
visszalépő következtetés
Olvasd el a tájékoztatót!
A Rákóczi szabadságharcot az 1711. április 30-án aláírt szatmári béke zárta le. A király „személyükre
és jószágukra” szóló kegyelmet ígért a szabadságharc valamennyi résztvevőjének, magának a vezérlő
fejedelemnek, Rákóczi Ferencnek is, ha visszatérnek a Habsburgok hűségére. A szabadságharc alatti
tetteit senkin sem lehetett számon kérni. A földesurak visszakapták elkobzott vagy eladományozott
birtokaikat.
A szöveg alapján fejezd be a megkezdett mondatokat!
a)	Ráday Pál magyar főnemes elfogadta a szatmári békét, tehát kegyelemben részesült, és visszakapta
földbirtokait.
b)	Vay Ádám szabolcsi birtokos akkor és csak akkor részesülhetett kegyelemben és kaphatta vissza
birtokait, ha visszatért a Habsburgok hűségére.
c)	A vezérlő fejedelem, II. Rákóczi Ferenc nem tért vissza a Habsburgok hűségére, tehát nem részesült
személyére és jószágára kegyelemben, elkobzott birtokait nem kapta vissza, rá nem vonatkozott a
közkegyelem.

2. 	feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Értelmezd a következő mondatot!
Zrínyi Miklós szerint A VÉGVÁRI VITÉZEK CSAK RÉSZEGESKEDNEK ÉS A SZEGÉNY EMBERT
NYOMORGATJÁK.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd
át azokét, amelyek nem következnek!
A)

Minden vitéz részegeskedik, és nyomorgatja a szegény embert.

B)

Van olyan vitéz, aki részegeskedik, és nyomorgatja a szegény embert.

C)

Egyetlen vitéz se részegeskedik, és nem nyomorgatja a szegény embert.

D)

Nincs olyan vitéz, aki részegeskedik, és nyomorgatja a szegény embert.

E)

Van olyan vitéz, aki nem részegeskedik, és nem nyomorgatja a szegény embert.

F)

Nincs olyan vitéz, aki nem részegeskedik, és nem nyomorgatja a szegény embert.

Húzd alá azt a lehetőséget, amely igaz lehet, de nem következik az állításból!
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3.	feladat
Kombinatív képesség – permutálás
Olvasd el a forrást!
A 17. század közepén a legnagyobb magyar város, a kézműiparáról és kereskedéséről is híres Debre
cen lakossága elérte a 10-12 ezer főt. Egy svéd diplomata azonban nem túl hízelgő leírást hagyott hátra
a cívisvárosról:
„Nagyváradtól egynapi járóföldre, Bihar megyében egy Debrecen nevű városban fordultam meg…,
amelyet polgárok és török árucikkekkel kereskedő kalmárok laknak. A város háromfelé – a török szultánnak, a magyar királynak és az erdélyi fejedelemnek – adózik, de ennek fejében háború esetén
semlegességet élvez. E város szurtosságával tűnik ki, a szemét és a tócsa egymást éri benne. A piactéren deszkahidat fektettek, ezen járnak és lovagolnak. Aki erről le találna lépni, belesüpped a sárba,
amelyet egyébként annyira kedvelnek, hogy a városban festék helyett ezzel tapasztják be az ajtókat és
kapukat.”
(Ch. B. Ralamb, 1657)
a)	A cívisváros polgárai az adót egyszerre csak kétfelé tudják teljesíteni. Az adót úgy teljesítették,
hogy a három uralkodó közül a török szultán (SZ) mindig az első helyen kapta meg a neki járó
adót, az erdélyi fejedelem (F) és a magyar király (K) pedig évente váltakozva jutott az adójához.
Milyen sorrendben teljesíthették a cívisváros polgárai adófizetési kötelezettségüket?

F

K

K
Sz

F

Sz

b)	Később változtak a feltételek, és nem kellett a szultánt kiemelten kezelni, ő is csak akkor kapta meg
az adót, amikor rákerült a sor. Hogyan tervezhettek a cívisváros lakói ekkor?

K

Sz

F

K

F
Sz

F
F

K

Sz

K
Sz

Sz
K

Sz

F

F

K
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4.	feladat
Induktív gondolkodás – analógiák képzése
Olvasd el a bevezetőt!
Írd az üres téglalapokba az odaillő kifejezéseket!

vilajet

::

pasa

=

szandzsák

::

bég

Szapolyai János

::

köznemesek

=

Habsburg
Ferdinánd

::

bárók

defterdár

::

adónyilvántartás
vezetője

=

mufti

::

egyházjogász

1490–1526

::

Jagelló-korszak

=

1490–1711

::

kora újkor

I. Szulejmán

::

Duna–Tisza köze

=

Izabella

::

Erdély, Tiszántúl

várháborúk

::

török túlerő

=

tizenötéves
háború

::

kiegyenlített
erőviszonyok

karlócai béke

::

törökök

=

szatmári béke

::

Habsburgok
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