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tanulói munkafüzet

1. egység
A Nyugat-római Birodalom területére érkező germán törzsek élén királyok álltak, akik harcosaiknak
szolgálataik fejében földbirtokot adományoztak. A középkorban a földbirtok jelentette a legnagyobb
értéket.
Az a germán harcos, akinek nem voltak szolgái, kénytelen volt a földjét saját maga megművelni.
Háború idején pedig a földjét és a szolgálatait felajánlotta egy gazdag földbirtokosnak. Az így vissza
kapott földnek azonban már csak használója lehetett, nem volt teljesen szabad ember, jobbágynak
nevezték. A jobbágytelek használatáért szolgáltatásokkal tartozott urának: járadékot fizetett, ingyen
munkát végzett.
A jobbágytelek több részből állt: a házhelyből, a ház melletti kertből, a falu határában lévő szántóföldből. A jobbágytelkek az uradalom részét képezték a közösen használt területekkel, a legelővel,
az erdővel, a folyó parti részekkel és a malommal együtt. Az uradalomhoz tartozott a földesúr saját
kezelésében tartott földterülete, a majorság is, amit a jobbágyok ingyenmunkával, vagyis robottal
műveltek.
Ennek a korszaknak a legnagyobb mezőgazdasági újítása a két- és a háromnyomásos gazdálkodás,
valamint az áttérés a nyakhámról a szügyhámra.

1. feladat
A jobbágyok között a földesúr évente újraosztotta a földet, hogy ne alakulhasson ki közöttük vagyonbeli különbség.
Az egyik birtokosnak volt három jobbágya, a nevüket sajnos nem tudjuk pontosan. Közöttük ő is minden évben újra kisorsolta a szántóföldeket.
Írd le a földek idei összes lehetséges kiosztását! Dolgozz a parcellákba!
A jobbágyokat jelöljük képzeletbeli nevük kezdőbetűjével (Albert = A; Boldizsár = B; Cecil = C)!

tanulói munkafüzet

1. modul • EURÓPA A KORA KÖZÉPKORBAN



2. feladat
Mi következik a mondatokból? Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!
A középkorban a jobbágyok vagy nyakhámot alkalmaztak, vagy szügyhámmal fogták be az igavonó
állatokat.
A háromnyomásos gazdálkodás idején már nem alkalmazták a nyakhámot, tehát

�������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .

nyakhám

szügyhám

3. feladat
Húzd át, amelyik nem illik a felsorolásba! Választásodat indokold!
erdő

malom

legelő

majorság

folyópart

Indoklás: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .

4. feladat
Kikre vonatkoznak az alább felsorolt sajátosságok, tulajdonságok? Írd a keresett fogalmat a pontsorra!
A középkorban élnek.
Terményadóval tartoznak.
Robotmunkát végeznek.
Házhelyet, kertet kapnak.
Falvakban laknak.
Önellátó gazdálkodást folytatnak.
Szántóföldjeiket évente sorsolással kapják.

……………………………………………
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2. egység
A Római Birodalom helyén kialakult királyságok idővel felvették a keresztény hitet.
A legtöbb ember falvakban lakott, ezek templomait a földesurak építtették. A falvak papjait, a plébánosokat az egyházmegye élén álló püspök irányította. A plébánosokat a jobbágyok tartották el: termésük
egy tizedét fizették adóba az egyháznak. A nyugati keresztény egyház élén a Rómában lakó pápa
állt. Az egyház legtöbb főpapját, az érsekeket és a nekik alárendelt püspököket azonban a királyok
nevezték ki.
A falvakban és városokban élő papságon kívül a középkorban fontos szerepe volt a szerzetesrendeknek. A szerzetesek az apát vezetésével kolostorokban éltek szigorú, szabályzatban meghatározott
napirend szerint.
A középkor másik legtöbb hívőt számláló vallása az iszlám. Mohamed, mekkai kereskedő a keresztény és a zsidó vallást megismerve közös vallás alatt akarta egyesíteni az arab, nomád állattenyésztéssel foglalkozó törzseket. Mekka város vezetői tartottak Mohamed hatalmától, ezért üldözni kezdték.
Mohamed 622-ben kijátszotta az őrök éberségét, és Medinába „futott”. Az iszlám hívők esetében ez
az időszámítás kezdete. Szent könyvük a Korán, csodálatos hatalmat tulajdonítanak a Kába-kőnek,
melyet a hagyomány szerint még Allah ejtett a földre. A hitetlenek ellen indított háborút, melynek
következtében hatalmas területeket hódítottak meg, szentnek tartották. Egész birodalmat építettek
ki, melynek élén a kalifa állt, aki az egyház vezetője is lett.
Az arabok palotákat, fürdőket, imaházakat építettek, melyeket mecsetnek neveztek. A mecset melletti
toronyból, a minaretből müezzin, vagyis egy kikiáltó hívta a hívőket imádkozni.

1. feladat
Helyezd el a következő fogalmakat az ábrában!
püspök

érsek

plébánosok

világi papság
apát

szerzetesek

szerzetesrendek

keresztény
egyház

tanulói munkafüzet
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2. feladat
Írd az üres téglalapba az odaillő fogalmat!

kereszténység

::

pápa

=

iszlám

::

püspök

::

plébános

=

apát

::

kereszténység

::

Jézus születése

=

iszlám

::

imaház

::

mecset

=

kikiáltó

::

3. feladat
Mi következik a mondatokból? Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!
a) Ha a sok munka és a drága anyagok miatt a kézzel írt könyv nem
nagy érték, nem tartják a kincstárban vagy lánccal az olvasópulthoz
kötözve.
A középkori kódexeket az uralkodók a kincstárban vagy lánccal az
olvasópulthoz kötözve tartották, tehát  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

kódex

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ .

b) Ha egy ember a középkorban pap volt, akkor tudott szertartásokat
vezetni, betegeket vigasztalni és halottakat temetni.
Szent Miklós püspök főpap volt, tehát tudott �����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Szent Miklós



10

matematika „b” • történelem • 6. évfolyam

tanulói munkafüzet

4. feladat
A VI. században élt, később szentté avatott Benedek szabályait regulának nevezték. Tőle tudjuk, hogy nézett ki a szerzetesek egy napja.
Benedek megengedte, hogy mindennap kétféléből főzzenek a kolostorban. A kolostor szakácsa miként állíthatta össze a menüt a hét első
napjára, ha a konyhában répa (R), zab (Z), búza (B), sajt (S), hal (H)
volt?
Jelöld az „étlapon” az összes lehetséges párosítást! Használd az alapanyagok kezdőbetűjét!

Szent Benedek

répa (R)

sajt (S)

zab (Z)

hal (H)

búza (B)

tanulói munkafüzet
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3. egység
A Nyugat-római Birodalom területét megszálló germán törzsek közül kiemelkedtek a frankok.
A VIII. században a frankok királya, Kis Pipin a pápával koronáztatta meg magát, ezzel bizonyította
népének, hogy Isten akaratából ül a trónon. A pápa gesztusáért cserébe megkapta a Róma környéki
földterületeket, és ott királyként uralkodhatott, vagyis megalakult a Pápai Állam.
Nagy Károly hatalmas területeket hódított meg a kereszténység terjesztésének ürügyén. 800-ban császárrá koronáztatta magát, megszületett a Frank Birodalom.
Nagy Károly hatalmát a kiépülő hűbéri rendszer alapozta meg. A császár hűségükért, katonai szolgálataikért hűbérbirtokokat adományozott főembereinek, védelmezte őket, és döntött vitás kérdéseikben. A hűbérbirtokok egy részét a hűbéresek ugyanígy tovább adományozták a hozzájuk hűséges
fegyvereseknek. Cserébe azok vállalták, hogy tanácsokkal látják el urukat, megvédik életét, kiváltják
őt, ha fogságba kerülne. Mivel a hűbérbirtok (feudum) örökíthető volt apáról fiúra, a hűbéres gyermeke is hűbéres lett.
Nagy Károly halála után nem sokkal a Birodalom felbomlott Keleti- és Nyugati-Frank Királyságra,
valamint az itáliai részre, majd a X. században ismét megszületett a nyugati császárság. Ugyanebben
az időben több új ország alakult Európában.
1000 előtt a keleti és a nyugati egyház vezetője egyforma hatalommal rendelkezett. Később a gyakori
viták miatt a két egyház kettészakadt 1054-ben.
1000 után a keresztény egyház feje, a pápa és a nyugat-római császár is magának akarta azt a jogot,
hogy kinevezze az egyházi főembereket, az érsekeket és a püspököket. A vita háborúvá fajult, majd
hosszas harcok után a pápaság erősödött meg.

1. feladat
Írd a téglalapokba és a nyilakra a megfelelő fogalmakat!

jobbágy

hűség, katonai
szolgálat

örökölhető föld

robot

lovag

föld használatra

terményszolgáltatás

király

...........................................................

........................................................

hűség, katonai szolgálat

...........................................

jobbágy

........................................................
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2. feladat
Írd a téglalapokba időrendben az alábbi fogalmakat! Kezdd a sort a legrégebbivel!

Nagy Károly
császár

megalakul a
Pápai Állam

Kis Pipint
megkoronázzák

egyházszakadás

3. feladat
Írd a pontsorokra a legmegfelelőbb befejezést!
a) Aki hűbérbirtokot kapott urától, az hűbéres lett.
Aki hűbéres lett, az szolgálattal tartozott urának.
Tehát aki hűbérbirtokot kapott urától, ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .

b) Ha a pápa felkente az uralkodót, akkor szentelt olajjal kente meg a király homlokát.
Ha szentelt olajjal kenték meg a király homlokát, akkor a király Isten akaratából uralkodott.
Tehát ha a pápa felkente az uralkodót, akkor

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .

tanulói munkafüzet
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4. feladat
Kikre vonatkoznak az alább felsorolt sajátosságok, tulajdonságok? Írd a keresett fogalmat a pontsorra!
Az uradalmat birtokolják.
Majorsággal rendelkeznek.
Lakótoronyban élnek.
Hűbéresküt tesznek egy főúrnak.

……………………………………………

Járadékot szednek.
Bíráskodnak jobbágyaik felett.

5. feladat
Miután a pápa és a keleti keresztény egyház
vezetője kiközösítették egymást, a bizánci pátriárka meglátogatta a keleti keresztény-séghez
tartozó országokat.

Pá
pa
iÁ
l la
m

Milyen útitervet készíthetett magának, ha
a Kijevi Nagyfejedelemséget (KN), a Szerb
Királyságot (SZK) és a Bizánci Birodalmat
(BB) akarta meglátogatni?
Készítsd el a lehetséges összes úti sorrendet!

Jelöld csillaggal azokat az útiterveket, amikor a pátriárka saját hazájában fejezi be az utazást!

14
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4. egység
Európában a vitézek fegyverzete nagyon sokat változott a középkor folyamán. Az arabok által meghódított területek visszaszerzésére indított keresztes hadjáratokban nehézfegyverzetű lovas katonák
vettek részt. A lovagok közti ütközetekben az győzött, aki kiütötte a másikat a nyeregből; a drága
fegyvert, pajzsot hadizsákmánynak tekintette a győztes.
II. Orbán pápa 1095-ben hirdette meg az első keresztesháborút. A Szentföldön felmerülő sokoldalú
feladatnak a hadjáratokban résztvevő katonák nem tudtak eleget tenni. A szerzetesrendek mintájára
lovagrendek alakultak a feladatok megoldására. A rend tagjai: gondoskodtak a zarándokok lelki gondozásáról, a betegek ápolásáról, gyógyításáról, a zarándokok fegyveres védelméről. A rend tagjai a
szerzetesrendekhez hasonlóan fogadalmat tettek.
A középkor másik legnagyobb hadászati újítása a százéves háború idejére tehető: megjelent az ágyú
és a lőpor. Kezdetben a hosszúíjjal lövő angolok támadtak, a számszeríjjal felszerelt franciák pedig
védekeztek. A háborúban kezdeti angol sikerek után Jeanne d’Arc győzelemre vezette a franciákat.
A százéves háború idején – mely Európa leghosszabb háborúja volt a középkorban Anglia és Franciaország között – Kelet-Európában is háború dúlt. Az iszlám vallású törökök igyekeztek meghódítani a
keresztény területeket. 1453-ban Bizáncot is elfoglalták, melyet Isztambul néven fővárosukká tettek.
A terjeszkedő Oszmán Birodalom élén a szultán állt.

1. feladat
Az alábbi fogalmak és kifejezések felhasználásával határozd meg, mi a lovagrend!

kereszténység

védelem

szerzetesrend

fegyveres

célja

A lovagrend olyan ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

tanulói munkafüzet
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2. feladat
A lovagrendeket megkülönböztette egymástól az öltözékük is.
Te választhatod ki a köpeny (fehér, vörös) és kereszt (fekete, fehér, vörös) színét.
Színezd ki a szerzetesek ruháját és a rajta lévő keresztet minden lehető
módon!

Jelöld csillaggal a lovagrendekre valóban jellemző színösszeállítást!

16
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3. feladat
A gyerekek csapatokat alakítottak, és azt játszották, hogy ők egy középkori hadsereg katonái.
Parancsnokaik sokféle fegyverből választhattak. Volt olyan, aki csak egyféle fegyverrel szerelte fel
katonáit, de volt olyan parancsnok is, aki többféle fegyvert adott hadosztályainak. Hogyan szerelhette
fel a hadsereget a parancsnok, ha számszeríj (Sz), hosszúíj (H), ágyú (Á) állt a rendelkezésére?
Fegyverezd fel a hadosztályokat úgy, hogy mindegyiknek legyen valamilyen fegyverzete! Használd
a fegyverek kezdőbetűjét!

tanulói munkafüzet
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4. feladat
Olvasd el a következő állítást!
egy ember akkor, és csak akkor viselte arcán a himlő okozta sebeket, ha megkapta a fekete himlőt, de nem halt meg a betegségben.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, melyek megfelelnek a nagybetűs mondatnak!
Húzd át azokat a betűjeleket, melyek nem felelnek meg!
Volt, aki megkapta a feketehimlőt, …
A) … meghalt, és élete végéig viselte a himlő okozta sebeket.
B) … meghalt, de nem viselte élete végéig a himlő okozta sebeket.
C) … nem halt meg, de élete végéig viselte a himlő okozta sebeket.
D) … nem halt meg, és nem is viselte élete végéig a himlő okozta sebeket.

5. feladat
A kép felhasználásával találd meg a pontsorra leginkább illő szavakat!

1. kantár, 2. gyeplőszár, 3. szügyellő, 4. nyakló, nyakszíj, 5. rúdszíj, ill. tartólánc, 6. marszíj, 7. hasló,
8. hátszíj, 9. tartószíj, 10. farhám, 11. húzószíj

kantár

+

nyakló

=

gyeplőszár

+

szügyellő

hasló

+

nyakló

=

.................

+

rúdszíj

.................

+

hátszíj

=

nyakló

+

marszíj

hátszíj

–

hasló

=

nyakló

-

.................
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5. egység
A Római Birodalomban jellemzően városokban éltek az emberek. A korai középkorban ez megváltozott, a lakosság többsége falvakban telepedett le. A középkorban is voltak városok, de ezek képe
jelentősen megváltozott az ókori városéhoz képest.
A középkori várost vastag fallal vették körül, melyen kapukon át közlekedtek, hogy a városból ki és
városba bemenő forgalmat ellenőrizhessék. Az utazókat, kereskedőket, katonákat az őrség szigorúan
ellenőrizte.
A város kiváltságokkal rendelkezett, melyeket a királytól kapott oklevélben rögzítettek: egy összegben fizethette az adóját, vásárokat tarthatott, megválaszthatta önkormányzatát, szabadon törvénykezhetett a város belügyeiben, megválaszthatta a bírót és a plébánost.
A városokban főként iparosok telepedtek le, akik céhekbe tömörültek, melynek élén a céhmester állt. A
városokban iskolák működtek, amelyeket főként két új szerzetesrend tagjai, a ferencesek és a domonkosrendiek tartottak fenn. A városokban nem csak teljes jogú polgárok éltek.
A városok építészeti képét a középkorban a gótikus, majd a XV. századtól a reneszánsz határozta meg.
A XIV. századtól egyre gyakoribbak voltak a pusztító járványok Európában, melyek véget vetettek a
pezsgő városi életnek, és nagyon gyakran éhínség kísérte őket.

1. feladat
Gyűjtsd ki a szövegből a város kiváltságait, és írd a vonalra őket!
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Képezz két csoportot a kiváltságokból, és írd őket az ábrába! Nevezd el a csoportokat! Válaszodat
indokold!

Indoklás: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

tanulói munkafüzet
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2. feladat
Töltsd ki az alábbi ábrát a megadott fogalmakkal!

teljes jogú
polgárok

városi nép

városi tanács

polgármester
vagy bíró
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3. feladat
Szent Benedek reguláit elfogadta szinte valamennyi szerzetesrend, például a ferencesek és a domonkosok is. A napjaik imádkozással (=I), olvasással (=O), pihenéssel vagy alvással (=PA), munkával
(=M) és étkezéssel (=É) teltek.
Pietro és Johannes, a két domonkosrendi barát
egyszer azzal múlatták az időt, hogy megpróbálták kitalálni egymás kedvenc időtöltéseit. Pietro
csak azt árulta el társának, hogy neki két kedvenc
elfoglaltsága van a fent felsoroltak közül. Johannes egy kis időt kért, és a kolostor udvarán a porba
kezdőbetűkkel jelölte a lehetőségeket.

Sorold fel te is, mik lehettek Pietro kedves elfoglaltságai! Használd a megadott betűjeleket!

tanulói munkafüzet
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4. feladat
Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!
Ha járványok idején sokan megbetegedtek, akkor nem volt, aki megművelje a földeket.
Ha nem volt, aki megművelje a földeket, akkor éhínség sújtotta a vidéket.
Tehát ha sokan megbetegedtek, ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

5. feladat
A középkor városai eltérő méretűek voltak. A következő diagramon Párizs (=P), Firenze (=F), Nürnberg (=N), Velence (=V), Brüsszel (=BR), Buda (=B) és Frankfurt (=FR) adatait látod.

Állítsd lakosainak száma szerinti növekvő sorrendbe a nagyvárosokat! Nevüknek kezdőbetűjét írd
be az ábrákba!

22
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6. feladat
Mire vonatkoznak az alábbi fogalmak, rajzok?

antik oszlopok

kupola
hármas osztású homlokzat

mellvédbábok
mellvédbábok

kapuzat

2. MODUL
MAGYARORSZÁG
az árpád-házi
uralkodók idején
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1. egység
A magyarság letelepedése a honfoglalással nem fejeződött be. Itáliába, Németországba, sőt Francia- és
Spanyolországba is kalandozó, zsákmányszerző hadjáratokat indítottak.
A magyarok bőrből készült pajzsot használtak, görbe kardokkal, vagyis szablyákkal és harci szekercékkel harcoltak. A lovakat kengyellel szerelték fel, amely lehetővé tette, hogy a nyeregben megfordulva hátrafelé nyilazzanak. Fegyverzetük sokkal könnyebb volt, mint a megtámadottaké, így a gyorsaság is a magyarokat segítette.
A kalandozások sorát a 933-ban bekövetkező merseburgi és a 955-ös augsburgi vereség zárta. Géza
fejedelem (972–997) látta, hogy a környező népekkel békében kell élnie a magyarságnak.
Géza Taksony fejedelem fia, Árpád dédunokája volt. Feleségével, Sarolttal egyetértésben fia, Vajk
részére megszerezte a bajor Gizella hercegnő kezét. Szakított a régi öröklési renddel, és István névre
keresztelt fiát jelölte ki a fejedelmi cím várományosának. Így került a fejedelmi trónra 997-ben István,
majd a Rómából kapott koronával megkoronázták 1000-ben.
A magyar államalapítás Szent István király műve volt, amely azonban nem lehetett volna sikeres Géza
fejedelem előkészítő tevékenysége nélkül.

1. feladat
Írd az üres téglalapba az odaillő fogalmat!

::

Merseburg

=

Géza
fejedelem

::

Taksony
fejedelem

=

I. István

::

Gizella

=

Géza
fejedelem

::

Géza
fejedelem

::

972

=

István
fejedelem

::

955

::

Augsburg

::

Géza
fejedelem
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2. feladat
Olvasd el az állítást, majd folytasd a mondatot! Írd a vonalra a legmegfelelőbb befejezést!
Ha egy hadsereg fegyverzete könnyebb, mint a másiké, akkor gyorsabban tudnak mozogni.
A kalandozó magyarok fegyverzete könnyebb volt, mint a megtámadottaké, így �����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

3. feladat
Keresd ki a szövegből a magyarság fegyverzetének darabjait, felszerelési tárgyait, és írd őket a halmazábrába!
Képezz belőlük két csoportot, a csoportokat nevezd el!

4. feladat
Húzd át, ami nem illik a sorba! Választásodat indokold!
Géza

Taksony

István

Árpád

Lehel

Álmos

Indoklás: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
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5. feladat
Géza fejedelem a házasságpolitikájával is békés szándékait kívánta kifejezni a korabeli Európának.
Leányait – akiknek nevét nem tudjuk pontosan, csak azt, hogy négyen voltak – a szomszédos országok uralkodóival házasította össze.
Négy lányát Vitéz Boleszláv, lengyel uralkodó (=L), Gavil Radomir, bolgár trónörökös (=B), Orseolo
Ottó, velencei dózse (=V) és Aba Sámuel, későbbi magyar (=M) király vette el.
Milyen házasságok köttethettek?
A lányokat jelöld számozással! Jelöld a meghívókon a lehetséges párokat!

tanulói munkafüzet 2. modul • MAGYARORSZÁG AZ ÁRPÁD-HÁZI URALKODÓK IDEJÉN
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2. egység
István királynak a hatalomért meg kellett küzdenie a kereszténység ellenségeivel, akik a régi pogány
szertartásokat szerették volna követni, valamint a fiúági örökösödés ellenzőivel is, akik a nemzetség
legidősebb férfi tagját akarták a trónra ültetni. István könyörtelenül leverte Koppány lázadását, majd
törvényei útján hosszú uralkodása alatt megszilárdította a keresztény magyar államot.
Az állam megszervezésének folyamatában első királyunk maga mellett tudhatta az egyházat is. István megszervezte az egyházmegyéket: Esztergomban és Kalocsán érsekséget, a másik hat helyen,
Veszprémben, Pécsett, Győrött, Egerben, Csanádon és Gyulafehérvárott, Biharban és Erdélyben püspökségeket szervezett. Ugyanakkor kialakította a világi közigazgatás egységeit, a vármegyéket is,
melyek élén az ispán állt.
Koppány legyőzése még nem jelentett végérvényes győzelmet. A pogány szokások hívei az 1020as években egyre erőteljesebben léptek fel Istvánnal szemben. István király (a nagy Gellért-legenda
alapján) 1028-ban látta elérkezettnek az időt, hogy megküzdjön Ajtony seregeivel. A király csapatait
Csanád vezette, és a győzelemmel István most már végérvényesen egész Magyarország urává vált.
István maga után a trónra fiát, Imre herceget szánta. A herceg azonban 1031-ben egy vaddisznóvadászaton életét vesztette. István király egyenes ági rokonai mellőzésével lánytestvére fiát, Pétert jelölte
ki utódjául.

1. feladat
Húzd át, ami nem illik a sorba! Választásodat indokold!
Veszprém

Pécs

Buda

Győr

Eger

Csanád

Gyulafehérvár

Indoklás: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

2. feladat
Fejezd be a mondatokat!
a) Ha István nem akarja megszilárdítani a keresztény magyar államot, nem veri le
Koppány hadait.
István leverte Koppány hadait, tehát �������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
Szent István

b) A
 világi közigazgatási egységek a vármegyék voltak. Minden vármegye élén az
ispán áll.
Tehát minden világi közigazgatási egység élén �������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
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3. feladat
A hagyomány szerint István király Koppány leverése után a legyőzött testét felnégyeltette, majd a
négy legfontosabb vár fokára tűzette ki, hogy hírül adja az ország népének a küzdelem kimenetelét.
Ez a négy vár Veszprém (V), Győr (GY), Esztergom (E) és Gyulafehérvár (GYF) volt.

Győr (GY)

Veszprém (V)

Esztergom (E)

Gyulafehérvár (GYF)

Milyen sorrendben tudnád végiglátogatni ezeket a helyeket egy kirándulás alkalmával, úgy, hogy a
végállomás mindig Gyulafehérvár legyen?
Tervezd meg az útvonalat, sorold fel a táblázatban az összes lehetőséget!
1. ÁLLOMÁS

2. ÁLLOMÁS

3. ÁLLOMÁS

4. ÁLLOMÁS

4. feladat
Állítsd időrendbe az alábbi eseményeket! A sort kezdd azzal, amihez a legkorábbi évszám kapcsolható!
Koppány
legyőzése
Lehel az
augsburgi csatában

Imre
herceg halála
Géza
fejedelemsége

Válaszodban használd csak a személyneveket!

Péter
trónra kerülése

Ajtony
legyőzése
István király
megkoronázása
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3. egység
A Péter ellen fellázadó magyar urak Aba Sámuelt választották meg királyuknak. Péter ezért a németrómai császárhoz fordult segítségért, és vele szövetségben legyőzte Aba Sámuelt. Péternek meg kellett
ígérnie, hogy hűséges lesz a császárhoz. A győzelem azonban nem hozott azonnali békességet az
országnak. A főurak egyik része lázadt az új rend ellen, és Vata vezetésével meg akarta dönteni a
keresztény magyar államot. A főurak másik része és a főpapság hazahívta a megvakított Vazul fiait,
Andrást, Bélát és Leventét. András kiegyezett Vata híveivel, közösen győzelmet arattak Péter seregei
felett, és András 1046-tól 1060-ig királyként uralkodhatott Magyarországon.
András azonban nem engedelmeskedett a német-római császárnak, nem ismerte el annak hűbérúri
fennhatóságát, így Magyarországra egymás után kétszer is német seregek támadtak.
Az András uralkodását követő évek is belső viszálykodással teltek: András a fiát akarta utódjának,
azonban öccse, Béla is királyi hatalomra vágyott.

1. feladat
Írd a nyílra az uralkodók nevét uralkodásuk időrendjében!

Géza fejedelem

I. András

Aba Sámuel

Péter

I. Béla

Szent István

........................................................
........................................................

Péter (először)

........................................................

Péter (másodszor)

........................................................

........................................................
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2. feladat
Húzd át, ami nem illik a sorba! Választásodat indokold!
Aba Sámuel

András

Béla

Levente

Indoklás: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .

3. feladat
a)	Ha Vazul fiai, András, Béla és Levente páros szövetségeket igyekeztek volna
kötni egymással azért, hogy a harmadik testvért letaszítsák a trónról, milyen
szövetségek jöhettek volna létre?

Írd le az összes lehetséges szövetséget! A nevek jelölésére használd kezdőbetűiket!

……

……

……

……

……

……

……

……

b)	Vazul három fia, András, Béla és Levente abban is próbált megállapodni egymással, hogyha csak
ketten kerülhetnek trónra, akkor ki kit kövessen.
Írd le az összes lehetséges uralkodási sorrendet! A nevek jelölésére használd kezdőbetűiket!
először trónra kerülő
uralkodó

másodszor trónra
kerülő uralkodó

Jelöld csillaggal azt a sort, amelyik a valóságnak megfelel!
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4. feladat
Hogyan folytatható a mondat úgy, hogy helyes következtetést kapjunk? Írd a pontsorokra a legmegfelelőbb befejezést!
Mivel I. István halálát belső viszályok követték, az ország meggyengült.
A meggyengült ország elleni német támadás miatt I. Andrásnak össze kellett fognia testvérével, Bélával.
Mivel az ország helyzete meggyengült, �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
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4. egység
A hosszas belső zűrzavar csak I. (Szent) László trónra kerülésével ért véget. László király erős kézzel,
szigorú törvényekkel tett rendet az országban. A kialakulóban lévő magántulajdon védelme érdekében
büntette a tolvajokat és az orgazdákat. A földesurakat is igyekezett megvédeni a király: megtiltotta,
hogy a szolgák elszökdössenek uraiktól, és kóboroljanak az országban. Így azoknak is állandó lakóhelyet kellett keresniük, akik eddig nem akartak adót fizetni egyik földesúrnak sem. A kóborlás megtiltásával azt is sikerült biztosítania I. Lászlónak, hogy a földesurak földjén mindig legyen elegendő
ember, aki megműveli azt.
László jól látta, hogy az országban a kereszténység védelmére, erősítésére is szükség van. Az István
király idejében kötelezővé tett templomba járás betartatására László új törvényt hozott: veréssel büntette azokat, akik megszegik a törvényt, és a kötelező ima helyett munkával töltik a vasárnapot. Még
a vásárok és a piacok idejét is áttetette szombatra, hogy ez se lehessen kibúvó a misére járás alól.
A régi pogány szokásokat nagyon szigorúan tiltotta, példaként pedig öt ember szentté avatását érte
el a pápánál.
Külpolitikájában ugyanolyan határozott volt, mint belpolitikájában. Az ország hatalmának növelése
volt a célja: legyőzte a keletről támadó kunokat, Horvátországot pedig Magyarországhoz csatolta.
A trónon Könyves Kálmán követte őt. Az új uralkodó híven követte László király szellemiségét. Horvátország után elfoglalta Dalmáciát is. A kincstár bevételeinek növelése érdekében az országhatáron
vámot szedett a behozott árucikkek után. A lopásokat büntető törvényeken enyhített, mert szükségtelenné vált a nagy szigor.

1. feladat
A Szent Lászlóra vonatkozó állítások betűjelét karikázd be, a többit húzd át!
A) Megparancsolta, hogy minden 10 falu építsen templomot.
B) A templomból távol maradókat verésre ítélte.
C) Megtiltotta a vasárnapi és az ünnepnapokon folyó munkát.
D) Elrendelte a tized megfizetését.
E) Szigorúan büntette azokat, akik pogány életmódot folytattak.
Szent László

Írd a pontsorra, kinek a törvényei az áthúzott betűjelű állítások!
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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2. feladat
Az uralkodó és az udvartartás ebben az időben hol az egyik, hol a másik királyi székhelyen tartózkodott. Az ellátásukat végző szolgákat a környező falvakban telepítették le. Ennek nyomát ma is őrzik
földrajzi helységneveink.
Fejtsd meg a szolgálófalvak nevét!
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3. feladat
Olvasd el az állítást, majd folytasd a mondatot! Írd a vonalra a legmegfelelőbb befejezést!
a) Ha egy területre több ország is igényt tart, akkor a viszálykodás háborúk forrása lesz.
Dalmáciára igényt tartott Bizánc, Velence és a Magyar Királyság is, tehát

�����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .

b) Ha egy király harcba száll a trónkövetelővel, akkor vagy megöleti, vagy alkalmatlanná teszi az uralkodásra azt.
Könyves Kálmán trónjára tört öccse, Álmos herceg.
Kálmán nem ölette meg Álmost,

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ .

Könyves Kálmán

c) H
 a a büntetendő cselekedetek száma csökken, akkor a büntetések szigorát enyhítik.
Könyves Kálmán uralkodása alatt csökkent a lopások száma, ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .

4. feladat
I. (Szent ) László király idejében fordult elő először, hogy magyarokat szentté avattak. I. László István
királyt, Imre herceget, Gellért püspököt és a remetéket jelölte a pápánál.
Ha a pápa csak két szentté avatási ünnepséget engedélyezne, hogyan tehetné meg a király a javaslatait?
Írd fel az összes javaslati lehetőséget!
Használd a nevek jelölésére a kezdőbetűket: István = I; Imre herceg = IH; Gellért püspök = G; a
remeték = R.
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5. feladat
Helyezd el az alábbiakat az ábrában!

törvénycikk

„Aki egy szarvasmarhának
megfelelő értéket lop,
azt halálra ítélik.”

törvénykönyv

35

36

matematika „b” • történelem • 6. évfolyam

tanulói munkafüzet

5. egység
A középkori magyar állam közigazgatásában hozott újat a Bizáncban nevelkedett III. Béla. Elrendelte,
hogy minden fontos ügyet foglaljanak írásba. Az írásbeli ügyek intézésére külön hivatalt hozott létre,
az Óbudán működő kancelláriát.
III. Béla alapozta meg az ország európai egyenjogúságát is azzal, hogy a francia király lányát vette
feleségül. Példaképének a lovagkirályt, I. Lászlót tartotta, ezért folyamodott a pápához László szentté
avatása érdekében, amit 1192-ben el is ért.
Halála után néhány évig nagyobbik fia, Imre uralkodott, majd kisebbik fia, II. András került a trónra.
Hatalmának megerősítésére hatalmas egybefüggő területeket adományozott a neki hűséget fogadó
földesuraknak. A leggazdagabb földesurakat IV. Béla 1267. évi törvényétől nevezik báróknak. Gyakran közülük került ki a nádor, aki a király távollétében annak helyettese volt.
A serviensek lázadozásai arra késztették II. Andrást, hogy arany függő pecséttel ellátott oklevélben,
az Aranybullában rögzítse ígéreteit.
IV. Béla nehéz helyzetben követte apját a trónon: a kincstár szinte üres volt, a hatalmukat féltő bárók
ellene szegültek, a legnagyobb veszély azonban az országot megtámadni készülő tatárok közeledésében rejlett.
IV. Béla kísérletet tett a védelem megerősítésére, a kunok letelepítésére. A tatár seregeket azonban
nem lehetett feltartóztatni: 1241. április 11-én Muhinál megütköztek a magyarokkal, és győzelmet
arattak seregeinken. IV. Béla elmenekült Trau szigetére, majd a tatárok kivonulása után belefogott az
ország újjáépítésébe. Az újabb adománybirtokok feltétele az volt, hogy a nemes építtessen kővárat a
terület védelmére. A városokat kötelezte a király, hogy kőfallal vegyék körbe magukat, cserébe kiváltságokat adott nekik.
IV. Béla halála után az ország belviszályoktól terhes időszakot élt át. A közel 20 éven át uralkodó
IV. (Kun) László halála után III. András néven II. András unokája került a trónra. Több háborút viselt a
megnőtt hatalmú bárók, a kiskirályok ellen. 1301-ben azonban váratlanul megbetegedett és meghalt.
Őt nevezik az utolsó aranyágacskának, mivel rajta kívül nem volt már férfiági rokona Árpád fejedelemnek.

1. feladat
Mi következik a mondatokból? Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!
Ha III. Béla nem a lovagkirályt, I. Lászlót tartja példaképének, nem folyamodik annak szentté nyilvánításáért a pápához.
III. Béla a pápához folyamodott László szentté avatása érdekében, �������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
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2. feladat
Olvasd el a következő állítást!
IV. BÉLA VAGY FOLYTATJA II. ANDRÁS BIRTOKADOMÁNYOZÁSI POLITIKÁJÁT, VAGY AZ ÚJABB BIRTOKADOMÁNYOKAT FELTÉTELHEZ KÖTI.
Az alábbi lehetőségek közül karikázd be azoknak a betűjelét,
amely esetén a nagybetűs kijelentés igaz!
Húzd át azokét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentés hamis!

II. András

IV. Béla

A)	IV. Béla nem folytatja II. András birtokadományozási politikáját, és az újabb birtokadományokat
nem köti feltételhez.
B)	IV. Béla folytatja II. András birtokadományozási politikáját, és az újabb birtokadományokat feltételhez köti.
C)
	IV. Béla nem folytatja II. András birtokadományozási politikáját, és az újabb birtokadományokat
feltételhez köti.
D)
	IV. Béla folytatja II. András birtokadományozási politikáját, és az újabb birtokadományokat nem
köti feltételhez.
Hogy döntött IV. Béla a valóságban? Húzd alá a helyes választ!

3. feladat
Az alábbi fogalmak felhasználásával határozd meg, ki a nádor!

A nádor

méltóság

helyettes

országos

legtekintélyesebb

ispán

a király
távollétében

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
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4. feladat
Egészítsd ki az Árpád-ház családfáját, írd be az alábbi uralkodók nevét a megfelelő helyre!
IV. Béla

I. Béla

II. András

Könyves Kálmán

I. András

I. (Szent) István

II. (vak) Béla

III. Béla

I. (Szent) László

III. András

Géza
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5. feladat
A gyerekeknek meg kellett tanulni néhány királyunk uralkodási évszámát. Néhányan nem készültek
fel, ezért csak találgattak. Úgy gondolták, ha leírják az összes lehetséges párosítást, akkor biztos megkapják a pontot a dolgozatban.
I. András, II. András és III. András uralkodásának idejét kellett leírniuk.
Segíts a párosítások elkészítésében.

I. András

II. András

III. András

1046–1060

1235–1270

1290–1301

URALKODÓ

ÉVSZÁM

Jelöld karikázással az uralkodóhoz tartozó valós évszámokat!

3. MODUL
magyarország
a virágzó
középkorban
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1. egység
Az Árpád-ház kihalását követő években Magyarország politikai egysége megszűnt. A tartományurak
függetlenedtek a királyi hatalom alól, országrészeiken királyi hatalmat gyakoroltak. Pénzt verettek, adót
és vámokat szedtek, sőt hadsereget is tartottak. Mindent elkövettek, hogy a trón várományosainak harcából ők kerüljenek ki győztesként. A cseh Vencel, a bajor Ottó és a nápolyi Károly vetélkedésének eredményeként Magyarország trónján az Anjou-házból származó Károly Róbert (1308–1342) uralkodott.
A tényleges hatalom megszerzéséhez egyesével győzte le a tartományurakat. Károly Róbert az országot
átgondolt gazdasági intézkedésekkel erősítette meg. Ösztönözte a földesurakat, hogy a területükön lévő,
ércben gazdag bányák legyenek megművelve, kiváltságokat adott a bányavárosoknak, és megalapította
Körmöcbányán a központjukat. Firenzei mintára értékálló pénzt, aranyforintot veretett. Két új adót is
kivetett: a harmincadot és a kapuadót. Hadseregreformja után létrejött a banderiális hadsereg.
1335-ben a pár évvel ezelőtt épített új fővárosban tartották meg a visegrádi királytalálkozót a cseh, a
lengyel és a magyar király részvételével.
Károly Róbert halála után fia I. Lajos (1342–1382) néven lépett trónra. 1347-ben háborút indított Nápoly
ellen, hogy megtorolja öccse halálát. A háborút megnyerte ugyan, de Nápolyt nem sikerült megtartania a távolság miatt. Itáliából hazaérve azt látta, hogy országában elégedetlenkednek a kisbirtokos
nemesek. Ezért 1351-ben összehívta az országgyűlést, melyen megerősítették az Aranybulla rendelkezéseit, és újabb törvényeket hoztak. A nemesek megnyugodtak, a király újabb háborúkat indíthatott.
Visszaszerezte Dalmáciát, harcolt a Balkánon, a lengyel király halála után pedig – a visegrádi királytalálkozón aláírt megállapodás értelmében – elfoglalta annak trónját.
I. Lajos méltán érdemelte ki a „Nagy” jelzőt. Az országban megteremtette a belső békét, sikeres hódításokkal növelte az ország területét. Példaképének I. Lászlót, a lovagkirályt tartotta, emlékére Aachenben kápolnát építtetett. Megalapította a pécsi egyetemet, és pártfogolta a középkor egyetlen Magyarországon alapított szerzetesrendjét, a pálosokat.
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1. feladat
A hat tartományúr, Csák Máté (=CSM), Aba Amadé (=AA), Borsa Kopasz (=BK), Kán László (=KL),
Kőszegi Henrik (=KH) és Subic Pál (=SP) az ország nagy részét felosztották maguk közt.
Ki kaphatta a két nagyon értékes területet, a Dunántúlt (=D) és a Felvidéket (=F), ha mindenkinek
csak egy terület lehetett a birtokában?
Írd le az összes lehetőséget az osztozkodásra! A tartományurak és a területek nevét jelöld kezdőbetűkkel!
TARTOMÁNYÚR

TERÜLET

Jelöld csillaggal azt a sort, ahol az országrész a valódi tulajdonos birtokába kerül!
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2. feladat
III. András halála után mindegyik jelölt oldalági rokonságban volt az Árpád-házzal.
Károly Róbert V. István lányának, Máriának és Anjou Károlynak az unokája.
Vencel IV. Béla lányának, Annának és II. Vencelnek a fia.
Ottó bajor herceg szintén IV. Béla unokája volt.
Töltsd ki a családfát ábrázoló rajzot a hiányzó nevekkel!

Anna

Ottó apja

V. István

Anjou Károly

Károly Róbert
apja

tanulói munkafüzet
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3. feladat
Oldd meg a következő tréfás feladatot!
Töltsd ki a hiányzó részeket!
HÉTFŐ	

=

BOSZNIA

CSÜTÖRTÖK

=

LENGYELORSZÁG

VASÁRNAP

=

………………………………

SZERDA

=

………………………………

………………………………

=

BULGÁRIA

………………………………

=

MAGYARORSZÁG

SZOMBAT

=

………………………………

d)

e)

f)

a)

c)
g)

b)

4. feladat
Mi következik a mondatokból? Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!
a) Ha Károly Róbert nem kötelezi a kereskedőket adófizetésre, nem nő a kincstár
gazdagsága.
Károly Róbert idején nőtt a kincstár gazdagsága, mivel ���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
Károly Róbert

b) A ki a király halála után örökli a lengyel trónt, az Lengyelország királya lesz.
A király halála után I. Lajos örökölte a lengyel trónt, tehát  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

c) I. Lajos vagy személyesen uralkodott Lengyelországban, vagy az anyját küldte
oda helytartónak.
I. Lajos az anyját küldte helytartónak Lengyelországba, tehát �����������������������������������
I. Lajos

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
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2. egység
Nagy Lajos fiú örökös nélkül halt meg, ezért a magyar és a lengyel trónt lányaira,
Máriára és Hedvigre hagyta. Bár Máriát megkoronázták 1382-ben Magyarország
királynőjének, a szokás férfi királyt kívánt. Így Mária későbbi férje, a Luxemburgi családból származó Zsigmond (1387–1437) foglalta el a trónt. Az új királyt trónra segítő
bárói ligák benyújtották a számlát: Zsigmondnak szinte a királyi birtokok felét kellett
jutalomként elajándékoznia.
A magyar királyság balkáni pozícióinak megerősítésére 1396-ban keresztes hadjáratot
indított a törökök ellen. Az európai egyesített keresztes seregek azonban Nikápolynál
Mária
megsemmisítő vereséget szenvedtek. Ez volt az első eset, hogy az I. László király óta
támadó külpolitikát folytató magyar királyság védekezésre kényszerült.
Az elkövetkező időszakban Zsigmond mindenekelőtt a belpolitikában akart szilárdságot teremteni.
A trónra jutását elősegítő bárói ligákat visszaszorította, saját emberét, Garai Miklós horvát bánt nádorrá
tette.
Államszervezeti és katonai újításai is a török elleni felkészülés jegyében zajlottak.
1428-ban a szultán elfoglalta Galambóc várát, így az ország közvetlenül határos lett a
Török Birodalommal. Zsigmond ekkor kezdte meg a déli végvárvonal kiépítését.
1404-től királyi jóváhagyáshoz kötötte a pápai bullák kihirdetését, majd megszerezte
a főkegyúri jogot is, vagyis a pápa csak a király által javasolt embereknek adományozhatott ettől az időtől kezdve főpapi méltóságot. A török veszélyre hivatkozva többször
is megadóztatta az egyházat. A királyi kincstár jövedelmeinek növelése érdekében
megnövelte a városok gazdasági és politikai súlyát, árumegállító jogot adott.
Zsigmond
A magyarországi hatalom biztosítása után Zsigmond európai hatalomra tört. Elérte,
hogy a német választófejedelmek 1410-ben őt válasszák meg római királynak, majd a
pápa 1433-ban német-római császárrá koronázta.
Az udvar állandó pénzzavarának megoldására gyakran élt a pénzrontás eszközével. Ez volt az egyik
kiváltó oka az erdélyi parasztfelkelésnek, melyet Budai Nagy Antal vezetett. Zsigmond halála után
lánya férjére, Habsburg Albertre hagyta a magyar trónt. Albert volt az első Habsburg király a magyar
trónon. Megszerezte a császári koronát és a cseh királyi trónt is.

1. feladat
Az alábbiak felhasználásával fogalmazd meg, mi az árumegállító jog!

átutazó kereskedő

város

eladásra kínálni

kötelezi

királyi kiváltság

város piacán

alapján

portéka

Az árumegállító jog �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
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2. feladat
Olvasd el az alábbi állítást!
A török veszélyre hivatkozva Zsigmond vagy engedményeket tesz az egyháznak, vagy megnöveli a városok gazdasági és politikai súlyát.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, melyek megfelelnek a nagybetűs állításnak!
Húzd át azokat a betűjeleket, melyek nem felelnek meg!
A)	Zsigmond engedményeket tett az egyháznak, és megnövelte a városok gazdasági és politikai
súlyát.
B)	Zsigmond nem tett engedményeket az egyháznak, és nem növelte meg a városok gazdasági és
politikai súlyát.
C)
	Zsigmond engedményeket tett az egyháznak, de nem növelte meg a városok gazdasági és politikai súlyát.
D)
	Zsigmond nem tett engedményeket az egyháznak, és megnövelte a városok gazdasági és politikai
súlyát.
Most húzd alá azt az állítást, amely megfelel a valóságnak!

3. feladat
Írd az üres téglalapba az odaillő fogalmat!

::

1433

=

Zsigmond
magyar király

::

1387

=

1428

::

Galamboc

::

Zsigmond

1396

::

Zsigmond

::

Habsburg Albert

=

Zsigmond

::

Luxemburgi

=

Károly Róbert

::
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4. feladat
A XIV. század közepére kialakult Magyarországon a jogaiban egységes jobbágyság. Azonos kötelezettségek terhelték őket. Mindannyian a heti 1-2 nap robottal (=R), termény- és pénzjáradékkal (=TP)
tartoztak a földesuruknak. Az egyház tizedet (=T) szedett be tőlük, a királynak pedig kapuadót (=K)
fizettek. A parasztok vagyoni helyzete nem volt azonos. Megkezdődött a jobbágyság rétegződése. Ha
egy jobbágy mérlegelhette volna, hogy melyik két tartozását fizesse meg először, hogyan dönthetett
volna?
Írd fel az összes lehetőséget! Használd a kezdőbetűket!

robot
termény- és
pénzjáradék

tized

kapuadó
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3. egység
Albert halála után a bárók egyik csoportja a szent koronával megkoronázta a
király halála után született Lászlót, a másik csoport pedig a lengyel Jagelló Ulászlót
(1440–1444) választotta királynak. Az ő uralkodása során Hunyadi János személye
határozta mag az ország politikai életét.
A Hunyadiak Zsigmond királytól kapták ősi birtokukat, Hunyadi János így lett Erdély
vajdája, annak politikai és katonai irányítója. Ebben a szerepben Hunyadi legfontosabb feladata volt a török elűzése jó messzire a határoktól. Ezért 1443–44 telén próbálta
Albert
meglepni a törököket, és nemzetközi seregével Szófiáig jutott. Célja a
török kiűzése volt Európából. A „hosszú hadjárat” legfőbb eredménye
az lett, hogy Szerbia ismét felszabadult a törökök uralma alól. A törökök és I. Ulászló békét kötött 1444 nyarán Drinápolyban. A magyar seregek megszegve
a békét betörtek a török területekre, és 1444 novemberében súlyos vereséget szenvedtek Várnánál. A várnai csatában meghalt az akkor 18 éves Ulászló király is. Ebben a
helyzetben került trónra Albert utószülött fia, akit korábban már megkoronáztak, és
Jagello Ulászló
magyar trónon V. Lászlóként uralkodott (1445–1457). Mivel még kisgyermek volt, ezért
mellé 1452-ben kormányzót neveztek ki Hunyadi János személyében. A kormányzó
megszüntette a főkapitányi rendszert, beszedte a királyi jövedelmeket, visszaszerezte
a királyi városokat és várakat, megnövelte a királyi hivatalnokok jogkörét. Tudta, hogy mindenki a
saját területét védi legkitartóbban. A törökök elleni küzdelemre saját vagyonából is
jelentős összeget áldozott: zsoldosokat fogadott a készülő harchoz. 1448-ban az albán
Szkander béggel szövetségben Rigómezőnél 20000 katona állt szemben 50000 törökkel, és szenvedett súlyos vereséget. 1453-ban Európa megrémült, amikor a szultán
elfoglalta Konstantinápolyt, és Magyarország ellen indult 1456-ban. Az ország fővárosa felé vezető út legfontosabb végvára Nándorfehérvár volt. A súlyos helyzetben a
pápa is küldött segítséget: Kapisztrán János, ferences szerzetes volt a pápai seregek
V. László
vezetője. Felszerelésük szegényes volt, nem értettek a háborúhoz. A déli harangszó
máig erre a kilátástalannak tűnő küzdelemre emlékeztet Európában. A török hajósokat a magyarok hamar legyőzték, Hunyadi bejutott az ostromlott várba, a védők pedig
hősiesen ellenálltak. Kapisztrán János vezetésével sikerült a törökök ágyúit elfoglalni a török seregek
1456-ban eltűntek Nándorfehérvár alól. A csata utáni pestisjárványban vesztette életét Hunyadi János,
a „hadak villáma”.

1. feladat
Húzd át, amelyik nem illik a felsorolásba! Választásodat indokold!
Rigómező

Várna

Nándorfehérvár

Drinápoly

Indoklás: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
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2. feladat
A magyar történelem kimagasló személyiségei lehet, hogy a csatamezőn, katonai táborban vagy fogságban vesztették életüket. A gyerekek úgy ellenőrizték egymás tudását, hogy két kupacból cédulákat
húztak. Egyikben a nevek, másikban városok voltak. Írd fel az összes lehetséges párosítást!
Jelöld csillaggal azokat a párokat, ahol a személy halálának helye olvasható!
Hunyadi János (HJ)

Várna (V)

I. Ulászló (UL)

Buda (B)

Hunyadi László (HL)

Nádorfehérvár (N)

SZEMÉLYEK

városok

3. feladat
Írd a pontsorra, kinek a nevéhez fűződnek az alábbi fontos intézkedések?
Megszüntette a főkapitányi rendszert.
Beszedte a királyi jövedelmeket.
Visszaszerezte a királyi városokat és várakat.
Megnövelte a királyi hivatalnokok jogkörét.

……………………………………………
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4. feladat
Hunyadi János halála után a fia, László örökölte a vagyont. Két lehetőség közül kellett választania.
A királyi várakat és jövedelmeket vagy kiszolgáltatja Cillei Ulriknak, az új
főkapitánynak, vagy saját kezelésében megtartja azokat.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, melyek esetén a nagybetűs mondat igaz!
Húzd át azokat a betűjeleket, melyek esetén a nagybetűs mondat nem igaz!
A)	Hunyadi László kiszolgáltatta a királyi várakat és jövedelmeket Cillei Ulriknak, az új főkapitánynak, és saját kezelésében meg is tartotta azokat.
B)	Hunyadi László a királyi várakat és jövedelmeket kiszolgáltatta Cillei Ulriknak, az új főkapitánynak, és nem tartotta meg saját kezelésében azokat.
C)	Hunyadi László a királyi várakat és jövedelmeket nem szolgáltatta ki Cillei Ulriknak, az új főkapitánynak, és nem is tartotta meg saját kezelésében azokat.
D)
	Hunyadi László a királyi várakat és jövedelmeket nem szolgáltatta ki Cillei Ulriknak, az új főkapitánynak, hanem saját kezelésében megtartotta azokat.
Húzd alá azt választ, amely megfelel a valóságnak!
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4. egység
V. László halálakor a Hunyadi család birtokolta az ország legnagyobb vagyonát. Mátyás
királlyá választása ügyében Szilágyi Mihály, Hunyadi János feleségének a testvére azonnal tárgyalásokat indított. Ezek eredményeként Mátyást a királyválasztó országgyűlés
királlyá választotta, de nem tudta megkoronázni, mert a korona Bécsben volt III. Frigyesnél, akivel 1463-ban kötött megállapodást: Frigyes visszaadja a koronát, elismeri
Mátyást szövetségesének, és Mátyás törvényes fiúörökös nélküli halála esetén ő örökli
a magyar trónt.
Hunyadi Mátyás
Mátyás sorra törte meg a bárók hatalmát, kivonta a királyi jövedelmeket a főurak ellenőrzése alól. Leváltotta Szilágyi Mihályt a kormányzói tisztségről, mert az gyámkodni
akart felette. Megalapította a budai udvarbírói hivatalt, amelyben csak a királyhoz hű köznemesek vállalhattak hivatalt. A királyi kancelláriák átszervezésekor Vitéz Jánost tette meg a kancellária új vezetőjének.
A Károly Róbert által bevezetett kapuadót füstpénzre változtatta, így jobbágytelkenként annyi adóhoz jutott
a kincstár, ahány ház a jobbágytelken állt. Gyakran előfordult, hogy a „rendkívüli hadiadót” egy évben többször is kivetette. Mátyás védte a jobbágyokat a földesúri zsarnokságtól: nem engedte, hogy a földesurak önkényesen határozzák meg a járadék mennyiségét. Ezzel biztosította, hogy a kincstár bevételei ne csappanjanak
meg. Következetességével elérte, hogy a kincstár bevételei 10 év alatt megháromszorozódtak.
Adóreformjai természetesen elégedetlenséggel is jártak: 1471-ben a felkelés élére Vitéz János és Janus
Pannonius állt. Mátyás az esztergomi érseket fogságba vette, Janus Pannonius pedig menekülés közben
halt meg.
A törökökkel szemben nem lépett fel olyan erőteljesen, mint édesapja. Tapasztalta, hogy hiányzik az
európai összefogás, ami kellene az oszmán birodalom legyőzéséhez. Ezért leginkább a passzív védekezést választotta: a végvárrendszert működtette nagyon hatékonyan.
Mátyás elhatározta, hogy Zsigmond után ő is megszerzi a császári trónt. Osztrák földön kezdett háborút, elfoglalta Bécset, de célját hirtelen halála miatt nem tudta véghez vinni.

1. feladat
Helyezd el az alábbiakat az ábrában!
főpap

Vitéz János

esztergomi érsek
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2. feladat
Írd az üres téglalapba az odaillő fogalmat!

::

Hunyadi László

=

1440–1444

::

Jagelló Ulászló

=

Károly Róbert

::

kapuadó

=

Mátyás

::

Rigómező
(1448)

::

=

Nándorfehérvár
(1456)

::

Albert

::

V. László

::

V. László

diadal

3. feladat
Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!
Ha a földesurak önhatalmúlag sok pénzt szednek be maguknak a jobbágytól, akkor a jobbágyok nehezen tudják fizetni az állami adókat.
Ha a jobbágyok nehezen tudják fizetni az állami adókat, akkor a királyi kincstár üres marad.
Tehát ha a földesurak önhatalmúlag sok pénzt szednek be maguknak a jobbágytól, �������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
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4. feladat
Hunyadi Mátyás Zsigmondhoz hasonlóan európai hatalomra tört.
A magyar (M) és a cseh királyi (CS) cím, valamint a német-római császári (NR) cím üresedett meg az
ő idejében.
Ha csak Mátyás elhatározásán múlt volna, milyen címeket szerezhetett volna meg magának?
Írd le az összes lehetséges megoldást!
Válaszodban használd a megadott kezdőbetűket!

..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

Mátyás

..........................
..........................
..........................
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5. egység
Mátyás halála után a nemesek nem akartak újra erőskezű uralkodót a trónra.
A rákosi országgyűlésen a Jagelló családból származó II. Ulászlót (1490–1516)
választották királlyá.
II. Ulászlónak bele kellett egyeznie, hogy nem szed többé rendkívüli hadiadót,
kormányzati újításokat nem vezet be, csak magyar tisztségviselőkkel veszi
magát körül, a királyi tanácsot és a rendeket mindig megkérdezve kormányoz.
Mivel a kincstár üres volt, a végvárak fenntartására és Mátyás legendás „fekete
seregének” ellátására sem jutott elegendő pénz.
1514-ben a pápa keresztes hadjáratot hirdetett: mindenkinek bűnbocsánatot ígért, ha részt vesz a törökök elleni
szent harcban. Az erkölcstelen életet élő Bakócz Tamás
II. Ulászló
esztergomi érseket kerékgyártó érseknek csúfolta a nép.
Mivel nem őt választották pápának, a ferences szerzetesek segítségével indította el a keresztes sereg toborzását.
A Rákos mezején gyülekező seregek vezérévé Dózsa Györgyöt nevezték
ki. A földesurak a tavaszi munkák miatt igyekeztek megakadályozni, hogy
parasztjaik részt vegyenek a keresztes háborúban. A parasztok elégedetlenBakócz Tamás
kedtek, uraik ellen fordultak, a ferences barátok pedig buzdították őket. Ezt
látva Bakócz Tamás feloszlatta a keresztes sereget.
A parasztokat azonban már nem lehetett lecsillapítani,
Nagylaknál a nemesekre támadtak, megkínozták elfogott földesuraikat és a
csanádi püspököt. Dózsa György ezután Temesvár ellen indult, ahol azonban
már várta őt felfegyverzett seregével Szapolyai János, az erdélyi vajda. Dózsát
elfogták, megkínozták, majd kivégezték. 1514 őszén országgyűlésre hívták a
nemeseket, ahol kimondták az örökös röghöz kötést, amely megakadályozza,
hogy a jobbágyok költözéssel védekezzenek földesuraik szigora ellen. A bárók
és a kisnemesek közt feszülő ellentét is éles volt. A kisnemesek ragaszkodtak
hozzá, hogy a jogszokásokat rögzítsék írásban. Az ekkor létrejövő híres törvénygyűjteményt, a Hármaskönyvet – melynek megalkotója Werbőczy István,
a király ítélőmestere, jogtudós volt – évszázadokon keresztül használták az ítélII. Lajos
kezésben. II. Ulászlót II. Lajos (1516–1526) követte a trónon. A magyar főurak
továbbra is egymás ellen harcoltak, a török szultán pedig Magyarország felé
indult. 1521-ben elesett a két legfontosabb végvárunk: Szabács és Nándorfehérvár. 1526-ban II. Lajos
hiába hívta hadba a nemeseket, azok csak nagyon lassan érkeztek. A török és magyar seregek 1526.
augusztus 29-én ütköztek meg a mohácsi csatatéren. II. Lajos életét vesztette, és a sereg nagy része is
odaveszett. A szultán nemsokára bevonult Budára, majd kifosztva azt kivonult az ország területéről.

1. feladat
Kikre vonatkoznak az alább felsorolt sajátosságok, tulajdonságok? Írd a keresett fogalmat a pontsorra!
Esztergomi érsek.
Esélyes a pápaválasztáson.
1514-ben keresztesek toborzását indítja.
Erkölcstelen életet él.
Kerékgyártó érseknek csúfolják.

……………………………………………
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2. feladat
II. Ulászló idejében Magyarországon a tényleges hatalom három ember kezében volt: Szapolyai János
(=SZJ), Báthori István (=BI) és Bakócz Tamás (=BT) vezette az országot.
Ha a királynál kihallgatásra jelentkeztek volna mindhárman, milyen sorrendben fogadhatta volna
őket II. Ulászló?

Szapolyai János

Báthori István

Bakócz Tamás

Állítsd össze a király fogadólistáját az összes lehetséges módon! Használd a nevek kezdőbetűjét!
1. meghallgatott

2. meghallgatott

3. meghallgatott

3. feladat
Mi következik a mondatokból? Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!
a) Ha II. Lajos nem szenved pénzhiányban, akkor a király ütőképes hadsereget tud kiállítani a törökök ellen.
II. Lajos nem tudott ütőképes hadsereget kiállítani a török ellen, tehát

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .

b) H
 a Magyarországon a XVI. század elején erős a központi hatalom, I. Szulejmán nem támadja meg
a két legfontosabb magyar végvárat.
I. Szulejmán megtámadta a két legfontosabb magyar végvárat, tehát

���������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
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4. feladat
II. Lajost is a szent koronával koronázták meg.
Az alábbi rajzon a korona alsó és felső részét látod kiterítve.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

I. Géza
Szent Korona
Szent György
Mihály arkangyal
Krisztus
Gábriel arkangyal
Szent Demeter
Szent Damján
Konsztantinosz
Dukász Mihály
Tamás
Jakab
András
Péter
Pál
Fülöp
János
Bertalan

A kép felhasználásával találd meg az üres téglalapokba leginkább illő szavakat!

a)

Szent Korona

Mihály
arkangyal

Gábriel
arkangyal

b)

Szent György

Gábriel
arkangyal

Konsztantinosz

c)

Bertalan

Fülöp

Péter
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1. egység
Történelme nemcsak az európai országoknak van. Ázsiában, Afrikában és Amerikában is említésre
méltó események zajlottak a középkorban.
Indiában a lakosok többsége nagyon szegény volt, igen kevesen ismerték a jólétet. Az uralkodók gyakran a termés egyharmadát is beszedték adóként. A szűk vezetőréteg abból gazdagodott meg, hogy
Európában híre ment a Távol-Keletről beszerezhető luxuscikkeknek. Kávét, teát, gyönyörű szöveteket, bort, fűszereket adtak el az arab kereskedőknek, akik továbbadták a velencei kalmároknak.
A busás haszonból az indiai uralkodóréteg gyönyörű palotákat építtetett, fényűző módon élt.
Kínában a császár Pekinget tette meg fővárosává, hatalmas birodalmát közigazgatási egységekre, tartományokra osztotta, hogy hivatalnokai, a mandarinok segítségével jól tudja irányítani az országot.
Már a középkorban is világhírű volt a kínai selyem és a porcelán. Mindkettőnek a készítési titkát
hétpecsétes titokként kezelték. Főként dzsunkákkal, kis merülésű hajóikkal hajózták végig hosszú
tengerpartjukat. A kereskedelem és a hajózás kíváncsivá tette őket, egyre messzebbre merészkedtek.
Tájékozódásukat segítette az iránytű. Így jutottak el egészen Afrika partjaiig.
Afrika északi részén arabok éltek, akik szívós tevéikkel átkelve a sivatagon segítettek a délebben lévő
területek cikkeit eljuttatni akár Európába is. Főként aranyat, ezüstöt és elefántcsontot szállítottak a
gazdagabb európai országok piacaira. Később már olcsó munkaerőt is árultak a piacokon, így felvirágzott a rabszolga-kereskedelem.
A kínaiak egyik féltve őrzött titkát, az iránytű készítésének módját megszerezték a portugálok, akik
ebben az időben váltak Európa meghatározó kereskedelmi hatalmává. Kereskedőtelepeket, városokat, majd azok védelmére a partok mentén erődöket alapítottak.
A portugálok Afrika megkerülésével akartak eljutni Indiába. A spanyolok nyugatra indulva akartak
eljutni ugyanide, így fedezték fel véletlenül az amerikai kontinenst.
Amerika őslakói, az indiánok nagyon régen az Amerikát Ázsiával akkor még összekötő keskeny földsávon vándoroltak át egyik kontinensről a másikra. Halászattal, vadászattal, gyűjtögetéssel foglalkoztak. Az Egyenlítőtől északra a maják, majd később az őket legyőző aztékok birodalmát találjuk.
Az Egyenlítőtől délre pedig az inkák fejlett úthálózatú hatalmas birodalma virágzott a középkorban.

1. feladat
Kik laktak Latin-Amerikában? Töltsd ki az ábrát!

Latin-Amerika
lakói
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2. feladat
A portugál hajósok segítségével eljutottak a különböző árucikkek egyik földrészről a másikra. Melyik kereskedő mit vihetett magával Amerikából (=AM),
Ázsiából (=Á) és Afrikából (=AF), ha a piacokon teát (=T) és elefántcsontot (=E)
lehetett kapni, és minden hajó csak egyféle rakományt vitt?

Hol, mivel lehetett megrakodni a hajókat?
Írd a hajók alá, honnan jönnek, mi van rajtuk! Használd a kezdőbetűket!

Honnan?

Mit?

Honnan?

Mit?

Színezd azokat a cellákat, amelyek a valóságban is előfordulhattak!

Honnan?

Mit?
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3. feladat
Mi következik a mondatokból? Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!

a) Ha az indiai vezető réteg nem adja el a kávét, teát és a fűszereket az arab kereskedőknek, akkor nem
gazdagodik meg.
A z indiai vezető réteg meggazdagodott, tehát ���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

b) H
 a az indiai vezető réteg nem gazdagodik meg, akkor a busás haszonból nem építenek fényűző
palotákat.
A z indiai vezető réteg fényűző palotákat épített, tehát �������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

4. feladat
Húzd át, ami nem illik a sorba! Választásodat indokold!
selyem

porcelán

elefántcsont

iránytű

Indoklás: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
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2. egység
A Török Birodalom terjeszkedése egyre inkább zavarta a kereskedőket, akik
nem akarták megfizetni a hatalmas kivetett vámokat, ezért új kereskedelmi
utakat kerestek. A portugál Vasco da Gama nevéhez fűződik Afrika körülhajózása: ki akarták kerülni a szárazföldi vámokat, és kelet felé hajózva akartak
eljutni Indiába. A XV. századi humanisták műveiből merítve jutottak arra a
merész elképzelésre, hogy a Föld nem is lapos, hanem gömbölyű.
Kolombusz Kristóf elhatározta, hogy nyugat felé
indulva körbehajózza a Földet. Tervéhez pénzre
volt szüksége. A spanyol királyi udvar támogatásával felszerelt három hajójával kifutott a tengerre
Vasco da Gama
és 1492-ben kéthónapos hajóút után kikötött. Nem
tudta, hogy nem Indiában kötött ki, csak Amerigo
Vespucci volt az, aki be is bizonyította, hogy új földrészt fedeztek fel. A Föld
gömbölyűségét Fernando Magellán bizonyította tudományosan.
Az utazókat innentől egyre jobban csábította az, hogy az új területek mesésen gazdagok aranyban, ezüstben. Megindult a kincsszerzés. Ebben is Spanyolország jár az élen. Jól felszerelt hajóikkal ellepték az új földrészt, az ott
talált őslakosságot pedig szolgasorba vetették. A portugálok nem nézték jó
Kolombusz Kristóf
szemmel, hogy a spanyolok hirtelen meggazdagodtak, ők is vetélkedni kezdtek a dél-amerikai területek tulajdonjogáért. A két nemzet vitájában a pápa
döntött, elosztotta köztük a területet.
Portugália arra használta fel a megszerzett aranyat, hogy a Távol-Keletről
beszerzett luxuscikkeket kifizesse vele. A spanyolok főként fényűzésre, palotáik csinosítására használták a megszerzett kincset. Megvettek rajta mindent,
amit a németalföldi és az angol ipar előállított. Így áttételesen Dél-Amerika
kincsei az angol és a németalföldi területek iparát fejlesztették, gazdagították
az ottani polgárokat. A céhek már nem is tudták kielégíteni a megnövekedett
igényeket: a nagyvárosokban manufaktúrákat nyitottak, ahol a tulajdonos
nem dolgozott, hanem bérmunkásokkal végeztette el a munkafolyamatokat,
akik munkájukért cserébe fizetést kaptak. Mindenki csak egy-egy részét végzi
Fernando Magellán
a munkának, így a termelés gyorsabbá és olcsóbbá vált.
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1. feladat
Mely állítások igazak a manufaktúrára? Az igaz állítások betűjelét karikázd be!
A) A mester, a legények és az inasok végzik a munkát.
B) A tulajdonos bérmunkásokkal dolgoztat.
C) A tulajdonos maga is részt vesz a munkavégzésben.
D) A munkafolyamatot részegységekre bontják.
E) A tulajdonos csak a tőkét adja a vállalkozáshoz, ő maga nem vesz részt a munkafolyamatban.
F) Mindenki a teljes munkafolyamatot végigcsinálja.
G) A munkadarabok egyediek, lassabban készülnek el.
H) A munkadarabok gyorsabban készülnek, nő a termelékenység és a hatékonyság.
I) A munkát hozzáértő iparosok végzik.
J) A munkát „betanított” munkások végzik.
Milyen fogalmat jellemeznek a be nem karikázott állítások? Írd a pontsorra!
……………………………………………

2. feladat
Történészek és régészek sokszor megpróbálják modellezni, hogy milyenek lehettek a korabeli használati eszközök, járművek. Többek közt megpróbálták megépíteni Kolombusz (=K), Magellán (=M) és
Vasco da Gama (=V) hajóinak modelljeit is.
Három modellező csoport dolgozott egymástól függetlenül. Lehet, hogy mindegyik sikerrel járt, lehet,
hogy egyik sem.
A munkák végén kiknek a hajói készülhettek el? Jelöld őket a kezdőbetűkkel!
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3. feladat
Olvasd el a nagybetűs állítást!
A XVI. századi Európában EGY iparos szervezett keretek
közt vagy céhben, vagy manufaktúrában dolgozOTt.

hajóépítő céh cégére

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, melyek következnek a nagybetűs mondatból!
Húzd át azokat a betűjeleket, melyek nem következnek belőle!
A) A XVI. századi Európában az iparosok szervezett keretek közt céhekben dolgoztak, manufaktúrákban nem.
B) A XVI. századi Európában az iparosok szervezett keretek közt céhekben és manufaktúrákban is
dolgoztak.
C) A XVI. századi Európában az iparosok szervezett keretek közt céhekben nem dolgoztak, csak
manufaktúrákban.
D) A XVI. századi Európában az iparosok szervezett keretek közt se céhekben, se manufaktúrákban
nem dolgoztak.

4. feladat
Írd az üres téglalapba az odaillő fogalmat!

::

mester

=

Vasco da Gama

::

portugál

=

törökök
magas vámjai

::

új kereskedelmi
utak keresése

=

Kolombusz
útja

::

Spanyolország

::

=

Anglia,
Németalföld

::

manufaktúra

::

tőkés

::

itáliai

iparfejlesztés
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3. egység
A mesés gazdagság lehetősége az egyházat sem hagyta érintetlenül. A főpapok
úgy éltek, mint a világi fejedelmek, a hívők pénzén palotákat építtettek maguknak. Az egyház már nem volt a tudás fellegvára: papjaik közül nagyon sokan
írástudatlanok voltak, csak pénz kérdése volt, hogy ki tudott magának főpapi
méltóságot vásárolni esetleg banki kölcsön árán is. Ennek a visszafizetését leginkább búcsúcédulák árusításából próbálták meg fedezni: a bűnök megbocsátását jó pénzért meg lehetett venni. A búcsúcédulák árusításának egyik fő célja a
római Szent Péter bazilika építési költségeinek előteremtése volt.
Ezek ellen sokan tiltakoztak az egyházon belül is. Luther Márton szerint egyedül
az Isten bocsáthatja meg a bűnöket, a Biblia olvasása és ismerete a legfontosabb
Luther Márton
út a hit megerősítéséhez. Luther szerint a romlott életet élő főpapságra nincs is
szükség. 1517-ben 95 pontban összefoglalt nézeteit kifüggesztette a wittenbergi
templom kapujára. A pápa ezért kiközösítette őt az egyházból. Luther egy új vallás, az evangélikus
vallás megalapítójává vált. Munkásságának köszönhetően terjedt el a könyvnyomtatás Európában.
Luther követői, a protestánsok egyre több hívet szereztek, hiába tiltotta az új vallást V. Károly. A
megmozdulások fegyveres harccá fejlődtek, így 1555-ben a császár Augsburg városába tanácskozásra
hívta a két tábor képviselőit, akik egyezséget kötöttek: „Akié a föld, azé a vallás!” Így minden paraszt
a saját földesura vallását volt köteles követni. Kálvin János is a protestáns vallás követője, más néven
református volt. A genfi tudós szerint az egyház feladata az, hogy irányítsa az emberek erkölcsös
életét. Az egyház élére Kálvin lelkészekből és világi emberekből álló tanácsot állított. A protestáns
vallások elterjedése hatással volt a katolikus egyházra is. 1545-ben zsinatot hívtak össze Tridentben, ahol a főpapok megegyeztek abban, hogy
a főpapokat mostantól egyetemeken fogják képezni. Kötelezővé tették,
hogy a főpapok látogassák a plébániákat, ellenőrizzék papjaikat, és éljenek szerényen, erkölcsösen. Kimondták azt is, hogy minden katolikus
engedelmességgel tartozik a pápának. Megtiltották, hogy a katolikusok
olyan könyveket olvassanak, ami a protestáns vallásokat népszerűsíti. A
tiltott könyvek jegyzékét Indexnek nevezték. Ebben az időben alakult
meg a jezsuita és a piarista rend is, melyek fontos szerepet töltöttek be az
oktatásban. Mindezek azt a célt szolgálták, hogy a katolikus hitet akár
erőszakos eszközökkel is megerősítsék. A jezsuiták feladata az ellenreKálvin János
formáció megszervezése. A meginduló ellenreformáció Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában és Itáliában is a protestánsok
üldözésével járt.
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1. feladat
Helyezd el az alábbi fogalmakat az ábrában!
református

keresztény

protestáns

katolikus

ortodox

evangélikus

2. feladat
Mi következik a mondatokból? Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!
a) Ha a pápa nem állítja össze a katolikusok számára tiltott könyvek listáját, akkor nem adják ki a
tridenti zsinaton az 1697-ig érvényben lévő Indexet.
A tridenti zsinaton kiadták az 1697-ig érvényben lévő Indexet, tehát �����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

b) Ha az inkvizíció a katolikus tanokkal ellentétesnek talál valamit, akkor a
tanok hirdetőjét Rómába rendeli, hogy vonja vissza állításait.
A z inkvizíció a katolikus tanokkal ellentétesnek találta Galilei tanait a Föld
Nap körüli keringéséről, ezért �����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
Galilei
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3. feladat
Húzd át, ami nem illik a sorba! Választásodat indokold!
Luther Márton

Genf

1517

95 pont

Wittenberg

Indoklás: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

4. feladat
Ha a középkorban az emberek taníttatni akarták gyerekeiket,
akkor a tanító szerzetesrendek által működtetett iskolákba adhatták őket.
A jezsuitákhoz (=J) főként a nemesség és a gazdag polgárok gyerekei jártak. A piaristák (=P) a szegény gyerekek tanítását vállalták magukra. A ferences (=F) barátok is működtettek iskolákat a
városi szegények számára.
Ha egy apa a két fiát két különböző helyre szerette volna beíratni,
akkor hogyan választhatott a fenti lehetőségek közül?

a) Készíts számukra listát a lehetséges iskolapárosításokról! Használd a szerzetesrendek nevének
kezdőbetűit!

b) Ha azt is el akarják tervezni, hogy milyen sorrendben látogatják meg az iskolákat, hogy beírassák
a gyerekeket, akkor milyen listát kell készíteniük? Készítsd el te is!
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4. egység
Az amerikai kontinens felfedezése hatással volt Európára és Amerikára egyaránt. Mindkét kontinensre új növények és állatok érkeztek. Európában ekkor ismerték meg a paradicsomot, a paprikát,
a burgonyát, kukoricát. A gyümölcsök közül ebben az időben terjed el az ananász, a földimogyoró,
valamint az új ital alapanyaga, a kakaó. Eddig nem ismerték Európában a pulykát sem.
Közép- és Dél-Amerika meghódítása után pedig áramlott az arany és az ezüst Európába, főként Spanyolországba. Habsburg I. Károly fia, II. Fülöp gazdag, csillogó új fővárost építtetett, Madridot.
A mesés gazdagság láttán Anglia és Franciaország is gyarmatokat akart. Az angol fosztogató tengeri
rablók, a kalózok kirabolták az Újvilágból érkező spanyol kereskedők hajóit. A háború elkerülhetetlenné vált a két ország között. Erzsébet királynő Drake admirálist az egyik legnagyobb spanyol
kikötő ellen küldte. Az angolok meglepték a spanyolokat, akiknek flottájából alig maradt néhány hajó.
Válaszként II. Fülöp megépíttette a „Legyőzhetetlen Armadát”. A spanyol hajóhad azonban – nevével
ellentétben – 1588-ban csúfos vereséget szenvedett az angoloktól.
Az angol–spanyol háború kitörésének másik oka az Angliában megjelenő protestáns vallásban keresendő. VIII. Henrik szembekerült a pápával, mert el akart válni a feleségétől, aki nem szült neki trónörökös fiút. Miután a pápa nem engedélyezte a válást, VIII. Henrik saját maga állt az angol egyház
élére, és létrehozta az angol megreformált egyházat, az anglikán egyházat.
Feloszlatta a szerzetesrendeket, a király nevezte ki a püspököket, akik neki tettek hűségesküt. Később
az anglikán papok nősülhettek, mint a protestánsok, de a püspökök szerepe megmaradt.

1. feladat
Töltsd ki az alábbi árát a megadott fogalmakkal!

I. Károly fia

spanyol uralkodó a
XVI. században

II. Fülöp

Habsburg uralkodó
a XVI. században
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2. feladat
VIII. Henriknek összesen hat felesége volt. Közülük kettőtől
elvált, mert nem szültek neki fiút, egy felesége meghalt, kettőt
pedig lefejeztetett, mert hűtlenek voltak.
Három gyermeke született három feleségétől.
Gyermekei: Erzsébet (=E), VI. Edward (=VI.E) és Mária
(=M)
Feleségei: Aragóniai Katalin (=AK), Boleyn Anna (=BA) és
Jane Seymour (=JS).

VIII. Henrik feleségei

Történelem órán a gyerekek két külön dobozból húzták az anyák és a gyerekek nevét, majd el kellett
dönteniük, hogy melyik a helyes párosítás.
Sorold fel az összes lehetséges anya-gyerek párosítást! Használd a nevek kezdőbetűjét!
ANYA

Ha tudod, jelöld csillaggal a valós anya-gyerek párokat!

GYEREK

tanulói munkafüzet
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3. feladat
Hogyan folytatható a mondat úgy, hogy helyes következtetést kapjunk? Írd a
pontsorokra a legmegfelelőbb befejezést!
VI. Sándor pápa vagy felosztja a felfedezett és a még fel nem fedezett földeket a
spanyolok és a portugálok között, vagy hagyja őket veszekedni, háborúzni.
VI. Sándor pápa a Tordesillasi egyezményben felosztotta a felfedezett és a még
fel nem fedezett földeket a spanyolok és a portugálok között, tehát  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
VI. Sándor pápa

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4. feladat
Húzd át, ami nem illik a sorba! Választásodat indokold!
II. Fülöp

VIII. Henrik

I. Károly spanyol kir.

Legyőzhetetlen Armada

Indoklás: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
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5. egység
Az angol kereskedelem fellendült a „Nagy Armada” legyőzése után. A polgárság jelentős gazdasági szerephez jutott, növelte vagyonát. A polgárság
szeretett volna gazdasági súlyának megfelelő politikai hatalomhoz is jutni.
Ehhez a megfelelő alkalmat az szolgáltatta, hogy Erzsébet utódai, I. Jakab
és I. Károly egyeduralom gyakorlása után a Skóciával folytatott háborúban
rákényszerültek, hogy összehívják a parlamentet újabb adók megszavaztatására. A parlament azonban ellentmondott a királynak, aki fegyverrel fordult
ellenük. 1640-ben kitört a forradalom. A parlament csapatainak, a vasbordájúaknak a vezére Oliver Cromwell volt. Elfogták I. Károlyt és kivégeztették.
Halála után Anglia államformája köztársaság lett. I. Károlyt a fia, II. Károly,
I. Károly
majd később Orániai Vilmos követte a trónon. Az ő
uralkodása alatt fogadta el az angol parlament a Jogok
Törvényét 1689-ben, mely kimondja, hogy a törvények meghozatala a választott parlament feladata. Ugyanennek a parlamentnek tartozik felelősséggel a
mindenkori kormány. Ezt az államrendet hívjuk alkotmányos királyságnak,
vagy más néven alkotmányos monarchiának. Az alkotmányos monarchiában
a gazdagabb főurak és a főpapok személyesen vehettek részt a parlamenti
tanácskozásokon. Angliában a kisebb birtokkal rendelkező nemesek és a polgárság pedig képviselője útján érvényesíthette akaratát. Angliában az uralkodó a parlament ellenőrzésével kormányzott: az uralkodó döntött, de a parlament jóváhagyása nélkül nem vethetett ki adókat,
XIV. Lajos
nem indíthatott háborút.
A XVII–XVIII. században Európa két másik országában is fényes királyi udvartartások voltak. Franciaországban XIV. Lajos, a
napkirály uralkodott 1643 és 1715 között. Engedélye nélkül semmilyen rendelkezést nem adhattak ki. Központosított uralmának eredményeképpen
nemeseiből engedelmes, a király kedvében járó kegyencek lettek. Ügyelt rá,
hogy pénz ne kerüljön ki az országból, sok árucikkre kimondta, hogy állami
monopólium: csak az állam adhatja el azokat.
Európa keleti felén is létrejött egy nagyhatalom: Oroszország, mely I. Péter
cár uralkodása alatt (1689–1725) vált korszerű állammá. A cár leverte az ellene
szerveződő főurak, a bojárok lázadását, megbüntette a résztvevőket, átalakíI. Nagy Péter
totta a hivatalokat és a hadsereget, ragyogó várost építtetett, Szentpétervárt.
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1. feladat
Mely állítások igazak Oroszországra a XVII–XVIII. század fordulóján? Az igaz állítások betűjelét karikázd be!
A) Uralkodója a Napkirály.
B) Uralkodója 1689-1725-ig ül a trónon.
C) Uralkodója rokona Erzsébetnek.
D) Az ország főurait bojároknak hívjuk.
E) Főnemesei és főpapjai személyesen lehettek jelen a parlament ülésein.
F) Uralkodója kegyencekkel vette magát körül.
Húzd alá azokat az állításokat, amelyek igazak arra az országra, ahol alkotmányos monarchia jött
létre a XVII. században! Írd a pontsorra az ország nevét!
……………………………………………
Melyik országot jellemzik a karika és aláhúzás nélkül maradt állítások? Írd a pontsorra az ország
nevét!
……………………………………………

2. feladat
Állítsd időrendbe az alábbiakat! A négyszögekbe csak a rajzos jeleket írd! Kezdd a legrégebben történttel!

 A legyőzhetetlen
Armada veresége

 Az augsburgi
vallásbéke

 XIV. Lajos
uralkodásának vége

 VIII. Henrik

uralkodásának kezdete

 Az angol polgári
forradalom kitörése

 A Jogok Törvénye

 Kolombusz kiköt
Amerikában

 Luther kifüggeszti 95
pontját Wittenbergben
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3. feladat
I. Péter orosz cár az ország modernizálása érdekében számos reformot kívánt bevezetni.
A kormányzati reformtól (=KR) azt várta, hogy növekszik a szakszerűség. A merkantilista gazdaságpolitikával (=MG) az országot pénzügyileg akarta stabilizálni. Háborúival (=H) tengeri kijáratot
akart nyitni Európa felé. Milyen sorrendben valósíthatta meg terveit I. Péter?
Készítsd el a lehetséges összes sorrendet a megvalósításukra! Használd a betűjeleket!

4. feladat
Írd az üres téglalapba az odaillő fogalmat!

::

I. Péter

=

abszolút
monarchia

::

Franciaország

=

II. Fülöp

::

Madrid

=

I. Péter

::

anglikán
egyház

::

=

katolikus
egyház

::

király

::

I. Károly

::

Anglia

a pápa

5. MODUL
magyarország
az újkor kezdetén
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1. egység
A mohácsi csata után a török sereg nem maradt országunk területén, hanem rabolva, fosztogatva tért
vissza a birodalomba.
II. Lajos halála után az országnak nem volt királya, a trónra azonban igényt tartott Habsburg Ferdinánd és Szapolyai János is. Az ország nemessége megosztott volt. Ez a veszekedés a harmadik félnek, a
töröknek kedvezett. A két uralkodó 1538-ban Váradon egyezséget kötött egymással: Szapolyai János,
akinek nem volt gyermeke, elismerte, hogy halála után Habsburg Ferdinánd lesz Magyarország törvényes uralkodója. Amikor azonban fia született, az egyezségtől eltérően a nemesek megkoronázták
a csecsemő János Zsigmondot Magyarország királyává.
Ferdinánd megtámadta az országot, hogy visszaszerezze a koronát. Fráter György hívására Szulejmán seregei Budához érkeztek, és 1541-ben csellel bevették a várost. Az ország most már három részre
szakadt. János Zsigmond uralta a keleti területeket, melyet Erdélyi fejedelemségnek nevezünk. Habsburg Ferdinánd volt az uralkodója a nyugati, északi és felvidéki területekből álló „királyi” Magyarországnak. Az ország középső területein, a „hódoltságon” pedig a török volt az úr.
A törökök első intézkedése az volt, hogy megadóztatták a keresztény lakosságot. A földesurak nagy
része elmenekült. Az ő birtokaikra a törökök rátették a kezüket, az a szultán birtoka lett. Ezzel fizette
lovas katonáit, a szpáhikat. A jobbágyok többsége nem tehetett mást, mint maradt a földjén, és a töröknek adózott. Akik mégis elmenekültek, azok a mezővárosokban telepedtek le. Ezek élén a bíró állt, ő
szedte be a szultánnak fizetendő adót is. Jobbágyok által elhagyott földterületeken később marhacsordákat legeltettek, ezek terelőit, hajtóit hajdúknak nevezzük.
A hódoltság területe vilajetekre oszlott, melyek élén a pasák álltak. Ők szedték be az adót, katonai
parancsnokok és legfőbb bírók is voltak egy személyben. Közülük a legelőkelőbb, a szultán helyettese
a hódoltságban a budai pasa volt.

1. feladat
Helyezd el a térképen az alábbiakat!
I. Szulejmán

Erdélyi
fejedelemség

Habsburg
Ferdinánd

Királyi
Magyarország

Hódoltság

Nagyszombat
Pozsony

Gyulafehérvár

János
Zsigmond
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2. feladat
II. Lajos halála után 1538-ban Váradon két uralkodó találkozott. Vajon melyik kettő volt a képeken
láthatók közül?
A gyerekek közül nem mindenki olvasta el figyelmesen a szöveget. Ők csak találgatni tudtak. Minden
lehetséges párosítást felírtak egy táblázatba, így biztosak voltak benne, hogy ott lesz a jó megoldás is.
Írd le te is az összes lehetséges találkozót! Használd a nevek kezdőbetűit a jelölésre!

Szapolyai János
(=SZJ)

János Zsigmond
(=JZS)
EGYIK URALKODÓ

I. Ferdinánd
(=F)

I. Szulejmán
(=SZ)

MÁSIK URALKODÓ

Jelöld csillaggal a valós találkozót!

3. feladat
Olvasd el a nagybetűs mondatot!
A jobbágyok többsége nem tehetett mást, VAGY maradt a földjén és a töröknek adózott, vagy mégis elmenekült, és mezővárosokban telepedett le.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, melyek előfordulhattak! Húzd át azokét, amelyek
nem fordulhattak elő!
A)	A jobbágyok a földjükön maradtak, a töröknek adóztak, nem menekültek el, és mezővárosokban
telepedtek le.
B)	A jobbágyok a földjükön maradtak és a töröknek adóztak, elmenekültek, és mezővárosokban telepedtek le.
C)	A jobbágyok nem maradtak a földjükön, nem adóztak a töröknek, hanem elmenekültek, és mezővárosokban telepedtek le.
D)	A jobbágyok nem maradtak a földjükön, nem adóztak a töröknek, nem menekültek el, és nem telepedtek le mezővárosokban.
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4. feladat
Húzd át azt a nevet, amelyik nem illik a felsorolásba! Választásodat indokold!

II. Lajos

I. Szulejmán

Habsburg Ferdinánd

Szapolyai János

Indoklás: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
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2. egység
A királyi Magyarország ügyeit az uralkodó Bécsből irányította, a magyar ügyeket Pozsonyból intézte.
Itt ülésezett az országgyűlés, itt volt a nádor székhelye. A királyi Magyarországon lévő erős falakkal
körülvett városok ebben az időben kezdenek lemaradni a nyugat-európai városok mögött. Iparuk
még mindig céhes keretek közt működött, nem alakultak meg a manufaktúrák. A gazdag földbirtokosok sem tudtak pénzt áldozni az ipar tőkés átalakítására, így külföldön vásárolták meg az itthon nem
kapható cikkeket. A búza iránti megnövekedett kereslet, mely elsősorban a hadsereg oldaláról nyilvánult meg, szerették volna kielégíteni, ezért igyekeztek a majorsági földterületeket kiterjeszteni.
A városok és a földesúri földek is egyre nagyobb veszélynek voltak kitéve: a törökök Bécs ellen indultak 1532-ben. Jurisics Miklós maréknyi seregével Kőszegnél állította meg a hatalmas sereget. A következő török támadás húsz év múlva, 1552-ben következett Észak-Magyarországon. Ha itt sikerül győzniük, akkor a gazdag arany- és ezüstbányák bevétele a törököket gazdagította volna, valamint sikerült
volna egymástól elvágniuk a királyi Magyarországot és az Erdélyi fejedelemséget. Szolnokot Nyáry
Lőrinc vezetésével zsoldosok védték, ők nem áldozták szívesen az életüket egy idegen várért. A szorult helyzetben csak a kétezer egri katonában lehetett reménykedni. A negyvenezres török sereggel
szemben 38 napig tartó ostromban diadalmaskodtak a Dobó vezetése alatt harcoló katonák. Temesváron a Losonczy István vezette magyarok hiába adták meg magukat, a törökök lemészárolták a fegyvertelen várvédőket.
I. Szulejmán mindenképpen vissza akart vágni a magyaroknak: 1566-ban újra Bécs elfoglalását tűzte
ki célként. Szigetvárnál azonban megbetegedett, és meg is halt. A török sereg földig rombolta a várat,
a védők pedig nem akartak élve az ellenség kezére kerülni: Zrínyi Miklóssal az élen kivont karddal
kirohantak a várból, és hősi halált haltak.

1. feladat
A Pozsonyra vonatkozó állítások betűjelét karikázd be, a többit húzd át!
A) Itt tartózkodik az uralkodó.
B) Itt tartózkodik a nádor.
C) Itt szavazzák meg az adót.
D) Itt található a kincstár.
E) Itt hívják össze a királyválasztó országgyűlést.
F) Itt vannak az uralkodó tanácsadói.
G) Itt döntenek a hadsereg létszámáról.
Írd a pontsorra, mely városra vonatkoznak az áthúzott betűjelű állítások!
……………………………………………
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2. feladat
A gyerekek történelemversenyre készültek, és címereket rajzoltak a térképhez. Szolnok és Szigetvár
címerét már előző nap megrajzolták a fiúk, ma Kati, Juli és Panni Kőszeg (=K), Eger (=E) és Temesvár
(=T) címerével akart elkészülni.
A három gyerek hogyan oszthatta meg egymás közt a feladatot, ha mindenki egyet rajzolt?
Vedd számba az összes lehetőséget! A városok címerét jelöld a város nevének kezdőbetűjével!

Kõszeg

Szigetvár

Szolnok

Eger

Kati

Juli

Panni

Temesvár
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3. feladat
Írd a pontsorokra a legmegfelelőbb befejezést!
Ha a törököknek sikerül győzni 1552-ben Észak-Magyarországon, akkor elfoglalják a gazdag aranyés ezüstbányákat. Ha elfoglalják azokat, akkor a bányák jövedelme a törököket gazdagítja.
Tehát ha a törököknek sikerül győzni 1552-ben Észak-Magyarországon, akkor ���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

4. feladat
Írd az üres téglalapba az odaillő fogalmat!

::

Jurisics
Miklós

=

Zrínyi Miklós

::

kirohan az
ellenségre

=

Drégely

::

Szondi György

=

Temesvár

::

Drégely

::

=

Szolnok

::

Eger

::

Dobó István

::

a pasa hiába
szólítja fel
megadásra

megadják
magukat
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3. egység
A katolikusok és a protestánsok küzdelme Magyarországon is megfigyelhető. A lutheri eszmék a XVI. században, a török hódítás kezdetén kezdtek el terjedni.
Az ország nyugati részén a földesurak maguk választották ki
papjaikat: a királyi Magyarországon a katolikusok mellett főként
Luther követői, az evangélikus vallás hívei voltak túlsúlyban. Az
ország keleti részén főként Kálvin tanai terjedtek. Iskolákat tartottak fenn, gyakran folytattak vitákat, ezeket nyomtatott formában meg is jelentették. Károlyi Gáspár lefordította a teljes Bibliát.
Erdélyben a két protestáns valláson kívül gyorsan terjedt az unitárius vallás is. Hirdetői azt vallották, hogy egyedül az Istent kell
tisztelni. Egyik legfőbb szószólója Dávid Ferenc volt, aki János
Zsigmond udvarában élt. A három reformációhoz tartozó vallás
békéje létfontosságú volt Erdély számára, ezért 1568-ban a tordai
országgyűlésen kimondták, hogy mind a négy vallás, a katolikus,
Pázmány Péter
az evangélikus, a református és az unitárius is szabadon gyakorolható Erdélyben. A törököknek csak az volt fontos, hogy a magyarok befizessék az adót, a hitbéli kérdésekbe nem szóltak bele.
A XVI. század végére Erdélyben és a királyi Magyarországon is tarthatatlanná vált a helyzet. Erdélyt
Basta seregei dúlták, a királyi Magyarországon a császár parancsára főurak ellen indultak igazságtalan perek. Az elítéltek földjeit elkobozták, a császár ebből kívánta előteremteni a török elleni háború
költségeit. A bujdosók élére a kiváló katona, Bocskai István állt,
akit 1605-ben Erdély élére választottak fejedelemnek. Nem akart
egyszerre harcolni a császárral és a törökkel, ezért 1606-ban megkötötte a bécsi békét Habsburg Rudolffal, a királyi Magyarország
uralkodójával. Ebben a Habsburgok elismerik Erdély függetlenségét, visszaállítják a magyar rendi alkotmányt, és hét vármegyét – a
Partiumot – átadnak az Erdélyi fejedelemségnek. Magyarországon
szabadon gyakorolhatta mindenki a vallását, a XVI. század végére
kezdett el újra megerősödni a katolikus egyház.
Élére Pázmány Péter került, aki mind az oktatást, mind a vitákat
eredményes eszköznek tartotta a hit terjesztésére. Bécsben papnevelő intézetet, Nagyszombaton pedig 1635-ben egyetemet alapított.
Káldi György jezsuita szerzetessel lefordíttatta a Bibliát, hogy a
katolikusok is saját anyanyelvükön olvashassák a Szentírást. Az ezt
követő időszak megint az erőszakos rekatolizáció jegyében zajlott.
Káldi György
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1. feladat
Helyezd el az ábrában az alábbiakat! Adj nevet a csoportoknak!
református

katolikus

Királyi
Magyarországra
jellemző

unitárius

evangélikus

Erdélyre
jellemző

2. feladat
Az 1568-as tordai országgyűlés után Erdélyben a négy bevett vallás – katolikus (=K), evangélikus
(=E), református (=R), unitárius (=U) – hívei szabadon gyakorolhatták vallásukat.
A XVI. századi emberek mélyen vallásosak voltak, mindegyikük hitt Istenben, de vallási hovatartozásuk már nem volt egyértelmű. A korábbi hagyományoknak megfelelően katolikusok minden településen voltak, a többi vallás jelenléte azonban területenként változó volt.
Ha a város vezetői arra lettek volna kíváncsiak, hogy milyen templomot kell építeni a városban, és
megkérdezik az összes lakost, hogy melyik felekezet tagja, akkor milyen eredmények születhettek
volna?
Jelöld a rajzon a vallások kezdőbetűjével az összes lehetséges esetet!
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3. feladat
Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!
Amennyiben a három reformációhoz tartozó vallás békéje létfontosságú Erdély számára, akkor az
országgyűlésen törvényben rögzítik a szabad vallásgyakorlatot.
Az 1568-as tordai országgyűlés rendelkezett a szabad vallásgyakolrásról, tehát ���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

4. feladat
A XVI. századi diákok a szüleiktől távol, kollégiumokban tanultak. Igen szigorú szabályokat, napirendet kellett betartaniuk.
Hajnali 4-kor volt az ébresztő, reggel átismételték a leckét, majd következett délelőtt a tanítás. Délben
ebédeltek, majd délután egyéni tanulás következett. Este olvashattak, majd 10 órakor takarodó volt.
Írd be a hiányzó helyekre az oda legjobban illő kifejezést!

::

ébresztõ

=

reggel

::

::

leckeismétlés

=

délelőtt

::

tanítás

délben

::

ebéd

=

::

takarodó

délután

::

::

olvasás

hajnali 4

=

este
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4. egység
Erdély aranykora Bethlen Gábor (1613–1629), I. Rákóczi György (1630–1648) és II. Rákóczi György
(1648–1660) nevéhez fűződik. Bethlen Gábor kiváló nyelvtudással rendelkező, művelt diplomata
volt, aki felvirágoztatta Erdélyt. Megerősítette a kincstárat, megtiltotta, hogy az értékes árucikkeket
(ásványkincseket: aranyat, ezüstöt és vasat, sót, lovat, szarvasmarhát, állati bőröket, mézet és viaszt) a
fejedelem megbízottain kívül mások külföldre vigyék. Gyulafehérváron berendezett fejedelmi udvara
méltán volt híres egész Európában. Sokat költött a hadseregre is. Bekapcsolódott az 1618 és 1648 között
tartó harmincéves háborúba a protestánsok mellett. A Habsburg Birodalomnak több békeszerződésben is el kellett ismernie Erdély önállóságát. Erdély területe megnőtt, de nem sikerült Bethlen legnagyobb álma: a Királyi Magyarország és Erdély egyesítése. Bethlen halála után egy évig özvegye,
Brandenburgi Katalin ült Erdély trónján, majd I. Rákóczi György folytatta a megkezdett munkát.
II. Rákóczi György meggondolatlanul, a törökök engedélye nélkül kezdett háborút Lengyelország
ellen. A törökök erre tatár szövetségeseikkel lerohanták Erdélyt. A csatában maga a fejedelem is elesett.
A Habsburgok nem siethettek Erdély segítségére, mert épp XIV. Lajos, francia király seregei fenyegették a Birodalom területét. Zrínyi Miklós, a szigetvári hős dédunokája felismerte, hogy Magyarország
nem számíthat a Habsburgok segítségére a török kiűzésében, tehát saját erős hadseregre van szüksége. 1664 februárjában támadást indított a télen nem szívesen harcoló törökök ellen, és felégette a
hat kilométer hosszú eszéki fahidat, amely a legfontosabb átkelőhely volt a Dráva mocsaras részei
felett. A törökök nyáron Bécs ellen indultak, de Szentgotthárdnál súlyos vereséget szenvedtek. Az ezt
követő tárgyalások eredményeként kötötték meg 1664-ben a szégyenteljes vasvári békét: a törökök
vereségük ellenére megtarthatták az eddig birtokukban lévő területeket. A vasvári béke utáni főúri
szervezkedés a császár ellen irányult. Vezetője, Wesselényi Ferenc nádor meghalt. Helyét Nádasdy
Ferenc vette át. I. Lipót bosszúból elbocsátotta a végvári katonaság kétharmadát, nádor helyett helytartót állított az ország élére, a perbe fogottak birtokait elkobozta, a protestánsok templomait elvette,
lelkészeiket Pozsonyba idéztette, és legtöbbjüket gályarabságra ítélte. 1683-ban a törökök újabb támadást indítottak Bécs ellen. Vereségük bebizonyította, hogy legyőzhetővé váltak. XI. Ince pápa elérte,
hogy szövetséget kötöttek egymással Velence, Lengyelország és a Habsburgok. 1686-ban az egyesített
keresztény seregek Lotharingiai Károly és Savoyai Jenő vezetésével visszafoglalták Budát.

1. feladat
Mi következik a mondatokból? Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!
Ha a törökök a szentgotthárdi vereségük után nem tarthatják meg a birtokukban lévő területeket,
akkor a vasvári békét az utókor nem nevezi szégyenteljesnek.
Az utókor az 1664-es vasvári békét szégyenteljesnek nevezi, tehát �������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

2. feladat
Húzd át, amelyik nem illik a felsorolásba! Választásodat indokold!
1686

1683

1664 februárja

1660

1664 nyara

Indoklás: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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3. feladat
Töltsd ki az ábrát az alábbiakkal!
hadvezér

Zrínyi Miklós

XIV. Lajos
kortársa

a szigetvári
hős rokona

4. feladat
I. Lipót a Wesselényi összeesküvés megtorlásaként több büntetésen gondolkodott. Csak a sorrendet
nem tudta eldönteni. Tanácsadóitól kapott négy javaslatot, és ő kettőt kívánt megvalósítani, de azokat
sem egy időben. Melyik lehetett az első és melyik a második?
•
•
•
•

Elbocsátani a végvári katonaság kétharmadát (=K)
Nádor helyett helytartót állítani az ország élére (=H)
Az összeesküvésben résztvevők birtokainak elkobzása (=B)
A protestáns lelkészek megbüntetése (=L)

Mit javasolhattak a tanácsadók? Sorold fel az összes lehetőséget! Válaszodhoz használd a kezdőbetűket!
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5. egység
A Habsburgok hódító szándékának Zrínyi Ilona minden erejével ellenállt Munkács várában. Amikor
tárgyalások után feladták a várat, I. Lipót császár Zrínyi Ilonát és gyermekeit fogságba vetette. Fia,
Rákóczi Ferenc gyűlölte a Habsburgokat: gyerekkorában ridegen nevelték őt a császárhoz hű jezsuiták, felnőttként pedig megakadályozták házasságát. Amikor arra biztatták, hogy szálljon szembe a
Habsburgokkal, levelezésbe kezdett azok legnagyobb ellenségével, XIV. Lajossal, a francia királlyal.
Ezért 1701-ben börtönbüntetés várt rá. Felesége segítségével megszökött a bécsújhelyi börtönből, majd
Lengyelországba menekült. Itt kereste meg 1703-ban Esze Tamás, a fellázadt jobbágyok vezetője, hogy
álljon a felkelés élére. Rákóczi ígéretet tett, hogy a felkelésben részt vevő jobbágyok családja mentesül
az állami adók és a földesúri szolgáltatások megfizetése alól. A földesurak pártfogásának megnyerésére megtiltotta, hogy a jobbágyok a földesurak kastélyait fosztogassák. A kuruc sereg szinte alig
ütközött császári ellenállásba, és a nyugati országrészek felé vonult. Győzelmeik láttán a nemesség
egyre nagyobb része csatlakozott a kurucokhoz. 1704-ben az erdélyi országgyűlés Rákóczit erdélyi
fejedelemmé, majd 1705-ben a szécsényi országgyűlés Magyarország vezérlő fejedelmévé választotta.
A bujdosókból álló csapatait hadsereggé szervezte, 1705-ben csapatai Vak Bottyán vezetésével átkeltek
a Dunán, majd meghódították a Dunántúl nagy részét.
A háború tetemes költségeit a francia király anyagi segítsége nem tudta fedezni. Az 1707-es ónodi
országgyűlés megszavazta, hogy az ország minden lakosa köteles adót fizetni. Ugyanitt kimondták a
Habsburg-ház trónfosztását magyar trónon. A lelkesedést azonban hamar felváltotta békevágy: jobbágy és nemes is elfáradt, kimerült a háború terheiben, dúlt a pestis a táborokban. A fejedelem 1711ben az orosz cárhoz utazott, hogy segítséget kérjen. Közben Rákóczi megbízásából Károlyi Sándor
tárgyalásokat kezdett a császár követeivel, és megegyeztek a békekötésben. Az 1711-es szatmári béke
kimondta, hogy aki önként leteszi a fegyvert, azt nem éri büntetés, és Magyarország különállása megmarad, vagyis nem lesz a Habsburg Birodalom örökös tartománya. A fegyverletételre a majtényi síkon
került sor. Rákóczi és főemberei hazatérés helyett a száműzetést választották.

1. feladat
Állítsd időrendbe a szabadságharc eseményeit!
 szatmári béke,
kuruc fegyverletétel

 a császáriak
visszafoglalják a
Dunántúl nagy részét

 Rákóczi Erdély
fejedelme

 szécsényi országgyűlés:
Rákóczi Magyarország
vezérlő fejedelme

 a szabadságharc
kezdete

 a Habsburg-ház
trónfosztása

Használd az események jelölésére a rajzos jeleket!
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2. feladat
A gyerekek úgy ellenőrzik egymás tudását, hogy két kosárból cédulákat húznak, melyeken nevek
vagy helyszínek olvashatók..
SZEMÉLYEK

HELYSZÍNEK

Esze Tamás (=ET)

Mohács (=M)

II. Lajos (=II. L)

Eszék (=E)

Zrínyi Miklós (=ZM)

Lengyelország (=L)

Készítsd el te is az összes lehetséges párosítást! Használd a betűjeleket!
Amelyek történelmileg helyesek, azokat jelöld csillaggal, majd egy évszámmal kiegészítve te is foglald
őket mondatba!
személyek

HELYSZÍNEK

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. feladat
Mi következik a mondatokból? Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!
A fejedelem 1711-ben vagy itthon marad, hogy tárgyaljon a császár küldötteivel a békéről, vagy megbízza Károlyi Sándort, hogy képviselje őt.
Rákóczi 1711-ben Lengyelországba utazott az orosz cárral tárgyalni, tehát �����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
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4. feladat
Írd az üres téglalapba az odaillő fogalmat!

::

Rákóczi erdélyi
fejedelem

=

1707

::

ónodi
országgyűlés

=

kuruc
győzelmek

::

a nemesség
csatlakozása

=

1705

szatmári béke

::

Magyarország
vezérlő fejedelme

::

erdélyi
országgyűlés

::

5. feladat
II. Rákóczi Ferenc életének és politikai pályafutásának legfontosabb állomásait foglaltuk össze az
alábbiakban.
1. munkácsi vár
2. bécsújhelyi börtön
3. Lengyelország (1701-1703)
4. erdélyi országgyűlés (1704)
5. szécsényi országgyűlés (1705)
6. ónodi országgyűlés (1707)
7. szatmári béke (1711)
A példa felhasználásával találd meg a pontsorra leginkább illő szavakat!
a)

b)

bécsújhelyi börtön

+

Lengyelország

=

szécsényi országgyűlés

Lengyelország

+

erdélyi országgyűlés

=

szatmári béke

munkácsi vár

+

bécsújhelyi börtön

=

.....................................................

erdélyi országgyűlés

+

bécsújhelyi börtön

=

.....................................................

.....................................................

+

szécsényi országgyűlés

=

ónodi országgyűlés

szatmári béke

–

.....................................................

=

erdélyi országgyűlés

erdélyi országgyűlés

–

bécsújhelyi börtön

=

.....................................................

ónodi országgyűlés

–

szécsényi országgyűlés

=

.....................................................

