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A MATEMATIKAI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE 
MÁS TANTÁRGYAK KERETEI KÖZÖTT

A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésének koncepcióját egyrészt a 
matematikai kompetenciaterület általános fejlesztési (szakmai) koncepciója (Vidákovich, 2005) alap-
ján, másrészt az érintett készségek és képességek fejlődésére és fejleszthetőségére vonatkozó szak-
irodalmi források, kutatási előzmények (elsősorban Csapó, 2003) figyelembevételével kell kialakíta-
nunk.

Ez azt jelenti, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés során is kiemelten kell kezelnünk 
az általános fejlesztési koncepcióban meghatározott kompetenciakomponensek fejlesztését (1. szám-
lálás, számolás; 2. mennyiségi és valószínűségi következtetés; 3. becslés, mérés, mértékegységváltás; 
4. szövegesfeladat- és problémamegoldás; 5. rendszerezés, kombinativitás; 6. deduktív és induktív 
következtetés). A koncepció alapján adott a fejlesztés alapvető stratégiája is (tartalmas direkt fejlesz-
tés), mely a más tantárgyak keretei közötti fejlesztésnek egyébként is szinte az egyedül szóba jöhető 
formája. Ugyancsak az általános koncepció része, hogy a kritikus készségek, képességek esetében 
kritériumorientált fejlesztést célszerű alkalmazni.

A tervezés során a legfontosabb tennivaló a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés stratégiájá-
nak, módszereinek további pontosítása, majd ennek alapján a kialakított stratégia szerint várhatóan 
valóban fejleszthető matematikai kompetenciakomponensek, készségek és képességek rendszerének 
összeállítása, illetve az ezek hatékony fejlesztésére alkalmas iskoláztatási szakaszok kijelölése. Ezt 
követően természetesen megoldandó egyrészt a készségek és képességek eredményes fejlesztését leg-
jobban segítő tantárgyak és tantárgyi tartalmak kiválasztása, másrészt a matematikai kompetencia 
fontos részét képező motivációs tényezők fejlesztésének kidolgozása is.

1.  A más tAntárgyAk keretei között történő fejlesztés 
strAtégiájA és módszerei

A matematikai kompetencia fejlesztésének általános koncepciója szerint a fejlesztés javasolt alapstra-
tégiája a tartalmas direkt fejlesztés. Ennek a fejlesztési stratégiának a lényege, hogy a készségeket és 
képességeket a tanítási órákon, az egyébként is feldolgozandó tantárgyi tartalmak felhasználásával, 
azok kismértékű átalakításával fejlesztjük (Csapó, 2003; Nagy, 2000). Nyilvánvaló, hogy a más tantár-
gyak keretei közötti fejlesztés esetében ennek a stratégiának az alkalmazása a legcélszerűbb.

A korábbi kutatások eredményei alapján azonban az is ismert, hogy a tartalmas direkt fejlesztés-
sel csak abban az esetben gyorsítható meg a készségek, képességek fejlődése, ha a fejlesztést megfe-
lelő gyakorisággal, következetesen, és természetesen a megfelelő iskoláztatási szakaszban végezzük. 
Jelentős fejlesztő hatás csak attól a programtól remélhető, amelyben a fejlesztés hosszabb időszakon át, 
lehetőleg hetente többször sorra kerül. A hatás valószínűségét növeli, ha ugyanazoknak a készségek-
nek, képességeknek a fejlesztése egyszerre több tantárgyban, párhuzamosan folyik.

A matematikai kompetencia fejlesztésre kiválasztott komponensei, készségei és képességei között 
számos alapvető fontosságú, ún. kritikus készség és képesség van, melyek esetében a kritériumorien-
tált fejlesztés látszik célszerűnek. A kritériumorientált fejlesztés alapelve az, hogy meghatározzuk a 
készség, képesség elérendő, optimális szintjét, és a fejlesztést minden tanuló esetében addig folytat-
juk, amíg ezt a szintet el nem éri, vagy legalábbis eléggé meg nem közelíti (Csapó, 2003; Nagy, 2000).
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A kritériumorientált fejlesztés előfeltétele, hogy ismertek legyenek a fejlesztendő készség, képes-
ség fejlődési folyamatai, illetve a fejlettségi szintek, és ezek közül is elsősorban az optimális fejlettség 
szintje. Ezeken kívül természetesen szükség van kritériumorientált mérőeszközökre is, amelyekkel 
a készség, képesség fejődése nyomon követhető, és a fejlesztés aktuális feladatai meghatározhatók. 
A matematikai kompetencia kiemelt komponensei esetében ezek a feltételek csak részben adottak, 
néhány komponens fejlődésének feltérképezése, illetve a megfelelő mérőeszközök kifejlesztése további 
kutatásokat igényelne.

Mindezekből következik, hogy a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejleszté-
sére elsősorban olyan kompetenciakomponenseket kell kiválasztanunk, amelyek fejlesztése hosszabb 
időn, lehetőleg egész tanéven keresztül, több tantárgyban is folytatható. A fejlesztési program kidol-
gozása során figyelembe kell vennünk azt is, hogy mely készségekre, képességekre vannak már a 
kritériumorientált fejlesztést segítő eszközök.

Végül a fejlesztés számára legkedvezőbb iskoláztatási szakaszok meghatározása is fontos szem-
pont, hiszen az egyes készségek, képességek fejleszthetőségi esélyei nem minden iskoláztatási peri-
ódusban azonosak, ezért a fejlesztési programot életkorfüggően kell kialakítani. A legtöbb készség, 
képesség esetében a fejlesztési feladatok zömét egy-két iskoláztatási szakaszban kell megoldani, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy az adott szakasz(ok) végére minden tanuló eléri a kívánatos fejlettségi 
szintet, és az is előfordulhat, hogy jó néhány tanuló már a szakasz(ok) lezárása előtt megfelelő szintet 
ér el. Ezért minden iskoláztatási szakaszban gondolnunk kell az átlagosnál lényegesen lassabban és 
lényegesen gyorsabban fejlődők fejlesztési igényeire is.

2.  A fejlesztésre jAvAsolt kompetenciAkomponensek 
iskoláztAtási szAkAszok és képességcsoportok szerint

Az 1. táblázatban a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésre javasolt készségeit 
és képességeit abból a szempontból tekintjük át, hogy az általános fejlesztési koncepcióban is szereplő 
iskoláztatási szakaszokban (1–4., 5–8., 9–12. évfolyam) mely készségek, képességek fejlesztése tűnik 
a legcélszerűbbnek, illetve oldható meg a fent részletezett feltételek (megfelelő gyakoriságú, követke-
zetes fejlesztés, lehetőleg több tantárgyban párhuzamosan) mellett. A táblázat azt is mutatja, hogy az 
egyes kompetenciakomponensek esetében mely iskoláztatási szakaszokban kell az átlagosnál lénye-
gesen gyorsabban (G), az átlagosnak megfelelően (Á), illetve az átlagosnál lényegesen lassabban (L) 
fejlődők fejlesztésére gondolnunk.

A táblázat tartalma természetesen csak javaslat, melyet matematikai tanterv- és tananyagfejlesztő, 
illetve szakmódszertani szakértők bevonásával lehet véglegesíteni.

1. táblázat: A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésre javasolt komponensei 
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint

Kompetenciakomponens 1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam

Számlálás Á, L L –
Számolás Á, L L –
Mennyiségi következtetés Á, L L –
Valószínűségi következtetés G G, Á G, Á, L
Becslés, mérés Á, L L –
Mértékegységváltás Á, L L –
Szövegesfeladat-megoldás Á, L L –
Problémamegoldás G G, Á G, Á, L
Rendszerezés G, Á G, Á, L Á, L
Kombinativitás G, Á G, Á, L Á, L
Deduktív következtetés G, Á G, Á, L G, Á, L
Induktív következtetés G, Á G, Á, L G, Á, L
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A táblázat tükrözi, hogy a matematikai kompetencia fejlesztésére készülő programokban kiemel-
ten kezelendő komponensek egy része, mint például a számlálás, számolás, a mennyiségi következte-
tés, a becslés, mérés, mértékegységváltás, a szövegesfeladat-megoldás erősen matematikaspecifikusak. 
Ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztése a matematikatanítás hagyományos alapfelada-
tai közé tartozik, és bár alkalmazásuk esetenként más tantárgyakban is szükséges, ezeknek a felada-
toknak a más tartalmakkal való megjelenítése is egyértelműen a matematikát idézi a pedagógusok és 
a tanulók számára egyaránt.

Nem véletlen, hogy ha ezekkel a készségekkel, képességekkel bármilyen probléma van, a más 
tantárgyat tanító szaktanár azonnal a matematikát, illetve a matematika szakos kollégát emlegeti, 
akinek ezt „meg kellett volna tanítania”. Ezért ezeknek a készségeknek, képességeknek a más tan-
tárgyakban való fejlesztése – bármennyire is szükséges lenne – csak viszonylag szűk keretek között 
mozoghat, és főleg az első iskoláztatási szakaszban lehet hatásos. Ezt követően esetleg a lényegesen 
lassabban haladók számára adhatók a felzárkóztatást segítő, fejlesztő feladatok.

Néhány más kompetenciakomponens, mint például a valószínűségi következtetés vagy a prob-
lémamegoldás alkalmazása ugyan szintén a matematikai gondolkodásban a legjellemzőbb, de ezek 
egyúttal a gondolkodás olyan alapelemei, amelyek minden tantárgyban jelentősen gazdagíthatják a 
tananyag-feldolgozás módszereit, ezért fejlesztésük a más tárgyakat tanító szaktanárok számára is 
szívesen vállalt feladat lehet. Mindkét terület jellemzője, hogy az alkalmazás és így a fejlesztés lehető-
ségei is a második és a harmadik iskoláztatási periódusban egyre bővülnek, a lényegesen gyorsabban 
haladók mellett az átlagos fejlődésű, majd a lényegesen lassabban haladó tanulóknak is adhatunk 
ilyen jellegű feladatokat.

Végül a kiemelten kezelendő komponensek harmadik csoportja, a rendszerezés, kombinativitás, 
valamint a deduktív és induktív következtetés olyan általános készségeket, képességeket tartalmaz, 
amelyek nemcsak a különböző tantárgyakban, hanem a mindennapi élet számos területén is gyakran 
szükségesek, fejlettségük az intellektus fontos jellemzője. Ezért ezeknek a komponenseknek a fej-
lesztése szinte minden tantárgyban lehetséges, jóllehet a fejlesztő feladatok beillesztésének, illetve a 
fejlesztés hatékonyságának az esélyei az egyes tantárgyakban nem azonosak (Csapó, 2003).

A számos, jól dokumentált kísérleti előzmény és eredmény azonban lehetővé teszi, hogy ezek-
nek a készségeknek, képességeknek a fejlesztésére viszonylag könnyebben dolgozzunk ki fejlesztő 
feladatsorokat. A négy komponens fontossága és a fejlesztés kísérleti megalapozottsága alapján a más 
tantárgyak keretei közötti fejlesztésre elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, deduktív és induk-
tív következtetés készségeit, képességeit javasoljuk, ezért ezeket a következő pontban részletesebben 
is bemutatjuk.

3.  A rendszerező és kombinAtív képesség, A deduktív 	
és induktív gondolkodás fejlesztendő részképességei

Mint arra már utaltunk, a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és induktív gondolkodás 
fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatban számos magyar nyelvű publikáció ismert. A következőkben a 
négy képességcsoport rövid bemutatása során ezekre támaszkodunk, de a sokféle részkészség, rész-
képesség részletes leírása nem lehet a koncepció feladata, ez megtalálható az idézett publikációkban.

A négy kompetenciakomponens fejlesztésre javasolt összetevőit a 2. táblázat foglalja össze. A táb-
lázatban a komponenseket a képességkutatás és -fejlesztés hazai szakirodalmában szokásos termino-
lógiát követve a rendszerező képesség, kombinatív képesség, deduktív gondolkodás, induktív gondolkodás cím-
szavak alatt soroltuk fel. Az előző táblázathoz hasonlóan feltüntettük azt is, hogy az egyes készségek, 
képességek fejlesztését mely iskoláztatási szakaszokban, illetve milyen képességű tanulók számára 
javasoljuk (G: az átlagosnál lényegesen gyorsabban haladók, Á: átlagos ütemben haladók, L: az átla-
gosnál lényegesen lassabban haladók). Az utóbbi szempontokból mind a négy képességterületen belül 
sokféle változat előfordul, a fejlesztés hangsúlyai tehát nemcsak iskoláztatási szakaszonként, hanem a 
tanulók képességszintje, fejlődési üteme szerint is eltérhetnek.

A táblázat tartalma itt is csak javaslat, melyet matematikai és szakmódszertani szakértők bevo-
násával szükséges megvitatni, illetve lehet véglegesíteni.
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2. táblázat: A rendszerező és kombinatív képesség, valamint a deduktív és induktív gondolkodás fejlesztendő 
komponensei iskoláztatási szakaszok és képességszintek szerint

Kompetenciakomponens 1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam
Rendszerező képesség
Halmazképzés, -besorolás G, Á G, Á, L Á, L
Definiálás G G, Á G, Á, L
Felosztás G, Á, L Á, L L
Sorképzés, sorképző osztályozás G, Á, L Á, L L
Hierarchikus osztályozás G G, Á G, Á, L
Kombinatív képesség
Permutálás Á, L L –
Variálás G, Á G, Á, L Á, L
Kombinálás G, Á G, Á, L Á, L
Összes részhalmaz képzése G G, Á G, Á, L
Descartes-szorzat képzése G, Á G, Á, L Á, L
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás Á, L L –
Választás G, Á G, Á, L Á, L
Feltételképzés – G, Á G, Á, L
Előrelépő következtetés Á, L L –
Visszalépő következtetés G, Á G, Á, L Á, L
Választó következtetés G, Á G, Á, L Á, L
Lánckövetkeztetés G, Á G, Á, L Á, L
Kvantorok – G, Á G, Á, L
Induktív gondolkodás
Kizárás G, Á G, Á, L Á, L
Átkódolás G G, Á G, Á, L
Analógiák képzése G, Á G, Á, L Á, L
Sorozatok képzése G G, Á G, Á, L

A rendszerező képesség (Nagy, 2003) matematikai alapját a halmazokkal és relációkkal kapcso-
latos műveletek képezik, a képesség fejlesztése azonban természetesen nem ezeknek a műveleteknek 
a megtanítását és gyakoroltatását jelenti, hanem az ezekre épülő gondolkodási sémák különböző 
tartalmakon való alkalmazását. A táblázatban látható részképességek közül a halmazképzés, beso-
rolás, illetve a definiálás legjobban a fogalomkialakítással kapcsolatban működtethető, például dolgok 
közös tulajdonságai alapján halmazok alkotását, megnevezését vagy dolgoknak adott halmazokba 
való besorolását, illetve fogalmak adott tulajdonságok felhasználásával történő pontos meghatáro-
zását kérhetjük. A sorképzés és a hierarchikus osztályozás a dolgok közötti viszonyok alapján történő 
rendezésre épül, a sorképzés egydimenziós rendezést (idősor, mennyiségi sor, tartalmazási sor), a 
hierarchikus osztályozás pedig elágazó struktúrájú rendezést igényel.

A kombinatív képesség (Csapó, 2003; Nagy, 2004) matematikai hátterében a kombinatorikai 
műveletek állnak, de a képességfejlesztés itt sem ezeknek a tudatosítását, gyakorlását jelenti, hanem 
a megfelelő gondolkodási műveletek, halmazképzési algoritmusok konkrét tartalmakon való alka-
lmazását. A felsorolt részképességek közül a permutálás adott halmaz elemeinek sorba rendezését, 
a variálás adott halmazból meghatározott elemszámú rendezett részhalmazok kiválasztását, a 
kombinálás pedig adott halmazból meghatározott elemszámú, de nem rendezett részhalmazok 
kiválasztását jelenti. Az összes részhalmaz képzése hasonló a kombináláshoz, de az összes lehet-
séges elemszámú részhalmazt ki kell választani, a Descartes-szorzat képzése során pedig két halmaz 
elemeiből kell rendezett elempárokat kialakítani.
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A deduktív gondolkodás (Vidákovich, 2002; 2004) matematikai alapja a klasszikus logika, de a 
fejlesztés során itt sem logikatanításról van szó. A felsorolt részképességek három csoportot képeznek. 
Az első csoportba a kétváltozós műveletek tartoznak, a kapcsolás az „és”, a választás a „vagy” és a „vagy..., 
vagy”, a feltételképzés a „ha..., akkor” és az „akkor és csak akkor..., ha” nyelvi elemek alkalmazásával 
képezhető összetett mondatok értelmezését igényli. A második csoport a következtetések csoportja, 
ezek közül az előrelépő és a visszalépő következtetés egyaránt a feltételképzés műveletét használja, 
de az első az előtag megerősítésével, a második pedig az utótag tagadásával. A lánckövetkeztetés már 
két feltételes állításra épül, ahol az első állítás utótagja és a második állítás előtagja azonos. A választó 
következtetésben a választás művelete szerepel, az egyik tag állításából vagy tagadásából kell a másik 
tagra következtetni. A kvantorok feladataiban a „minden” és a „van olyan” nyelvi sémákat és szino- 
nimáikat kell alkalmazni.

Az induktív gondolkodás (Csapó, 2003) matematikai háttere a szabályfelismerés és szabályalkotás.  
A fejlesztés lényege itt sem a matematikai módszerek tanítása, hanem a szabályfelismerés és szabály-
alkotás műveletének gyakorlása konkrét tartalmakon. Például az ebbe a csoportba tartozó kompeten-
ciakomponensek közül a kizárás szabályfelismerést, illetve a kivétel megtalálását igényli, lényegében 
„kakukktojás” feladat. Az átkódolás konkrét példákon felismert művelet alkalmazását jelenti újabb 
konkrét esetben. Az analógiák képzése a konkrét példával bemutatott kapcsolat felismerésére és 
további alkalmazására épül, a sorozatok képzéséhez pedig néhány elem alapján a sorozat műveleti 
szabályának felismerése és ennek alapján további elemek előállítása szükséges.

A négy kompetenciakomponens rövid jellemzése mutatja, hogy mindegyik készség, képesség 
alapját matematikai struktúrák képezik, de a pedagógusnak a nem matematikai tantárgyi tartalma-
kon végzett fejlesztéshez nincs szüksége a háttérstruktúrák alaposabb ismeretére. A fejlesztő prog- 
ramok felépítésének mélyebb megértését azonban segítheti a kapcsolódó matematikai témakörök, a 
felhasznált matematikai struktúrák átgondolása. A tanulóknak pedig a képességek hátterében álló 
matematikai struktúrákat semmiképpen nem kell ismerniük, a más tantárgyakban történő fejlesz-
tés során azokat nemcsak hogy nem kell megtanítani, hanem meg sem kell említeni. A halmazok, 
relációk, a kombinatorika, a logika, a szabályfelismerés és szabályalkalmazás tanítása, gyakoroltatása 
a matematikatanítás feladata.

4.  A más tAntárgyAk keretei közötti fejlesztés tArtAlmi és 
szervezési kérdései

A matematikai kompetencia fejlesztendő komponensei elvileg igen sokféle tartalommal működtethetők, 
tehát sokféle nem matematikai környezetben is fejleszthetők. Az iskolai, tantárgyi keretek között 
történő kompetenciafejlesztés lehetőségeit azonban korlátozza az, hogy a valóban eredményt ígérő, 
tehát megfelelő gyakoriságú, következetes, lehetőleg az egész tanévre elosztott fejlesztés csak olyan 
tantárgyakban lehetséges, amelyeknek tananyagában viszonylag gyakran és egyenletesen fordul-
nak elő a képességfejlesztő feladatok beillesztésére alkalmas anyagrészek. Ez a feltétel a matematikai 
kompetencia néhány komponense (elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és 
induktív következtetés) esetében több tantárgyban is teljesül, míg más komponensek (különösen 
az erősebben matematikaspecifikus készségek, képességek) esetében csak egyes tantárgyak egyes 
témakörei alkalmasak ilyen jellegű fejlesztésre.

A matematikai kompetencia kiemelten fejlesztendő komponensei és a fejlesztésre alkalmas tantár-
gyak közötti lehetséges megfeleltetéseket a 3. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat csak az 1. táblázat-
ban már megjelölt fejlesztési periódusokra ad meg tantárgyakat, és csak olyanokat, amelyek anyagába 
a korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai alapján nagy valószínűséggel beilleszthető a 
megfelelő mennyiségű és minőségű fejlesztő feladat. A táblázatban egy-egy kompetenciakomponens- 
hez és iskoláztatási szakaszhoz több tantárgy is tartozik, ez választási lehetőségeket jelent. A korábbiak-
ban azonban már utaltunk arra, hogy a fejlesztés hatékonyabb, ha párhuzamosan több tantárgyban is 
zajlik, ezért célszerű minden készséget, képességet minden évfolyamon legalább két-három tantárgy- 
ban fejleszteni.
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3. táblázat: A matematikai kompetencia kiválasztott komponenseinek fejlesztésére javasolt iskoláztatási 
szakaszok és tantárgyak

Kompetenciakomponens 1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam

Számlálás
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Számolás
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Mennyiségi következtetés
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Valószínűségi 
következtetés

ének-zene, technika, 
természetismeret, 

testnevelés

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

Becslés, mérés
technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Mértékegységváltás
technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Szövegesfeladat-megoldás technika, 
természetismeret – –

Problémamegoldás technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

Rendszerezés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Kombinativitás magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Deduktív következtetés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Induktív következtetés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Mivel a matematikai kompetencia komponensei leginkább a természettudományi tárgyak 
készségeivel és képességeivel mutatnak rokonságot, ezért érthető, hogy a táblázatban felsorolt 
tantárgyak nagyobb része is ebbe a körbe tartozik. Ugyanakkor a természettudományi tárgyak, 
különösen a fizika, kémia viszonylag kis óraszáma és emellett zsúfolt tananyaga nem mindig kedvez a 
képességfejlesztésnek. A korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai azt mutatják, hogy a bioló-
gia, földrajz, sőt a humán tantárgyak (magyar, történelem) sokszor rugalmasabb kereteket kínálnak a 
képességfejlesztő feladatok beillesztésére.

A fejlesztés keretéül szolgáló tantárgyak kijelölése után ki kell választanunk azokat a témaköröket, 
tartalmakat, amelyekhez a fejlesztő feladatokat kapcsoljuk. Erre a célra olyan témakörök alkalmasak, 
amelyek viszonylag nagyobb terjedelműek, több tanítási órán is sorra kerülnek, így az ezekhez készült 
feladatok több alkalommal is használhatók lesznek, ugyanakkor a tartalmak újbóli felidézése nem lesz 
erőltetett. Célszerű, ha a kiválasztott témakörök egyenletesen helyezkednek el a tanév anyagában, 
mert így megoldható az is, hogy a fejlesztésre megfelelő gyakorisággal kerüljön sor, esetleg az egész 
tanévet átfogva.
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A képességfejlesztő feladatok beillesztése során meg kell határoznunk azok alkalmazásának 
helyét és módját is. Ennek korlátja általában a tananyag viszonylagos zsúfoltsága, illetve a tanmenet 
szerinti haladás kényszere. Ezért a készség- és képességfejlesztő feladatok elvégzését úgy kell üte-
meznünk, hogy az ezekkel történő foglalkozás legfeljebb tanóránként 5-10 percet vegyen igénybe. 
Még így is számolnunk kell azzal, hogy a fejlesztésre csak akkor szánhatunk megfelelő mennyiségű 
időt, ha a tananyag egyes részeit lerövidítjük, szükség esetén elhagyjuk.

A döntés nyilván nem könnyű, de a matematikai kompetencia legfontosabb, ún. kritikus 
készségei, képességei esetében ezek a módosítások elkerülhetetlenek. Azaz a néhány kritikus készség 
fejlesztését fontosabbnak kell tekintenünk, mint a tananyag maradéktalan, előre eltervezett ütem-
ben történő feldolgozását. Ha ezeket a készségeket, képességeket kritériumorientált módszerekkel 
az optimális használhatóság szintjére kívánjuk fejleszteni, akkor ehhez differenciált, egyénre szabott 
fejlesztés szükséges.

Végül megtervezendők és kidolgozandók a tartalmas direkt, egyes esetekben kritériumori-
entált fejlesztés céljait szolgáló eszközök is. A fejlesztéshez általában ötféle eszköz lehet szükséges. 
A tanári kézikönyv minden esetben elkészítendő, a pedagógusok ebből ismerhetik meg a fejlesztés 
koncepcióját, módszereit, illetve ebben találják meg az alkalmazásra javasolt feladatokat. Az értékelő 
eszközök mindazon készségek és képességek esetében szükségesek, amelyekre a fejlesztés célváltozói 
épülnek, azaz amelyek fejlettségét többé-kevésbé rendszeresen értékelni kell. Tanulói munkafüzet- 
re nem minden készség, képesség fejlesztéséhez van szükség, mivel egyes esetekben az egyébként 
is meglevő tananyagok, munkafüzetek is jól használhatók. Speciális eszközök csak néhány készség 
esetében jöhetnek szóba, ezek egyrészt a tanári szemléltetést, másrészt a tanulói munkát segítik. 
Végül a fejlődési mutató a kritériumorientált készség- és képességfejlesztés nélkülözhetetlen kelléke, 
ennek segítségével követhető nyomon a fejlődés menete és határozhatók meg a hátralevő fejlesztési 
feladatok.
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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ

• A hatodik osztályos történelem tananyag feldolgozásához, és egyben a matematikai kompeten-
cia fejlesztéséhez készült feladatlapjaink 5 modulban találhatók meg. A modulok megegyeznek 
a hatodik osztályos történelemkönyvek nagy egységeivel. Amennyiben a tankönyv menetéhez 
másként illeszkedne, a modulok sorrendje felcserélhető. A tananyag elrendezésénél igyekeztünk 
azt a vezérlő elvet szem előtt tartani, hogy fejlesztő feladatlapunk független legyen a tankönyvcsa-
ládoktól, használható legyen minden hatodik osztályban. Igyekeztünk a kerettanterv fontos fogal-
mait, eseményeit, személyeit és évszámait játékos formában tálalni a gyerekeknek: megfogalmazá-
sukban és megjelenésükben egyaránt színes, érdekes és változatos fejlesztő feladatokkal kívántuk 
fejleszteni gondolkodási képességeiket a matematika órákon kívül is.

• Feladatunknak tekintettük, hogy tanárnak és diáknak egyaránt kedvet csináljunk a feladatok 
egész éven át tartó folyamatos megoldásához.

• Minden egyes modul 5 egységet tartalmaz. Egy-egy egység feldolgozásához 8-10 percet kell az 
adott tanórából felhasználni, vagyis az öt egységre öt tanítási órán kell 5x10 percet szánni. Ez azt 
jelenti, hogy modulonként az 5 egység összesen egy 45 perces tanórát vesz igénybe. A tanmenet-
ben tehát egy órát kell szánni az 5 egység feldolgozására. Semmiképpen nem javasoljuk az öt egy-
ség egy órán való feldolgozását!

• Az egyes egységeket felhasználhatjuk egy-két lecke elsajátítása után, részösszefoglalásnak. De 
lehet a témakörön belüli egy-egy kisebb egység bevezetésére is alkalmazni. 

• A feladatok megoldására sor kerülhet óra végi összefoglalásként vagy az óra elején ráhangoló, 
ismétlő részként. 

• Az egyes modulok teljes szövege a kerettantervi témakörök rövid, vázlatos összefoglalása.
• A szövegek ismerete és megértése még nem elegendő a feladatok megoldásához. A célunk elsősorban 

a gondolkodás fejlesztése, ehhez a történelmi szöveg csupán ismereteket, keretet nyújt.
• A szövegek tehát alkalmasak arra, hogy a tanult történelmi ismereteket felelevenítsék, az egyes 

feladatok pedig arra valók, hogy a gondolkodást fejlesszék. Az egyes egységek szövegei önállóak, 
de egymásra épülnek. Vannak olyan egységek, amelyek esetében szükséges az előző egység vagy 
egységek szövegének az ismerete, azaz a következő egység feldolgozásának feltétele az előző egy-
ség vagy egységek szövegeinek felidézése. Ily módon tudjuk biztosítani, hogy a gondolkodási 
készségek fejlesztése lehetőleg minél több tanórán megtörténjék úgy, hogy közben a történelmi 
ismeretek is mélyüljenek.

• Javasoljuk minden egység előtt az adott egységhez tartozó szöveg hangos felolvastatását vagy 
felolvasását figyelemfelhívó hangsúlyozással (a gyerekek kövessék a szöveget a szemükkel). A 
szöveggel kapcsolatban felmerülő problémákat még a feladatok megoldása előtt beszéljék meg. 
Megoldás lehet a szöveg előzetes otthoni elolvasása is, ha az osztály összetétele, motivációja, a gye- 
rekek feladattudata, érdeklődése ezt lehetővé teszi.

• Minden szöveg témájából emeljük ki, soroljuk fel és húzassuk alá (az általunk fontosnak tartott 
fogalmakat a tanári szövegben félkövérrel emeltünk ki) az alapvető történelmi fogalmakat, neve-
ket és helyneveket, ugyanis a feladatok ezekből az ismeretekből épülnek fel. Ezt célszerű – az 
idővel való gazdálkodás miatt – csoportmunkában kikerestetni. Miután meghallgatták egymást a 
csoportok, azután lehet az egyes feladatokra koncentrálni. 

• Ha van kép, grafika vagy ábra a szövegben vagy az adott feladatnál, akkor azt fontos megbeszélni. 
A célunk, hogy a képzet segítse a gondolkodást, ugyanis tudjuk, hogy a hatodik évfolyamos ta- 
nulók gondolkodása, illetve fogalmi fejlődése még a képi-szemléletes szinten van.

• A szöveg értelmezése után a gyerekek önállóan vagy párban, illetve csoportmunkával is megold-
hatják a feladatokat!



• A feladatok helyes megoldásának megbeszélésére még az adott órán kerüljön sor!
• A nem teljesen helyes, illetve helytelen eredményeket feltétlenül érdemes elemezni, fényt deríteni 

arra, hogy miért gondolta a diák az általa kapott megoldást helyesnek. 

A hAtodik osztályos történelem A következő modulokból 
épül fel:

Európa a kora középkorban
Magyarország az Árpád-házi uralkodók idején
Magyarország a virágzó középkorban
Az újkor kezdetén
Magyarország az újkor kezdetén



1. MODUL
EURÓPA A KORA 
KÖZÉPKORBAN
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Fejlesztendő képességek

Kompetenciakomponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

 Rendszerező képesség

Halmazképzés, besorolás + + +

Definiálás +

Felosztás +

Sorképzés, sorképző osztályozás + +

Hierarchikus osztályozás + +

Kombinatív képesség

Permutálás + +

Variálás

Kombinálás + +

Összes részhalmaz képzése +

Descartes-szorzat képzése +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás +

Feltételképzés

Előrelépő következtetés +

Visszalépő következtetés +

Választó következtetés +

Lánckövetkeztetés + +

Kvantorok

Induktív gondolkodás

Kizárás +

Átkódolás +

Analógiák képzése +

Sorozatok képzése
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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 vis-
szakapott földnek azonban már csak használója lehetett, nem volt teljesen szabad ember, jobbágy-
nak 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 szántó-
földből. 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
 kombinAtív képesség – permutálás

A jobbágyok között a földesúr évente újraosztotta a földet, hogy ne alakulhasson ki közöttük vagyon-
beli különbség.
Az egyik birtokosnak volt három jobbágya, a nevüket sajnos nem tudjuk pontosan. Közöttük ő is min-
den 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)!

a

a

a a

a

a

b
b

b

b

b b

C

C
C

C

C

C
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2. Feladat
 deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés 

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 szügyhámmal fog-
ták be az igavonó állatokat.

3. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, amelyik nem illik a felsorolásba! Választásodat indokold!

erdő                malom                legelő                majorság                folyópart

Indoklás: A majorság a földesúr saját kezelésében van, a többi közös használatú terület.A feladat megoldásához a gyerekeknek először meg kell alkotniuk a nemfogalmakat, rá kell jönniük, 
hogy négy fogalom ugyanabba a nemfogalomba sorolható, az ötödik pedig nem.
természetesen bármilyen jól megindokolt megoldás elfogadható.

4. Feladat
 rendszerező képesség – hAlmAzképzés

Kikre vonatkoznak az alább felsorolt sajátosságok, tulajdonságok? Írd a keresett fogalmat a pontsorra!

A középkorban élnek.
Terményadóval tartoznak.
Robotmunkát végeznek.
Házhelyet, kertet kapnak.           jobbágy
Falvakban laknak.
Önellátó gazdálkodást folytatnak.
Szántóföldjeiket évente sorsolással kapják.

tisztázni kell, hogy minden tulajdonság, meghatározás ugyanarra a fogalomra vonatkozik. ennek a 
fogalomnak a leírását várjuk a pontsorra.

szügyhám

nyakhám
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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 plé-
bánosokat 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 szerzetesrendek-
nek. 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 keresz-
tény és a zsidó vallást megismerve közös vallás alatt akarta egyesíteni az arab, nomád állattenyésztés-
sel 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
 rendszerező képesség – hierArchikus osztályozás

Helyezd el a következő fogalmakat az ábrában!

püspök                érsek                világi papság                szerzetesek                

plébánosok                apát                szerzetesrendek

A feladat megoldása során beszéljék meg az egyházi hierarchia rendjét a diákokkal.

keresztény 
egyház

világi papság

plébánosokpüspökérsek

szerzetesrendek

szerzetesekapát
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2. Feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapba az odaillő fogalmat!

3. Feladat
 deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés,	
 előrelépő következtetés 

Mi következik a mondatokból? Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befeje-
zést!

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 nagy érték volt.

A feladat segít az ok-okozati viszonyok felismerésében, helyes következtetések levonásában. A megoldás 
megbeszélésénél javasoljuk, hogy a mondatok állításait jelöljék eltérő módon (számokkal, betűkkel), és 
szemléltessék az ok-okozati összefüggéseket páronként: 
	 1	 2
 ha a könyv nem nagy érték nem tartják kincstárban
	 nem 2	 nem 1
 kincstárban tartják nagy érték.

kereszténység :: pápa = iszlám :: kalifa

püspök :: plébános = apát :: szerzetes

kereszténység :: Jézus születése = iszlám :: Mohamed futása

imaház :: mecset = kikiáltó :: müezzin

kódex
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b)   Ha egy ember a középkorban pap volt, akkor tudott szertartásokat 
vezetni, betegeket vigasztalni és halottakat temetni. 

 Szent Miklós püspök főpap volt, tehát tudott szertartásokat vezetni, 
betegeket vigasztalni és halottakat temetni is.

4. Feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás

A VI. században élt, később szentté avatott Benedek szabályait regulá-
nak nevezték. Tőle tudjuk, hogy nézett ki a szerzetesek egy napja.
Benedek megengedte, hogy mindennap kétféléből főzzenek a kolos-
torban. 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 alap-
anyagok kezdőbetűjét! 

répa (r) sajt (S) zab (Z) hal (H) búza (b)

Szent Benedek

Szent Miklós

R      Z R      B R      S R      H

Z      B Z      S Z      H B      S

B      H S      H
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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 csá-
szárrá koronáztatta magát, megszületett a frank birodalom. 
Nagy Károly hatalmát a kiépülő hűbéri rendszer alapozta meg. A császár hűségükért, katonai szol-
gálataikért hűbérbirtokokat adományozott főembereinek, védelmezte őket, és döntött vitás kérdé-
seikben. 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 gyer-
meke 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
 rendszerező képesség – sorképzés

Írd a téglalapokba és a nyilakra a megfelelő fogalmakat!

lovag föld használatra termény- 
szolgáltatás

jobbágy hűség, katonai 
szolgálat örökölhető föld

király

robot

király

lovag

jobbágy

hűség, katonai szolgálatörökölhető föld

terményszolgáltatás robotföld használatra
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2. Feladat
 rendszerező képesség – sorképzés

Írd a téglalapokba időrendben az alábbi fogalmakat! Kezdd a sort a legrégebbivel!

A feladat megoldásához szükség van kronológiai ismeretekre. ha a gyerekek nem boldogulnak, idézzék 
fel együtt, hogy az egyes események mikor voltak!

3. Feladat
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

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, az szolgálattal tartozott (urának).

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 az Isten akaratából uralkodott. 

 1 2
 Aki hűbérbirtokot kap urától hűbéres lesz

 2 3
 hűbéres lesz szolgálattal tartozott urának

 1 3
 Aki hűbérbirtokot kap urától szolgálattal tartozott urának

egyházszakadásNagy Károly 
császár

megalakul a 
Pápai Állam

Kis Pipint meg-
koronázzák

egyházszakadás

Nagy Károly 
császár

megalakul a 
Pápai Állam

Kis Pipint 
megkoronázzák
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4. Feladat
 rendszerező képesség – hAlmAzképzés

Kikre vonatkoznak az alább felsorolt sajátosságok, tulajdonságok? Írd a keresett fogalmat a pontsorra!

Az uradalmat birtokolják.
Majorsággal rendelkeznek.
Lakótoronyban élnek.           földesurak
Hűbéresküt tesznek egy főúrnak.
Járadékot szednek.
Bíráskodnak jobbágyaik felett.

tisztázni kell, hogy minden tulajdonság, meghatározás ugyanarra a fogalomra vonatkozik. ennek a 
fogalomnak a leírását várjuk a pontsorra.

5. Feladat
 kombinAtív képesség – permutálás

Miután a pápa és a keleti keresztény egyház 
vezetője kiközösítették egymást, a bizánci 
pátriárka meglátogatta a keleti keresztényég-
hez tartozó országokat.

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 sorren-
det!

KN SZK BB

KN BB SZK

SZK BB KN

SZK KN BB

BB KN SZK

BB SZK KN

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





Pápai Állam
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4. EGYSÉG

Európában a vitézek fegyverzete nagyon sokat változott a középkor folyamán. Az arabok által meg-
hódított 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 gon-
dozásáról, 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 Francia-
ország 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
 rendszerező képesség – definiálás

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

A lovagrend olyan szerzetesrend, melyeknek célja a kereszténység fegyveres védelme.

ez a feladat segít a gyerekeknek abban, hogy megismerjék, megértsék, elsajátítsák a tananyaghoz 
szükséges fogalmakat. A tárgyi tudás megszerzésében döntő szerepe van annak, hogy ismerjék a 
definíciószerű mondatok szerkezetét.
A megalkotott definíciókat 3 szempont szerint értékelhetjük. 
• A gyerek helyesen használta-e a megadott nemfogalmat, jelen esetben a lovagrend fogalmát? 
• valamennyi megadott jegyet felhasználta-e? használt-e olyat, ami nem volt megadva?
• A jegyek között logikailag és történelmileg helyesen alkalmazta-e a viszonyokat?

kereszténység védelem fegyveres

céljaszerzetesrend
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2. Feladat
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

A lovagrendeket megkülönböztette egymástól az öltözékük is. 
Te választhatod ki a köpeny (fehér, vörös) és kereszt (fekete, fehér, vörös) szí-
nét.
Színezd ki a szerzetesek ruháját és a rajta lévő keresztet minden lehető 
módon!

megoldás után beszéljék meg a lovagrendekre valóban jellemző színeket:
német lovagrend  fehér köpeny + fekete kereszt
johanniták   vörös köpeny + fehér kereszt
templomos rend  fehér köpeny + vörös kereszt

Jelöld csillaggal a lovagrendekre valóban jellemző színösszeállítást!

A feladat megoldása során beszéljék meg a diákokkal, hogy a lovagrendek tagjai katonák voltak.

templomosok

johanniták

 



német lovagrend
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3. Feladat
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

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!

H Sz Á

H Sz

H Á

Sz Á

Sz

H

Á
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4. Feladat
 deduktív gondolkodás – feltételképzés

Olvasd el a következő állítást!

EGy EMBER AKKOR, ÉS CSAK AKKOR VISELTE ARCÁN A HIMLő OKOZTA SEBEKET, HA MEG-
KAPTA 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
 induktív gondolkodás – átkódolás

A kép felhasználásával találd meg a pontsorra leginkább illő szavakat!

 kantár + nyakló = gyeplőszár + szügyellő
 hasló + nyakló = marszíj + rúdszíj
 gyeplőszár + hátszíj = nyakló + marszíj
 hátszíj – hasló = nyakló - szügyellő

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
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5. EGYSÉG

A Római Birodalomban jellemzően városokban éltek az emberek. A korai középkorban ez megvál-
tozott, 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 összeg-
ben fizethette az adóját, vásárokat tarthatott, megválaszthatta önkormányzatát, szabadon törvény-
kezhetett 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
 rendszerező képesség – felosztás

Gyűjtsd ki a bevezetõ szövegből a város kiváltságait, és írd a vonalra őket!

önkormányzat választásának joga, szabad bíró- és plébánosválasztás, vásártartás joga, szabad törvény-
kezés, egyösszegű adófizetés

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

Indoklás: A város megválaszthatta a saját önkormányzatát és a bíróját, ill. plébánosát. A jogok másik 
fajtája nem a választással kapcsolatos ( vásártartás, szabad törvénykezés a belső ügyekben, egyösszegű 
adófizetés)

bármilyen felosztás indokolható és elfogadható.

                               önkormányzat 
választásának joga

              szabad bíró- 
és plébánosválasztás

                                     vásártartás  joga

szabad törvénykezés a 
város belügyeiben

               egyösszegű adófizetés

választással kapcsolatos 
jogok egyéb jogok
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2. Feladat
 rendszerező képesség – sorképző osztályozás

Töltsd ki az alábbi ábrát a megadott fogalmakkal!

A feladat megoldása akkor jó, ha mind a négy halmazba a megfelelő egy-egy jegy kerül. 
A tantárgyi tartalom rendszerezésekor a sorképző osztályozás a tanulók számára felfogható, elfogadott 
mód. Az alaphalmaz felosztásaként létrejövő részhalmazt tovább osztottuk, majd ezt a részfogalmat 
szintén felosztottuk. 
A gyerekek gyakorolhatják ezzel a feladattal a szűkebb fogalomtól a tágabb felé, illetve a tágabbtól a 
szűkebb felé való rangsorolás készségét.

teljes jogú 
polgárok városi nép városi tanács polgármester 

vagy bíró

																				városi nép

																																											teljes jogú polgárok

																																																																								városi tanács

																																																																																																	polgármester vagy bíró
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3. Feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás

Szent Benedek reguláit elfogadta szinte valamennyi szerzetesrend, például a ferencesek és a domon-
kosok 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 megpróbál-
ták kitalálni egymás kedvenc időtöltéseit. Pietro 
csak azt árulta el társának, hogy neki két kedvenc 
elfoglaltsága van a fent felsoroltak közül. Johan-
nes 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!

I O

I PA

I M

I É

O PA

O M

O É

PA M

PA É

M É
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4. Feladat
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

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, akkor éhínség sújtotta a vidéket.

 1 2
 járványok idején sokan megbetegednek. nincs, aki megművelje a földeket.

 2 3
 nincs, aki megművelje a földeket. éhínség sújtja a vidéket.

 1 3
 járványok idején sokan megbetegednek. éhínség sújtja a vidéket.

5. Feladat
 rendszerező képesség – sorképzés

A középkor városai eltérő méretűek voltak. A következő diagramon Párizs (=P), Firenze (=f), Nürn-
berg (=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!

A feladat becsléssel jól megoldható. segítségként az ellenőrzéshez: párizs: 200 000; velence: 100 000; 
firenze: 90 000; brüsszel: 35 000; nürnberg: 20000; frankfurt: 8800; buda: 8000 lakossal ren-
delkezett ebben az időben.
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6. Feladat
 rendszerező képesség – hAlmAzképzés

Mire vonatkoznak az alábbi fogalmak, rajzok?

tisztázni kell, hogy minden tulajdonság, meghatározás ugyanarra a fogalomra vonatkozik. ennek a 
fogalomnak a leírását várjuk a pontsorra. A feladat érdekessége, hogy a jellemzőket nemcsak szavakkal 
adtuk meg, hanem rajzzal is.
A rajzokat érdemes megbeszélni, a feladat lehetőséget nyújt a differenciált fejlesztésre, mert a feladat 
nem a bevezető szöveg alapján oldható meg, támaszkodni kell az előzetes ismeretekre, a háttértudásra 
is. 

reneszánsz

antik oszlopok
kupola

hármas osztású homlokzat

mellvédbábok

mellvédbábok

kapuzat



2. MODUL
MAGYARORSZÁG  
AZ ÁRPÁD-hÁZI 
URALKODÓK IDEJÉN
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Fejlesztendő képességek

Kompetenciakomponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

 Rendszerező képesség

Halmazképzés, besorolás +

Definiálás +

Felosztás +

Sorképzés, sorképző osztályozás +

Hierarchikus osztályozás + +

Kombinatív képesség

Permutálás +

Variálás +

Kombinálás + +

Összes részhalmaz képzése

Descartes-szorzat képzése +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás +

Feltételképzés +

Előrelépő következtetés + + +

Visszalépő következtetés + +

Választó következtetés +

Lánckövetkeztetés +

Kvantorok

Induktív gondolkodás

Kizárás + + +

Átkódolás +

Analógiák képzése +

Sorozatok képzése
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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 sze-
kercékkel harcoltak. A lovakat kengyellel szerelték fel, amely lehetővé tette, hogy a nyeregben meg-
fordulva 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
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapba az odaillő fogalmat!

933 :: Merseburg = �55 :: Augsburg

Géza 
fejedelem :: Taksony 

fejedelem = I. István király :: Géza 
fejedelem

I. István :: Gizella = Géza 
fejedelem :: Sarolt(a)

Géza 
fejedelem :: �72 = István 

fejedelem :: ��7
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2. Feladat
 deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés

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 gyorsabban tudtak 
mozogni.

csak olyan választ lehet elfogadni, amely az első mondatra épülő következtetést tartalmaz.

3. Feladat
 rendszerező képesség – felosztás

Keresd ki a szövegből a magyarság fegyverzetének darabjait, felszerelési tárgyait, és írd őket a halmazáb-
rába!

Képezz belőlük két csoportot, a csoportokat nevezd el!

bármilyen csoportosítása elfogadható a felsorolt felszereléseknek, ha a szempontot jól nevezte 
meg a diák.

4. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, ami nem illik a sorba! Választásodat indokold!

Géza                Taksony                István                Árpád                Lehel                Álmos

Indoklás: Lehel nem volt a magyarok fejedelme.

A feladat megoldásához a gyerekeknek először meg kell alkotniuk a nemfogalmakat, rá kell jönniük, 
hogy öt fogalom ugyanabba a nemfogalomba sorolható, a hatodik pedig nem.
más indokolható válasz is elfogadható.

fegyverek felszerelések

                                                             pajzs
          nyíl
                                   harci szekerce

                    szablya (görbe kard)

                                                 nyereg

                               kengyel
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5. Feladat
 rendszerező képesség – descArtes-szorzAt képzése

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 orszá-
gok 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!

1. L L 1. L B 1. L V 1. L M

2. L L 2. L B 2. L V 2. L M

3. L L 3. L B 3. L V 3. L M

4. L L 4. L B 4. L V 4. L M
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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. Ist-
ván 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 1020-
as 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 vaddisznóvadá-
szaton életét vesztette. István király egyenes ági rokonai mellőzésével lánytestvére fiát, Pétert jelölte 
ki utódjául.

1. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, ami nem illik a sorba! Választásodat indokold!

Veszprém              Pécs              Buda              Győr              Eger              Csanád              Gyulafehérvár

Indoklás: Buda nem volt püspöki székhely.

más indokolható választ is el lehet fogadni.
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2. Feladat
  deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés, 	

előrelépő következtetés

Fejezd be a mondatokat!

a)  Ha István nem akarja megszilárdítani a keresztény magyar államot, nem veri le 
Koppány hadait.

     István leverte Koppány hadait, tehát meg akarta szilárdítani a keresztény magyar 
államot.

 1 2
 ha istván nem akarja megszilárdítani  nem veri le koppány hadait.
 a keresztény magyar államot,

 nem 2 nem 1
 leverte koppány hadait, meg akarta szilárdítani
	 	 a	keresztény	magyar	államot.

b)  A világi közigazgatási egységek a vármegyék voltak. Minden vármegye élén az ispán áll. 
    Tehát minden világi közigazgatási egység élén az ispán áll.

3. Feladat
 kombinAtív képesség – permutálás

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.

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

V GY E GYF
V E GY GYF

GY V E GYF
GY E V GYF
E GY V GYF
E V GY GYF

Veszprém (V) Győr (GY) Esztergom (E) Gyulafehérvár (GYF)

Szent István
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4. Feladat
 rendszerező képesség – sorképzés

Állítsd időrendbe az alábbi eseményeket! A sort kezdd azzal, amihez a legkorábbi évszám kapcsolható!

Válaszodban használd csak a személyneveket!

A feladat megoldásához szükség van kronológiai ismeretekre. ha a gyerekek nem boldogulnak, idézzék 
fel együtt, hogy az egyes események mikor voltak!
A tanári példány megoldásainál segítségként megadtuk az évszámokat, ezt a gyerekektől nem várjuk, 
de a megbeszélésnél érdemes rá kitérni.

Koppány 
1003

István 
1000

Géza 
�77

Lehel 
�55

Péter 
1038

Imre 
1031

Ajtony 
1028

Koppány 
legyőzése

imre  
herceg halála

ajtony 
legyőzése

Géza 
fejedelemsége

lehel az 
augsburgi csatában

istván király 
megkoronázása

Péter 
trónra kerülése
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3. EGYSÉG

A Péter ellen fellázadó magyar urak aba Sámuelt választották meg királyuknak. Péter ezért a német-
római 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
 rendszerező képesség – sorképzés

Írd a nyílra az uralkodók nevét uralkodásuk időrendjében!

A feladat megoldásához szükség van kronológiai ismeretekre. ha a gyerekek nem boldogulnak, idézzék 
fel együtt, hogy az egyes események mikor voltak!

Géza fejedelem I. András Aba Sámuel Péter I. Béla Szent István

Géza

Szent István

Péter (először)

Aba Sámuel

Péter (másodszor)

I. András

I. Béla
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2. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, ami nem illik a sorba! Választásodat indokold!

Aba Sámuel                András                Béla                Levente

Indoklás: Levente nem volt magyar király.

más megoldás is elfogadható, ha az indoklás helyes. (pl: Aba sámuel nem volt testvére a másik 
háromnak.)

3. Feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás, vAriálás

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!

A      B A      L B      L

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

A B

A L

B A

B L

L A

L B

Jelöld csillaggal azt a sort, amelyik a valóságnak megfelel!
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4. Feladat
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

Hogyan folytatható a mondat úgy, hogy helyes következtetést kapjunk? Írd a pontsorokra a legmeg-
felelőbb befejezést!

Mivel I. István halálát belső viszályok követték, az ország meggyengült.
A meggyengült ország elleni német támadás miatt I. Andrásnak össze kellett fognia testvérével, Bélá-
val.
Mivel az ország helyzete meggyengült, I. Andrásnak össze kellett fognia testvérével, Bélával.

 1 2
 i. istván halála után belső Az ország meggyengül.
 viszályok vannak.

 2 3
 Az ország meggyengül. német támadás indul.

 3 4
 német támadás i. András összefog testvérével, bélával.

 2 4
 Az ország meggyengül i. András összefog testvérével, bélával.
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4. EGYSÉG

A hosszas belső zűrzavar csak i. (Szent) lászló trónra kerülésével ért véget. László király erős kéz-
zel, 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 bün-
tette 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. Hor-
vátország után elfoglalta Dalmáciát is. A kincstár bevételeinek növelése érdekében az országhatáron 
vámot szedett a behozott árucikkek után. A lopásokat büntető törvényeken enyhített, mert szükség-
telenné vált a nagy szigor. 

1. Feladat
 rendszerező képesség – besorolás, hAlmAzképzés 

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.

Írd a pontsorra, kinek a törvényei az áthúzott betűjelű állítások!
I. (Szent) IstvánSzent László
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2. Feladat
 induktív gondolkodás – átkódolás

Az uralkodó és az udvartartás ebben az időben hol az egyik, hol a másik királyi székhelyen tartózko-
dott. Az ellátásukat végző szolgákat a környező falvakban telepítették le. Ennek nyomát ma is őrzik 
földrajzi helységneveink.
Fejtsd meg a szolgálófalvak nevét!

A Á B C D E É F G H I Í J K L M N

∞  ℵ   ℘      ξ     

O Ó Ö Ő P R S T U Ú Ü Ű V Z X Y

               

      

K U L C S O D

  ℘  ℘  ℘ 

S Z E K E R E S

      

S O L Y M Á R

 ∞     

V A D Á S Z I

érdemes a megbeszéléskor kerestetni olyan falvakat a térképen, melyeket ma is így hívnak. további 
szolgálófalvaink voltak: halászi, lovászi, szakácsi, üllő. (nagyszakácsiban ma is megtartják a szakács-
versenyt évről évre.)
beszéljék meg, hogy milyen tevékenységre utalnak az elnevezések!
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3. Feladat
  deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés; 

válAsztó következtetés

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 a viszálykodás háborúk 

forrása lett.

b)  Ha egy király harcba száll a trónkövetelővel, akkor vagy megöleti, vagy alkal-
matlanná teszi az uralkodásra azt.

      Könyves Kálmán trónjára tört öccse, Álmos herceg. 
     Kálmán nem ölette meg Álmost, tehát alkalmatlanná tette őt az uralkodásra.

c)  Ha a büntetendő cselekedetek száma csökken, akkor a büntetések szigorát enyhítik.
     Könyves Kálmán uralkodása alatt csökkent a lopások száma, tehát enyhítették a büntetések szigo-

rát.

4. Feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás

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.

Könyves Kálmán

I IH I G I R

IH G IH R G R
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5. Feladat
 rendszerező képesség – sorképző osztályozás

Helyezd el az alábbiakat az ábrában!

A feladat megoldása akkor jó, ha mind a három halmazba a megfelelő egy-egy jegy kerül. 
A gyerekek gyakorolhatják ezzel a feladattal a szűkebb fogalomtól a tágabb felé, ill. a tágabbtól a 
szűkebb felé való rangsorolás készségét.
beszéljék meg, hogy kinek a törvényéről van szó a fenti törvénycikkben!

törvénycikk
„Aki egy szarvasmarhának 

megfelelő értéket lop,  
azt halálra ítélik.”

törvénykönyv

törvénykönyv

törvénycikk

„Aki egy szarvasmarhának megfelelő  
értéket lop, 

azt halálra ítélik.”
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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. Gyak-
ran közülük került ki a nádor, aki a király távollétében annak helyettese volt.
A servisensek 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 közele-
désében 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 kivált-
ságokat 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
 deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés

Mi következik a mondatokból? Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!

Ha III. Béla nem a lovagkirályt, I. Lászlót tartja példaképének, nem folyamodik annak szentté nyilvá-
nításáért a pápához.
III. Béla a pápához folyamodott László szentté avatása érdekében, tehát őt (I. Lászlót / a lovagkirályt) 
tartotta példaképének.

 1 2
 ha béla nem lászlót tartja példaképének nem folyamodik a szentté avatásáért

 nem 2 nem 1
 szentté avatásáért folyamodott lászlót tartotta példaképének
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2. Feladat
 deduktív gondolkodás – válAsztás

Olvasd el a következő állítást!

IV. BÉLA VAGy FOLyTATJA II. ANDRÁS BIRTOKADOMÁ-
NyOZÁSI POLITIKÁJÁT, VAGy AZ ÚJABB BIRTOKADOMÁ-
NyOKAT 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!

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 felté-
telhez 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
 rendszerező képesség – definiálás

Az alábbi fogalmak felhasználásával határozd meg, ki a nádor!

A nádor az az országos méltóság, aki a legtekintélyesebb ispán, a király távollétében annak helyettese.

ez a feladat segít a gyerekeknek abban, hogy megismerjék, megértsék, elsajátítsák a tananyaghoz szük-
séges fogalmakat. A tárgyi tudás megszerzésében döntő szerepe van annak, hogy a gyerekek ismerjék 
a definíciószerű mondatok szerkezetét.
A megalkotott definíciókat három szempont szerint értékelhetjük. 
• A gyerek helyesen használta-e a megadott nemfogalmat, jelen esetben a méltóság fogalmát? 
• valamennyi megadott jegyet felhasználta-e? használt-e olyat, ami nem volt megadva?
• A jegyek között logikailag és történelmileg helyesen alkalmazta-e a viszonyokat?

II. András IV. Béla

méltóság helyettes országos

legtekintélyesebb ispán a király  
távollétében
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4. Feladat
 rendszerező képesség – hierArchikus osztályozás

Egészítsd ki az Árpád-ház családfáját, írd be az alábbi uralkodók nevét a megfelelő helyre!

ii. béla helyének megtalálása nem könnyű, differenciálásra ad lehetőséget.

IV. Béla I. Béla II. András

I. András I. (Szent) István II. (vak) Béla

I. (Szent) László III. András Géza

III. Béla

Könyves Kálmán

VI. András

IV. Béla

II. András

III. Béla

II. (Vak) Béla

Könyves Kálmán

I. László

I. BélaI. András

I. István

Géza
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5. Feladat
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

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 meg-
kapják a pontot a dolgozatban.
I. András, II. András és III. András uralkodásának idejét kellett leírniuk.
Segíts a párosítások elkészítésében.

uralKoDó évSZám

I. András 1046–1060

I. András 1235–1270

I. András 1290–1301

II. András 1046–1060

II. András 1235–1270

II. András 1290–1301

III. András 1046–1060

III. András 1235–1270

III. András 1290–1301

Jelöld karikázással az uralkodóhoz tartozó valós évszámokat!

1046–1060 1235–1270 1290–1301

I. András II. András III. András
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Fejlesztendő képességek

Kompetenciakomponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

Rendszerező képesség

Halmazképzés, besorolás +

Definiálás +

Felosztás +

Sorképzés, sorképző osztályozás +

Hierarchikus osztályozás

Kombinatív képesség

Permutálás +

Variálás

Kombinálás +

Összes részhalmaz képzése +

Descartes-szorzat képzése + +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás + +

Feltételképzés

Előrelépő következtetés + +

Visszalépő következtetés + +

Választó következtetés +

Lánckövetkeztetés +

Kvantorok

Induktív gondolkodás

Kizárás +

Átkódolás +

Analógiák képzése + +

Sorozatok képzése +
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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 har-
cából ők kerüljenek ki győztesként. A cseh vencel, a bajor ottó és a nápolyi Károly vetélkedésének ered-
ményeként 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 megala-
pította 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 kis-
birtokos 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 viseg-
rádi királytalálkozón aláírt megállapodás értelmében – elfoglalta annak trónját. 
I. Lajos méltán érdemelte ki a „Nagy” jelzőt. Az országban megteremtette a belső békét, sikeres hódí-
tásokkal növelte az ország területét. Példaképének I. Lászlót, a lovagkirályt tartotta, emlékére Aachen-
ben kápolnát építtetett. Megalapította a pécsi egyetemet, és pártfogolta a középkor egyetlen Magyar-
országon alapított szerzetesrendjét, a pálosokat.
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1. Feladat
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

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 kezdőbe-
tűkkel!

TARTOMÁNyÚR TERÜLET

CSM D

AA D

BK D

KL D

KH D

SP D

CSM F

AA F

BK F

KL F

KH F

SP F

Jelöld csillaggal azt a sort, ahol az országrész a valódi tulajdonos birtokába kerül!

javasoljuk, hogy a területek valódi felosztását beszéljék meg az órán.
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2. Feladat
 rendszerező képesség – hierArchikus osztályozás

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!

IV. Béla

V. István

Anjou Károly

Károly Róbert 
apja

Károly Róbert

Ottó apjaAnnaII. Vencel

MáriaOttóVencel
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3. Feladat
 induktív gondolkodás – átkódolás

Oldd meg a következő tréfás feladatot!
Töltsd ki a hiányzó részeket!

HÉTFő = BOSZNIA

CSÜTÖRTÖK = LENGyELORSZÁG

VASÁRNAP = SZERBIA

SZERDA = HAVASALFÖLD

KEDD = BULGÁRIA

PÉNTEK = MAGyARORSZÁG

SZOMBAT = MOLDOVA

A feladat megoldása a napok egymás utáni sorrendjén alapul. A hétfő a hét első napja, a vasárnap a 
hetedik. ugyanezt a logikát követve a térkép alapján a bosznia az első, szerbia a hetedik. ily módon a 
napok megfeleltethetők az országoknak.

4. Feladat
  deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés, 

előrelépő következtetés, válAsztó következtetés

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 kötelezte a kereskedőket 
az adófizetésre.

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

királya lett.

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

     I. Lajos az anyját küldte helytartónak Lengyelországba, tehát nem uralkodott sze-
mélyesen Lengyelországban.

Károly Róbert

I. Lajos

a)
g)

b)

c)

f)e)

d)
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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 csa-
ládból 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 nikápoly-
nál 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 adományoz-
hatott 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.
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
 rendszerező képesség – definiálás

Az alábbiak felhasználásával fogalmazd meg, mi az árumegállító jog!

Az árumegállító jog az a királyi kiváltság, amely alapján a város kötelezi az átutazó kereskedőket, hogy 
a város piacán kínálják eladásra portékájukat.

Mária

Zsigmond

város eladásra kínálni kötelezi

város piacán alapján portéka

átutazó kereskedő

királyi kiváltság
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2. Feladat
 deduktív gondolkodás – válAsztás
Olvasd el az alábbi állítást!

A TÖRÖK VESZÉLyRE HIVATKOZVA ZSIGMOND VAGy ENGEDMÉNyEKET TESZ AZ EGyHÁZ-
NAK, 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 politi-
kai súlyát.

D)    Zsigmond nem tett engedményeket az egyháznak, de megnövelte a városok gazdasági és politikai 
súlyát.

Most húzd alá azt az állítást, amely megfelel a valóságnak!

érdemes a gyerekekkel előre megbeszélni, hogy összetett feladatról van szó. először csak a nagybetűs 
kijelentésre kell koncentrálniuk, az utolsó feladat köthető konkrétan a tantárgyhoz, ez mélyíti a törté-
nelmi ismereteket.

3. Feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése
Írd az üres téglalapba az odaillő fogalmat!

Az első két feladatnál az eseményhez évszámot, ill. az évszámhoz eseményt kell párosítani.
A harmadik feladatnál a „ki követte a trónon?” összefüggést kell észrevenni, a negyediknél pedig az 
uralkodóház megnevezését várjuk a diákoktól.

Zsigmond 
német-római 

császár
:: 1433 = Zsigmond 

magyar király :: 1387

1396 :: Nikápoly = 1428 :: Galamboc

Zsigmond :: Habsburg Albert = I. Nagy Lajos :: Zsigmond

Zsigmond :: Luxemburgi = Károly Róbert :: Anjou
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4. Feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás

A XIV. század közepére kialakult Magyarországon a jogaiban egységes jobbágyság. Azonos kötele-
zettségek 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!

R TP R T R K TP K TP T K T

A feladat megoldása során beszéljék meg a tanulókkal, hogy a jobbágy nem mérlegelhetett a fizetési 
kötelezettségek között

tized

robot
termény- és 
pénzjáradék

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 legfonto-
sabb feladata volt a török elűzése jó messzire a határoktól. Ezért 1443–44 telén próbálta 
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 törö-

kök és i. ulászló békét kötött 1444 nyarán Drinápolyban. A magyar seregek meg-
szegve 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 megkoro-
náztak, és magyar trónon v. lászlóként uralkodott (1445–1457). Mivel még kisgyer-
mek 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 20 000 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 
vezetője. Felszerelésük szegényes volt, nem értettek a háborúhoz. A déli harangszó 
máig erre a kilátástalannak tűnő küzdelemre emlékeztet Európában. A török hajóso-
kat 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
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, amelyik nem illik a felsorolásba! Választásodat indokold!

Rigómező                Várna                Nándorfehérvár                Drinápoly

Indoklás: Drinápolynál nem csata volt, hanem békekötés a szultán és a magyar seregek között.

érdemes a feladat megbeszélésekor megkerestetni a térképen a városokat, és egy-egy mondatos ma-	
gyarázatot fűzni hozzájuk. 
megfelelően indokolható egyéb megoldást is el lehet fogadni.

Albert

Jagello Ulászló

V. László
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2. Feladat
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

A magyar történelem kimagasló személyiségei lehet, hogy a csatamezőn, katonai táborban vagy fog-
ságban 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

HJ V

HJ B

HJ N

UL V

UL B

UL N

HL V

HL B

HL N

A feladat megoldása után beszéljék meg, hogy hol vannak eltemetve:
– hunyadi lászló és hunyadi jános gyulafehérváron a szent mihály székesegyházban,
– i. ulászló várnában. 

3. Feladat
 rendszerező képesség – hAlmAzképzés

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.

A feladat megoldásához egyértelmű segítséget nyújt a szöveg a diákoknak.






Hunyadi János
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4. Feladat
 deduktív gondolkodás – válAsztás

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 főkapitány-
nak, és saját kezelésében meg is tartotta azokat.

B)    Hunyadi László a királyi várakat és jövedelmeket kiszolgáltatta Cillei Ulriknak, az új főkapitány-
nak, és nem tartotta meg saját kezelésében azokat.

C)  Hunyadi László a királyi várakat és jövedelmeket nem szolgáltatta ki Cillei Ulriknak, az új főkapi-
tánynak, és nem is tartotta meg saját kezelésében azokat.

D)    Hunyadi László a királyi várakat és jövedelmeket nem szolgáltatta ki Cillei Ulriknak, az új főkapi-
tánynak, 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 ország-
gyűlés királlyá választotta, de nem tudta megkoronázni, mert a korona Bécsben volt 
iii. frigyesnél, akivel 1463-ban kötött megállapodást: Frigyes visszaadja a koronát, elis-
meri Mátyást szövetségesének, és Mátyás törvényes fiúörökös nélküli halála esetén ő 
örökli a magyar trónt. 
Mátyás sorra törte meg a bárók hatalmát, kivonta a királyi jövedelmeket a főurak ellen-
őrzése alól. Leváltotta Szilágyi Mihályt a kormányzói tisztségről, mert az gyámkodni 

akart felette. Megalapította a budai udvarbírói hivatalt, amelyben csak a királyhoz hű köznemesek vál-
lalhattak hivatalt. A királyi kancelláriák átszervezésekor vitéz Jánost tette meg a kancellária új vezető-
jének.
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 csappan-
janak 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 védeke-
zést választotta: a végvárrendszert működtette nagyon hatékonyan. 
Mátyás elhatározta, hogy Zsigmond után ő is megszerzi a császári trónt. Osztrák földön kezdett hábo-
rút, elfoglalta Bécset, de célját hirtelen halála miatt nem tudta véghez vinni.

1. Feladat
 rendszerező képesség – sorképző osztályozás

Helyezd el az alábbiakat az ábrában!

főpap                Vitéz János                esztergomi érsek

A lassabban haladó gyerekeknek lehet segíteni azzal, hogy az egyeditől a nemfogalom felé haladva 
töltsék ki az ábrát. 

Hunyadi Mátyás

főpap

esztergomi érsek

Vitéz János
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2. Feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapba az odaillő fogalmat!

Az első feladatnál a „ki volt az előző uralkodó?” összefüggést kell felfedezni, a másodiknál a „mikor 
uralkodott?” kérdésre kell válaszolni. A harmadik kérdés az uralkodók nevezetes adófajtáira vonatkozik, 
a negyedik sorban pedig a csaták és kimenetelük összefüggésére várjuk a választ.

3. Feladat
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!

Ha a földesurak önhatalmúlag sok pénzt szednek be maguknak a jobbágytól, akkor a jobbágyok nehe-
zen 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, akkor a királyi 
kincstár üres marad.

Hunyadi János :: Hunyadi László = Albert :: V. László

1440–1444 :: Jagelló Ulászló = 1445–1457 :: V. László

Károly Róbert :: kapuadó = Mátyás :: füstpénz

Rigómező 
(1448) :: kudarc 

(vereség) = Nándorfehérvár 
(1456) :: diadal
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4. Feladat
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

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

–

NR

CS

M

NR, CS

NR, M

CS, M

NR, CS, M
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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: minden-
kinek bűnbocsánatot ígért, ha részt vesz a törökök elleni 
szent harcban. Az erkölcstelen életet élő bakócz tamás 
esztergomi érseket kerékgyártó érseknek csúfolta a nép. 
Mivel nem őt választották pápának, a  ferences szerzete-
sek 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 elégedetlen-
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 tör-
vénygyűjteményt, a Hármaskönyvet – melynek megalkotója Werbőczy István, 
a király ítélőmestere, jogtudós volt – évszázadokon keresztül használták az ítél-
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
 rendszerező képesség – hAlmAzképzés

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.

Beszéljék meg a diákokkal, hogy az erkölcstelen élet ebben a korban nem volt fontos szempont. (lásd 
reneszánsz pápák)

II. Ulászló

Bakócz Tamás

II. Lajos

Bakócz Tamás
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2. Feladat
 kombinAtív képesség – permutálás

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?

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

1. meghallgatott 2. meghallgatott 3. meghallgatott

SZJ BT BI

SZJ BI BT

BT SZJ BI

BT BI SZJ

BI SZJ BT

BI BT SZJ

3. Feladat
 deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés

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 törö-
kök ellen. 

     II. Lajos nem tudott ütőképes hadsereget kiállítani a török ellen, tehát pénzhiányban szenvedett. 

b)  Ha 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 Magyarországon a XVI. század 
elején nem volt erős a központi hatalom. 

Szapolyai János Báthori István Bakócz Tamás
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4. Feladat
 induktív gondolkodás – sorozAtok képzése

II. Lajost is a szent koronával koronázták meg. 
Az alábbi rajzon a korona alsó és felső részét látod kiterítve. 

1. I. Géza
2. Szent Korona
3. Szent György
4. Mihály arkangyal
5. Krisztus
6. Gábriel arkangyal
7. Szent Demeter
8. Szent Damján
�. Konsztantinosz
10. Dukász Mihály
11. Tamás
12. Jakab
13. András
14. Péter
15. Pál
16. Fülöp
17. János
18. Bertalan

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

a)

b)

c)

a) párosával emelkedő sorozat (2; 4; 6; …)
b) hármasával emelkedő sorozat (3; 6; 9; …)
c) párosával csökkenő sorozat (18; 16; 14;…)

Szent Korona Mihály  
arkangyal

Gábriel 
arkangyal

Szent 
Damján Dukász Mihály

Szent György Gábriel 
arkangyal Konsztantinosz Jakab Pál

Bertalan Fülöp Péter Jakab Dukász Mihály





4. MODUL
AZ ÚJKOR  
KEZDETÉN
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Fejlesztendő képességek

Kompetenciakomponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

Rendszerező képesség

Halmazképzés, besorolás + +

Definiálás

Felosztás +

Sorképzés, sorképző osztályozás +

Hierarchikus osztályozás +

Kombinatív képesség

Permutálás +

Variálás +

Kombinálás +

Összes részhalmaz képzése +

Descartes-szorzat képzése + +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás +

Feltételképzés

Előrelépő következtetés +

Visszalépő következtetés + +

Választó következtetés +

Lánckövetkeztetés

Kvantorok

Induktív gondolkodás

Kizárás + + +

Átkódolás

Analógiák képzése + +

Sorozatok képzése
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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 gyak-
ran a termés egyharmadát is beszedték adóként. A szűk vezetőréteg abból gazdagodott meg, hogy 
Európában híre ment a Távol-Keletről beszerezhető luxuscikkeknek. Kávét, teát, gyönyörű szöve-
teket, 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, tar-
tományokra 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 felvi-
rágzott 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, városo-
kat, 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 föld-
sávon vándoroltak át egyik kontinensről a másikra. Halászattal, vadászattal, gyűjtögetéssel foglal-
koztak. 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
 rendszerező képesség – felosztás

Kik laktak Latin-Amerikában? Töltsd ki az ábrát!

aztékokmajákinkák

Egyenlítőtől 
északra lakók

Egyenlítőtől délre 
lakók

Latin-Amerika
lakói
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2. Feladat
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

A portugál hajósok segítségével eljutottak a különböző árucikkek egyik föld-
részről 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? Honnan? Mit?

AM T AF T Á T

AM E AF E Á E

Színezd azokat a cellákat, amelyek a valóságban is előfordulhattak!
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3. Feladat
 deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés

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. 

    Az indiai vezető réteg meggazdagodott, tehát eladta a kávét, teát és a fűszereket.

b)  Ha az indiai vezető réteg nem gazdagodik meg, akkor a busás haszonból nem építenek fényűző 
palotákat.

    Az indiai vezető réteg fényűző palotákat épített, tehát meggazdagodtak.

4. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, ami nem illik a sorba! Választásodat indokold!

selyem                porcelán                elefántcsont                iránytű

Indoklás: az elefántcsont nem Kínára jellemző, hanem Afrikára.
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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 körülha-
józása: 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 támogatá-
sával felszerelt három hajójával kifutott a tengerre 
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 mesé-
sen gazdagok aranyban, ezüstben. Megindult a kincsszerzés. Ebben is Spa-
nyolország jár az élen. Jól felszerelt hajóikkal ellepték az új földrészt, az ott 
talált őslakosságot pedig szolgasorba vetették. A portugálok nem nézték jó 

szemmel, hogy a spanyolok hirtelen meggazdagod-
tak, ők is vetélkedni kezdtek a dél-amerikai terüle-
tek 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, palo-
táik 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 munkafolyamato-
kat, akik munkájukért cserébe fizetést kaptak. Mindenki csak egy-egy részét 
végzi a munkának, így a termelés gyorsabbá és olcsóbbá vált. 

Spanyolok nem elsősorban az angolokkal üzletelnek posztóügyben, mivel Németalföld ekkor spanyol 
érdekeltség (Habsburg családi birtok, ami a spanyol ágé).

Vasco da Gama

Fernando Magellán

Kolombusz Kristóf
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1. Feladat
 rendszerező képesség – hAlmAzképzés, besorolás

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!

céh

javasoljuk, hogy a céhekre vonatkozó állítások kapcsán ismételjék át a régebben tanultakat.

2. Feladat
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

Történészek és régészek sokszor megpróbálják modellezni, hogy milyenek lehettek a korabeli haszná-
lati 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!

M K V M, K M, V

K, V V, K, M –
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3. Feladat
 deduktív gondolkodás – válAsztás

Olvasd el a nagybetűs állítást!

A XVI. SZÁZADI EURÓPÁBAN EGy IPAROS SZERVEZETT KERETEK 
KÖZT VAGy CÉHBEN, VAGy MANUFAKTÚRÁBAN DOLGOZOTT. 

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, manufaktú-
rákban 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
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapba az odaillő fogalmat!

Az első feladat a manufaktúra és a céh közti egyik különbségre kíváncsi. A második a nagy földrajzi 
felfedezők, és azok nemzetisége közti összefüggésre kérdez rá. A harmadik sorban ok-okozati összefüg-
gést kell felfedezni. A negyedikben pedig a földrajzi felfedezések következményét kell megnevezni a 
tanulóknak. Az analógiáknak természetesen lehet több megoldásuk is, a megoldókulcsban a bevezető 
szövegre támaszkodva adtuk meg a lehetséges válaszokat.

hajóépítő céh cégére

céh :: mester = manufaktúra :: tőkés

Vasco da Gama :: portugál = Kolombusz 
Kristóf :: itáliai

törökök 
magas vámjai :: új kereskedelmi 

utak keresése = Kolombusz 
útja :: Amerika 

felfedezése (1492)

Spanyolország :: fényűzés = Anglia, 
Németalföld :: 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 maguk-
nak. 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 leg-
inkább búcsúcédulák árusításából próbálták meg fedezni: a bűnök megbocsátá-
sát 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 
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 meg-
mozdulások 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 éle-
tét. Az egyház élére Kálvin lelkészekből és világi emberekből álló tanácsot állított. A protestáns val-
lások elterjedése hatással volt a katolikus egyházra is. 1545-ben zsina-
tot 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 élje-
nek 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 ala-
kult 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 és a piaristák 
más célból hozták létre a rendeket. A jezsuiták 1540-ben, míg a piaristák 
1597-ben alakultak, de pápai elismerést csak 1621-ben kaptak. A jezsui-
ták feladata az ellenreformáció megszervezése. A meginduló ellenrefor-
máció Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában és Itáliában is a protestánsok üldözésével 
járt.

Beszéljék meg, hogy az erkölcstelen élet ebben a korban nem fontos szempont, lásd reneszánsz 
pápák.

Luther Márton

Kálvin János
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1. Feladat
 rendszerező képesség – hierArchikus osztályozás

Helyezd el az alábbi fogalmakat az ábrában!

Az ábra nehézsége abban rejlik, hogy segítségként nincs beírva egyetlen elem sem. segítségként a 
diákok támaszkodhatnak a szövegre.

2. Feladat
  deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés; 

előrelépő következtetés

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 a pápa 
összeállította a katolikusok számára tiltott könyvek listáját.

b)   Ha az inkvizíció a katolikus tanokkal ellentétesnek talál valamit, akkor a 
tanok hirdetőjét Rómába rendeli, hogy vonja vissza állításait.

       Az inkvizíció a katolikus tanokkal ellentétesnek találta Galilei tanait a Föld 
Nap körüli keringéséről, ezért a tanok hirdetőjét (Galileit) Rómába rendel-
ték, hogy vonja vissza állításait.

keresztény protestáns

ortodox evangélikus

református

katolikus

Galilei

keresztény

katolikusortodox protestáns

reformátusevangélikus
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3. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, ami nem illik a sorba! Választásodat indokold!

Luther Márton                Genf                1517                95 pont                Wittenberg

Indoklás: Genf Kálvin Jánoshoz kötődik, a felsorolás többi része pedig Lutherhez kapcsolódik.

4. Feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás, vAriálás

Ha a középkorban az emberek taníttatni akarták gyerekeiket, 
akkor a tanító szerzetesrendek által működtetett iskolákba adhat-
ták őket.
A jezsuitákhoz (=J) főként a nemesség és a gazdag polgárok gye-
rekei jártak. A piaristák (=P) a szegény gyerekek tanítását vállal-
ták 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!

J P J F P F

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!

J P P J J F F J P F F P
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4. EGYSÉG

Az amerikai kontinens felfedezése hatással volt Európára és Amerikára egyaránt. Mindkét konti-
nensre 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 Spa-
nyolországba. 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 elkerülhe-
tetlenné 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 kere-
sendő. 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
 rendszerező képesség – sorképző osztályozás

Töltsd ki az alábbi árát a megadott fogalmakkal!

Az I. Károly fia tágabb halmaz, mint a II. Fülöpre szűkített „egyszemélyes halmaz”.

II. Fülöpspanyol uralkodó a 
XVI. században

Habsburg uralkodó 
a XVI. századbanI. Károly fia

II. Fülöp

spanyol 
uralkodó a 

XVI. század-
ban

Habsburg 
uralkodó 

a XVI. század-
ban

I. Károly fia
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2. Feladat
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

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).

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 GyEREK

AK E

BA E

JS E

AK VI.E

BA VI. E

JS VI. E

AK M

BA M

JS M

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






VIII. Henrik feleségei
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3. Feladat
 deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés

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 nem hagyta 
őket veszekedni, háborúzni.

4. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, ami nem illik a sorba! Választásodat indokold!

 
II. Fülöp VIII. Henrik I. Károly spanyol kir. Legyőzhetetlen Armada

Indoklás: VIII. Henrik nem kötődik Spanyolországhoz (angol uralkodó 1509–1547).

elfogadható más, helyesen indokolt válasz is. (egy tárgy, három személy)

VI. Sándor pápa
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5. EGYSÉG

Az angol kereskedelem fellendült a „Nagy Armada” legyőzése után. A pol-
gárság 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 megszavaztatá-
sára. A parlament azonban ellentmondott a királynak, aki fegyverrel fordult 
ellenük. 1640-ben kitört a forradalom. A parlament csapatainak, a vasbordá-
júaknak a vezére Oliver Cromwell volt. Elfogták I. Károlyt és kivégeztették. 
Halála után Anglia államformája köztársaság lett. I. Károlyt a fia, II. 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 válasz-
tott 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 pol-
gárság pedig képviselője útján érvényesíthette akaratát. Angliában az ural-
kodó a parlament ellenőrzésével kormányzott: az uralkodó döntött, de a par-

lament jóváhagyása nélkül nem vethetett ki adókat, 
nem indíthatott háborút.
A XVII–XVIII. században Európa két másik orszá-
gában is fényes királyi udvartartások voltak. Franciaországban XIV. Lajos, a 
napkirály uralkodott 1643 és 1715 között. Engedélye nélkül semmilyen ren-
delkezést 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, átalakí-
totta a hivatalokat és a hadsereget, ragyogó várost építtetett, Szentpétervárt. 

I. Károly

XIV. Lajos

I. Nagy Péter
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1. Feladat
 rendszerező képesség – besorolás, hAlmAzképzés

Mely állítások igazak Oroszországra a XVII–XVIII. század fordulóján? Az igaz állítások betűjelét kari-
kázd 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!

Anglia

Melyik országot jellemzik a karika és aláhúzás nélkül maradt állítások? Írd a pontsorra az ország 
nevét!

Franciaország

2. Feladat
 rendszerező képesség – sorképzés

Állítsd időrendbe az alábbiakat! A négyszögekbe csak a rajzos jeleket írd! Kezdd a legrégebben tör-
ténttel!

 1492 1509 1517 1555 1588 1640 1689 1715

A jelek használatát azért kéri a feladat a diákoktól, hogy ne kelljen leírni a hosszabb szövegeket, mégis 
egyértelmű legyen a megoldás. Az évszámokat a diákoknak nem kell odaírniuk.

 A legyőzhetetlen 
Armada veresége

 Az augsburgi  
vallásbéke

 Az angol polgári  
forradalom kitörése

 XIV. Lajos 
uralkodásának vége  A Jogok Törvénye

 VIII. Henrik 
uralkodásának kezdete

 Kolombusz kiköt 
Amerikában

 Luther kifüggeszti 95 
pontját Wittenbergben
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3. Feladat
 kombinAtív képesség – permutálás

I. Péter orosz cár az ország modernizálása érdekében számos reformot kívánt bevezetni.
A kormányzati reformtól (=Kr) azt várta, hogy növekszik a szakszerűség. A merkantilista gazda-
ságpolitikával (=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!

KR MG H KR H MG MG KR H

MG H KR H MG KR H KR MG

4. Feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapba az odaillő fogalmat!

Az első analógia az uralkodó speciális megnevezését várja, a második az államformára vonatkozó 
ismereteket mozgósítja. A harmadik analógia a fővárosokra kérdez rá, a negyedik pedig az állam és az 
egyházfő kapcsolatát boncolgatja.

cár :: I. Péter = király :: I. Károly

abszolút 
monarchia :: Franciaország = alkotmányos 

királyság :: Anglia

II. Fülöp :: Madrid = I. Péter :: Szentpétervár

anglikán 
egyház :: az uralkodó = katolikus 

egyház :: a pápa



5. MODUL
MAGYARORSZÁG  
AZ ÚJKOR KEZDETÉN
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Fejlesztendő képességek

Kompetenciakomponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

Rendszerező képesség

Halmazképzés, besorolás + +

Definiálás

Felosztás +

Sorképzés, sorképző osztályozás

Hierarchikus osztályozás +

Kombinatív képesség

Permutálás +

Variálás +

Kombinálás +

Összes részhalmaz képzése +

Descartes-szorzat képzése +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás +

Feltételképzés

Előrelépő következtetés +

Visszalépő következtetés +

Választó következtetés +

Lánckövetkeztetés + +

Kvantorok

Induktív gondolkodás

Kizárás + +

Átkódolás +

Analógiák képzése + +

Sorozatok képzése
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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 ferdi-
nánd és Szapolyai János is. Az ország nemessége megosztott volt. Ez a veszekedés a harmadik fél-
nek, 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 megkoronáz-
ták a csecsemő János Zsigmondot Magyarország királyává. 
Ferdinánd megtámadta az országot, hogy visszaszerezze a koronát. Fráter György hívására Szu-
lejmán 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 neve-
zünk. 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 török-
nek 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 marhacsor-
dákat 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
 rendszerező képesség – besorolás

Helyezd el a térképen az alábbiakat!

i. Szulejmán

Erdélyi 
fejedelemség

Habsburg 
ferdinánd

Királyi 
magyarország

Hódoltság

János Zsigmond

Pozsony

Nagyszombat

Gyulafehérvár

I. Szulejmán Erdélyi 
fejedelemség

Habsburg 
Ferdinánd

Királyi 
Magyarország Hódoltság János 

Zsigmond
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2. Feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás

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!

EGyIK URALKODÓ MÁSIK URALKODÓ

SZJ JZS

SZJ F

SZJ SZ

JZS F

JZS SZ

F SZ

Jelöld csillaggal a valós találkozót!

3. Feladat
 deduktív gondolkodás – válAsztás

Olvasd el a nagybetűs mondatot!

A JOBBÁGyOK TÖBBSÉGE NEM TEHETETT MÁST, VAGy MARADT A FÖLDJÉN ÉS A TÖRÖK-
NEK 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 tele-
pedtek le.

C)    A jobbágyok nem maradtak a földjükön, nem adóztak a töröknek, hanem elmenekültek, és mező-
városokban telepedtek le.

D)  A jobbágyok nem maradtak a földjükön, nem adóztak a töröknek, nem menekültek el, és nem tele-
pedtek le mezővárosokban.



Szapolyai János
(=SZJ)

János Zsigmond
(=JZS)

I. Ferdinánd
(=f)

I. Szulejmán
(=SZ)
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4. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át azt a nevet, amelyik nem illik a felsorolásba! Választásodat indokold!

Indoklás: II. Lajos nem élt Magyarország kettészakadásakor.
Vagy: I. Szulejmán nem magyar uralkodó.

mindkét megoldás elfogadható megfelelő indoklással.

Szapolyai JánosII. Lajos I. Szulejmán Habsburg Ferdinánd
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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 földbirtoko-
sok 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 nyilvá-
nult 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 indul-
tak 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
 rendszerező képesség – hAlmAzképzés, besorolás

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!

Bécsre
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2. Feladat
 kombinAtív képesség – permutálás

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!

Kati Juli Panni

E K T

E T K

K T E

K E T

T E K

T K E

Kõszeg Szolnok TemesvárEgerSzigetvár
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3. Feladat 
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

Írd a pontsorokra a legmegfelelőbb befejezést!

Ha a törököknek sikerül győzni 1552-ben Észak-Magyarországon, akkor elfoglalják a gazdag arany- 
és ezüstbányákat. Ha elfoglalják azokat, akkor a bányák jövedelme a törököket gazdagítja.
Tehát ha a törököknek sikerül győzni 1552-ben Észak-Magyarországon, akkor a bányák jövedelme a 
törököket gazdagítja.

4. Feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapba az odaillő fogalmat!

A feladat a végvárak helyére, védőire és azok sorsára összpontosít. érdemes a térképen megkeresni a 
végvárakat.

Kőszeg :: Jurisics 
Miklós = Eger :: Dobó István

Zrínyi Miklós :: kirohan az 
ellenségre = Szondi György / 

Dobó István ::
a pasa hiába 
szólítja fel 
megadásra

Drégely :: Szondi György = Temesvár :: Losonczy István

Drégely :: nem adják 
meg magukat = Szolnok :: megadják 

magukat
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3. EGYSÉG

A katolikusok és a protestánsok küzdelme Magyarországon is meg-
figyelhető. A lutheri eszmék a XVI. században, a török hódítás kez-
detén 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 tar-
tottak fenn, gyakran folytattak vitákat, ezeket nyomtatott formá-
ban meg is jelentették. Károlyi Gáspár lefordította a teljes Bibliát. 
Erdélyben a két protestáns valláson kívül gyorsan terjedt az uni-
tárius 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, 
az evangélikus, a református és az unitárius is szabadon gyakorol-
ható Erdélyben. A törököknek csak az volt fontos, hogy a magya-

rok 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 igazság-
talan 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 Magyaror-
szág uralkodójával. Erdélyről a Habsburgok lemondtak, de a törö-
köktől nem tudott függetlenedni. Magyarországon szabadon gya-
korolhatta 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 papne-
velő intézetet, Nagyszombaton pedig 1635-ben egyetemet alapí-
tott. 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 zaj-
lott. 

Pázmány Péter

Káldi György
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1. Feladat
 rendszerező képesség – felosztás

Helyezd el az ábrában az alábbiakat! Adj nevet a csoportoknak!

2. Feladat
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

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 hovatartozá-
suk már nem volt egyértelmű. A korábbi hagyományoknak megfelelően katolikusok minden telepü-
lésen 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!

K, R K, E K, U

K, R, K, R, U K, E, U

K, R, E, U K

unitáriuskatolikus evangélikusreformátus

evangélikus református

unitárius
katolikus

Királyi 
Magyarországra 

jellemző

Erdélyre 
jellemző
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3. Feladat
  deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés, 

lánckövetkeztetés

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 a három reformációhoz 
tartozó vallás békéje létfontosságú volt Erdély számára.

4. Feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

A XVI. századi diákok a szüleiktől távol, kollégiumokban tanultak. Igen szigorú szabályokat, napiren-
det 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!

hajnali 4 :: ébresztõ = reggel :: leckeismétlés

reggel :: leckeismétlés = délelőtt :: tanítás

délben :: ebéd = este 10-kor :: takarodó

délután :: egyéni tanulás = este :: olvasás
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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 békeszer-
ződésben 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 fenyeget-
ték 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 szük-
sége. 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 hely-
tartót 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 táma-
dást indítottak bécs ellen. vereségük bebizonyította, hogy legyőzhetővé váltak. Xi. ince pápa elérte, 
hogy szövetséget kötöttek egymással velence, lengyelország és a Habsburgok. 1686-ban az egyesí-
tett keresztény seregek lotharingiai Károly és Savoyai Jenő vezetésével visszafoglalták budát. 

1. Feladat
 deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés

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 a törökök a szentgotthárdi veresé-
gük után megtarthatták a birtokukban lévő területeket.

2. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, amelyik nem illik a felsorolásba! Választásodat indokold!

1686                1683                1664 februárja                1660                1664 nyara

Indoklás: 1660 a törökök győzelmét hozta II. Rákóczi György seregei felett. A többi évszám török vere-
séget jelöl.
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3. Feladat
 rendszerező képesség – sorképző osztályozás

Töltsd ki az ábrát az alábbiakkal!

4. Feladat
 kombinAtív képesség – vAriálás

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 kezdőbetű-
ket!

K H K B K L H K H B H L

B K B H B L L K L H L B

Zrínyi Miklós XIV. Lajos  
kortársa

a szigetvári 
hős rokonahadvezér

XIV. Lajos kortársa

a szigetvári hős rokona

hadvezér

Zrínyi Miklós
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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 jezsu-
iták, 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 veze-
tője, 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 válasz-
totta. 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 
1711-ben az orosz cárhoz utazott, hogy segítséget kérjen. Közben Rákóczi megbízásából Károlyi Sán-
dor 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
 rendszerező képesség – sorképzés

Állítsd időrendbe a szabadságharc eseményeit! 

Használd az események jelölésére a rajzos jeleket!

A jelek használatával a hosszadalmas írást akartuk elkerülni.

 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

 

1703 1704 1705 1707 1709 1711
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2. Feladat
  kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

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

ET M

ET E

ET L

II. L M

II. L E

II. L L

ZM M

ZM E

ZM L

1664-ben Zrínyi Miklós felégette az eszéki hidat.
Esze Tamás Lengyelországban kereste fel II. Rákóczi Ferencet 1703-ban.
II. Lajos meghalt a mohácsi csata után 1526-ban.

3. Feladat
 deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés

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 meg-
bízza Károlyi Sándort, hogy képviselje őt.
Rákóczi 1711-ben Lengyelországba utazott az orosz cárral tárgyalni, tehát Károlyi Sándort bízta meg, 
hogy képviselje őt (a császárnál). 
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4. Feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapba az odaillő fogalmat!

Az utolsó feladatnál a tanulók más indokolható megoldást is írhatnak.

5. Feladat
 induktív gondolkodás – átkódolás

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) bécsújhelyi börtön + Lengyelország = szécsényi országgyűlés
 Lengyelország + erdélyi országgyűlés = szatmári béke
 Munkácsi vár + bécsújhelyi börtön = Lengyelország
 erdélyi országgyűlés + bécsújhelyi börtön = ónodi országgyűlés 
 munkácsi vár + szécsényi országgyűlés = ónodi országgyűlés

b) szatmári béke – Lengyelország = erdélyi országgyűlés
 erdélyi országgyűlés – bécsújhelyi börtön = bécsújhelyi börtön
 ónodi országgyűlés – szécsényi országgyűlés = munkácsi vár

A felsorolt események sorszámát kell a tanulóknak az a) pontban összeadni, a b) pontban pedig kivonni.

1703 :: Rákóczi erdélyi 
fejedelem = 1705 :: Magyarország 

vezérlő fejedelme

1707 :: ónodi 
országgyűlés = 1704 :: erdélyi 

országgyűlés

kuruc 
győzelmek :: a nemesség 

csatlakozása = szatmári béke :: Rákóczi 
menekülése




