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MODULLEÍRÁS
A modulok célja

Változatos típusú információhordozók tartalmi összegzésére irányuló képességfejlesztés. A tankönyvszöveg, korabeli források,
térképek, képek és táblázatok elemzése. A térképes ábrázolás sajátosságainak összevetése a szöveges leírásokból kiolvasható utalásokkal.

Időkeret

90 perc

Ajánlott korosztály

15–16 éves (10. évfolyam)

Modulkapcsolódási 
pontok

Tantervi
Magyar nyelv és irodalom 7–8. évf. – „…nem szépirodalmi szövegek lehetséges jelentéseinek csoportos, egyéni, irányított és
önálló megértése, ennek gyakorlása. A szövegben ki nem fejtett
tartalmak kikövetkeztetésének és megértésének gyakorlása, ismerkedés a szövegértési technikákkal… Adatok, ismeretek gyűjtése különböző információhordozókról… Önálló vázlatkészítés
rövidebb szövegek alapján.” (NAT 2003)
Történelem 5–8. évf. – „Önálló vélemény megfogalmazása társadalmi, történelmi eseményekről, jelenségekről és személyekről. Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására. Ellenérvek
gyűjtése az ellenvélemények cáfolására… ismereteket szerezzenek az európai történelem jelentős állomásairól… A térkép legfontosabb elemeinek felismerése… Események, jelenségek leolvasása történelmi térképekről.” (NAT 2003)
Természetismeret 5–6. évf. – „A térképekre vonatkozó ismeretek használata.” (NAT 2003)
Kereszttantervi
Információs és kommunikációs kultúra – a többfajta forrásból
való információszerzés képességének fejlesztése
Tanulás – a kombinálási képességek fejlesztése
Hon- és népismeret – nemzeti kultúra megismerése
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra, életmódok megismerése
Kompetenciaterületen
Az aktív és passzív szókincs gazdagítása különböző szöveg
összefüggésekben
A szöveg szerkezetének megértése
Ábrák, térképek, képek értelmezése szövegösszefüggésekben
Programcsomagon belül
Megelőző tananyag:
– A középkori mezőgazdaság
Követő tananyag
– A középkori kereskedelem

Tanári útmutató
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Kompetenciaterületi
Szövegalkotás szóban és írásban
Szövegműfajok szerinti alkalmazkodás a nyelvi szituációhoz
Szövegtípusváltás – párbeszéd alkotása tankönyvi szövegből
vagy korabeli forrásból
Információk megkeresése a forrásokból, háttérinformációk felfedezése
Információk kiválasztása megadott szempontok alapján
Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása: vázlatkészítés
Képi források értelmezése
Logikus szövegalkotás
NAT (2003)
„Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése minden műveltségi terület feladata. A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás és
a tanulás közege, előfeltétele és legfőbb eszköze.”  (NAT 2003)
A különböző műfajú és formájú, nem folyamatos szövegek értő
olvasása; a szövegrész   értelmezése az ábra, kép, térkép által
közvetített információkkal együtt. A szövegértés ma minden
szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve mind a valós, mind a
virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.” (NAT 2003)
Egyéb műveltségterületi
Ember és társadalom: „Tanításának célja a történelmi műveltség
elsajátítása, amely a közös kommunikációs alapot és ezáltal a kölcsönös megértés lehetőségét biztosítja a szűkebb és tágabb közösség számára… A fejlesztés kiemelt területei: a nemzeti identitás,
a történelmi és állampolgári tudat erősítése, a szociális érzékenység, más kultúrák megismerése és elfogadása.” (NAT 2003)
Ember a természetben: Áttekinthetik a diákok „az embernek, az
általa létrehozott társadalomnak… kölcsönhatásait.” (NAT 2003)
Földünk-környezetünk: „Megismerteti a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetben való tájékozódást, eligazodás alapvető eszközeit és módszereit. Megtanít a térkép használatára, elemzésére.” (NAT 2003)
Művészetek „A vizuális kultúra tanításának célja hozzásegíteni a tanulókat a sajátos képi közlések… értelmezéséhez. Célja…
azoknak a képességeknek az átadása,… amelyek… a látható világ használatához… szükségesek.” (NAT 2003)
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Értékelés
Az értékelés ne a konkrét ismeretekre, hanem a kompetenciákra irányuljon. Az értékelés tüntesse
fel, hogy a tanuló miben sikeres, illetve hogyan válhat sikeresebbé. Az értékelés legyen személyközpontú, vegye figyelembe a tanuló önmagához, képességeihez mérten nyújtott teljesítményét.
A tanulók értékelése pozitív előjellel történjen: kisötös, plusz stb. formájában (motivációs eszközként is működhet). Pármunka, csoportmunka esetén a párok közös értékelést kapjanak,
amely az egyes tanulókra nézve váljék az egyéni értékelés részévé. Ilyen esetben a tanár vegye
figyelembe a szociális kompetenciát. Ez tudatosíthatja a diákokban, hogy a hatékony teljesítmény függ az együttműködési képességtől.
Értékeléskor érdemes figyelembe venni a következőket is: 1. Milyen előzetes ismeretekkel
rendelkeznek a gyerekek? 2. Mit tanult meg a feldolgozás során, milyen képességei fejlődtek?   
3. Hogyan tudta bemutatni a megszerzett tudást? 4. Mit és hogyan tanult a csoporttársaitól csoportmunka ese-tén?
A gyerekek is értékelhetik saját munkájukat, haladásukat. 1. Mennyire értette meg az olvasott szöveget? 2. Megkérdezte-e, amit nem értett? 3. Mennyire gondolta át a feladatok megoldását?
4. Mennyire vett részt a pár- vagy csoportmunkában? 5. Mennyire vett részt vitában? 6. Mi okozott problémát? 7. Mire kell legközelebb figyelnie?

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A diákok többségének nehézséget okoz, hogy a különböző információhordozók által közvetített ismereteket együttesen értelmezze. A foglalkozás célja az, hogy a diákok szöveg, térkép,
fénykép, kép, korabeli forrás együttes értelmezésére képesek legyenek. Ezeknek a forrásoknak
a felhasználásával információkhoz jussanak, és tudják ezt alkalmazni. Ennek birtokában hatékonyabbá válhat otthoni felkészülésük, és színvonalasabban oldhatnak meg bármiféle iskolai
feladatot, kutatómunkát is.
A foglalkozásokon akkor javasolt az egyéni munka, ha mindenki képes önállóan megoldani
a feladatot, illetve meg kell ismerkednie egy új feladattípussal (pl. interjú írása). A szövegmegértési képesség különböző szintjén állóknak lehet választani a felkínált feladatok közül! Ez a
differenciálás egyik eszköze lehet. Az egy munkalapon található feladatok mindegyikét nem
kötelező megoldani, a tanár választhat a képességszint és a felhasználható idő szerint. Differenciálás több esetben lehetséges akár homogén, akár heterogén csoportokkal, bár a heterogén
csoportok megalkotása inkább javasolt. Heterogén csoportok esetében az a cél, hogy megtanuljanak a különböző képességű, tudású diákok együttműködni, közösen eredményt elérni. Ha
a differenciálás nem megvalósítható 4–6 fős csoportokkal, akkor a pármunka javasolt. Fontos,
hogy a csoport valamennyi tagja részt vegyen a feladat megoldásában. A csoportok tetszésük
szerint dönthetnek saját munkamegosztásukról. Saját eredményeit mindenkinek úgy kell öszszegeznie, hogy mindenki megértse. A végén közös megoldásnak kell születnie, ez kerüljön
a munkafüzetbe. Több feladat tartalmaz egy könnyebb és egy nehezebb változatot. Ebben az
esetben a tanár dönti el, hogy ki melyiket oldja meg. Célszerű az osztály ülésrendjét a csoportmunkának megfelelően kialakítani. Pármunka, csoportmunka esetén a feladat mellé jegyezzék
fel társaik nevét is.
A munkafüzet számozott munkalapjai a tankönyvi szöveg alfejezeteihez készültek, tehát
az első munkalap az első alfejezethez, a második a másodikhoz stb.
A tanári munkafüzetben találhatók  római számmal jelzett feladatok. Ezek a diákok munkafüzetében nem szerepelnek. A tanár belátása szerint differenciálásra használhatja ezeket. Azért
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vannak beépítve a feladatsorokba, mert a feladatok vagy képességszint szerint nehezednek (egy
egységen belül), vagy a részegység témáját követik.
A tanórákon mindig legyen a tanári asztalon a Magyar értelmező kéziszótár, az Idegen szavak
és kifejezések kéziszótára és valamilyen történelmi fogalomtár (pl. Markó László szerk.: Általános
történelmi fogalomgyűjtemény, Simándi Irén szerk.: Történeti fogalmak kisszótára). A tanulók jelezzék,
ha a szövegben ismeretlen szó fordul elő. Ilyenkor a szótár segítségével értelmezzék a jelentést
(jó, ha bekerül a füzetbe, és példamondat is szerepel mellette).

Támogatórendszer
A tanári felkészüléshez a kooperatív tanulási módszerekkel, valamint a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlhatóak. Az erre vonatkozó bibliográfia a kereszttanterv és koncepció
mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele.
Ajánlott ismeretterjesztő folyóiratok: Rubicon, História
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek:
Jónás Ilona: Európa születése IKVA, Bp. 1991
Donald Matthew: A középkori világ atlasza Helikon, Bp. 1989
Granasztói György: A középkori magyar város (Magyar história sorozat) Gondolat, Bp. 1980
Draskóczy István: A tizenötödik század története (Magyar Századok sorozat) Pannonica, 2000
Bertényi Iván: A tizennegyedik század története (Magyar Századok sorozat) Pannonica, 2000
Lovagvárak és gótikus katedrálisok (Új képes történelem sorozat) Magyar Könyvklub – Helikon
Kiadó,  Bp. 1994
Varga Domokos–Vekerdi László: A világ kereke Móra, Bp. 1985
Kristó–Barta–Gergely: Magyarország története előidőktől 2000-ig Pannonica, 2002
Szentpéteri József (főszerk.): Magyar Kódex 2. köt. Lovagkor és reneszánsz Kossuth, Bp. 1999

A vizuális közvetítők
– fajtáinak meghatározása
– szerepük felismerése
– ábrák áttekintése

A cím értelmezése, előfeltevések
megfogalmazása.
Mi várható a cím alapján?
A középkori város

2.

3.

Munkaformák

Nyelvi-logikai elemek ér- A munkaforma meg- Frontális, pártelmezése. Tájékozódás a választásában diffe- munka, csoporszövegben.
renciálhatunk
tos, önálló
Cím és szöveg viszonyára vonatkozó előfeltevések megfogalmazása

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Megbeszélés,
beszámoló

Megbeszélés,
beszámoló

Szöveg

Szöveg

Közös megbeszélés Szöveg

Módszerek

Tanulásszervezés

Frontális vagy
Szóbeli szöveg alkotása a szöveg-kép egyéni
látványáról
A szöveg-kép látványának elemzése
megadott szempontok szerint

Célcsoport,
A differenciálás lehetőségei

A vizuális közvetítők faj- A munkaforma meg- Frontális vagy
táinak felismerése. A szö- választásában diffe- csoportos
veg tipográfiai képének renciálhatunk
tudatosítása

A szöveg látványának tudatosí- Áttekintő olvasás
tása (térkép, kép, dőlt és kövér
betűtípusok)

Kiemelt készségek,
képességek

1.

1. A teljes szöveg áttekintése

Lépések, tevékenységek
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A szöveg elolvasása

A szövegstruktúra
felismerése, globális
megértés

Kialakul az olvasási stratégia.
A lényeg kiemelése, a
A középkori város világával fog- szövegstruktúra átlátása,
lalkozik a szöveg.
szövegolvasási stratégia
kialakulása

Egyéni

Szavak jelentésének meghatáro- A szókincs gazdagítása, Idő szerint
zása
fogalommagyarázat
differenciált

Egyéni

Egyéni majd
frontális

Egyéni

Idő szerint
differenciált

Szóbeli megfogalmazás segítséggel
vagy anélkül

Szöveg, munkalap
1/1

Szöveg

Szöveg

Megbeszélés,
beszámoló szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Önálló, megbeszé- Munkalap 1/2,
lés
Értelmező szótár

Önálló

Néma

Megbeszélés

Megbeszélés,
beszámoló

Módszerek

Tanulásszervezés
Munkaformák

Idő szerint
differenciált

A középkori városok létrejötté- Lényegkiemelés, kulcsvel foglalkozó szövegegység át- szavak keresése, adattekintése
keresés

A szövegegységek olvasása, megértése

1.

Célcsoport,
A differenciálás 
lehetőségei

A szöveg kiemelt szavai
Tájékozódás a szövegben. A munkaforma meg- Frontális,
A kiemelések alapján milyen Információkeresés. A szö- választásában diffe- pármunka, csotartalmú szöveg várható?
vegstruktúra felismerése renciálhatunk.
portos, önálló

2. Szövegértés

5.

4.

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Tanári útmutató
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2.

Információkeresés

Kérdések megfogalmazása

Szöveg megértése, javítása

Idő szerint
differenciált

Egyéni képességszint szerint térkép
információinak
kigyűjtése vagy
értékelése

Kép és szöveg információinak Különböző információazonosítása
hordozók (kép, szöveg)
együttes értelmezése

Információk gyűjtése térképről,
és logikai kapcsolat megtalálása
területek/épületek nevei és elnevezésük okai között

Térképelemzés, információgyűjtés.
Logikus gondolkodás fejlesztése.
Szövegalkotás szóban

Idő szerint
differenciált

Idő szerint
differenciált

Vázlat készítése megadott szem- Rendszerező képesség
pontok segítségével
fejlesztése, szövegstruktúra felismerése, összefüggések felismerése

A város külső képének jellemzői a második
szövegrész, a képek és térkép
alapján

Kapcsolatok, összefügIdő szerint
gések keresése, lényegki- differenciált
emelés

Megkezdett mondatok befejezése

Idő szerint
differenciált

Kapcsolatok,
összefüggések keresése

Lépések, tevékenységek

Célcsoport,
A differenciálás 
lehetőségei

Kiemelt készségek,
képességek

Egyéni vagy
páros

Páros vagy csoportos

Egyéni majd
frontális

Egyéni

Egyéni, páros

Egyéni

Munkaformák

Munkalap 1/3

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Megbeszélés

Megbeszélés

Munkalap 2/3/A
Munkalap 2/3/B

Munkalap 2/2

Önálló, megbeszé- Munkalap 2/1
lés

Önálló, megbeszé- Munkalap 1/5
lés

Önálló, megbeszé- Munkalap 1/4
lés

Megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés
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4.

3.

Egyéni

Hamis állításokból igaz állítá- Megértés ellenőrzése, tá- Idő szerint
sok készítése
jékozódás a szövegben
differenciált

Egyéni

Egyéni

Szavak jelentésének meghatáro- A szókincs gazdagítása, A szókincs gazdagízása
fogalommagyarázat
tása, fogalommagyarázat.
Idő szerint
differenciált

Különböző korban készült szö- Értelmező és jelentéstu- Idő szerint
vegek tartalmának azonosítása lajdonító képesség fej- differenciált
lesztése

A lakosok társadalmi helyzete
szövegrész értelmezése

Egyéni, majd
frontális

Állítások igazságának, hamissá- Megértés ellenőrzése, tá- Idő szerint
gának eldöntése
jékozódás a szövegben
differenciált

Munkaformák

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Önálló, megbeszé- Munkalap 4/2
lés

Önálló, megbeszé- Munkalap 4/1, Értellés
mező szótár

Önálló, megbeszé- Munkalap 3/2
lés

Önálló, megbeszé- Munkalap 3/1
lés

Önálló, megbeszé- Munkalap 3/I, Értellés
mező szótár, Idegen
szavak…, történelmi
fogalomtár

Módszerek

Tanulásszervezés

Egyéni, majd
frontális

Célcsoport,
A differenciálás 
lehetőségei

Ismeretlen szavak jelentésének A szókincs gazdagítása, Idő szerint
meghatározása
fogalommagyarázat, szó- differenciált
tárhasználat

A város jogi helyzete, irányítása
– szövegrész értelmezése

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Tanári útmutató
A középkori város 11

Szöveg információinak átalakítása táblázattá

Különböző korban készült szö- Szövegértés, informácivegek információinak azonosí- ókeresés, összefüggések
tása
felfedezése

Szöveges információ
átalakítása táblázattá,
kulcselemek összefüggésének meghatározása.
Rendszerező képesség
fejlesztése

Táblázat kiegészítése

1.

Szövegalkotás
– érvek gyűjtése (tankönyvi
szöveg értelmezése,
átalakítása bizonyítássá)

Globális megértés, lényegkiemelés, a tartalmi
elemek közötti összefüggések meghatározása,
információk gyűjtése
adott témához

Egyéni képességszint, a szövegalkotás nehézségi foka
szerint differenciált

Idő szerint
differenciált

Egyéni képességszint szerint differenciált, a megadott
elemek száma
változhat.

Információkeresés, szö- Idő szerint
vegértés, képmagyarázat differenciált

Idő szerint
differenciált

Célcsoport,
A differenciálás 
lehetőségei

Lényegkiemelés, fogalommagyarázat

A céhekről szóló szövegrész értelmezése

Szöveg adatainak táblázatos feldolgozása

Lépések, tevékenységek

3. Szövegalkotás, összegzés, a megértettek felhasználása

5.

Kiemelt készségek,
képességek

Páros

Páros vagy csoport

Egyéni vagy
páros

Egyéni

Páros vagy csoport

Munkaformák

Munkalap 4/3

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Munkalap 5/2

Megbeszélés, elő- Munkalap 6/1A
adás

Megbeszélés

Önálló, megbeszé- Munkalap 5/I
lés

Önálló, megbeszé- Munkalap 5/1
lés

Megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés
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– interjú írása

Lépések, tevékenységek

Globális megértés, lényegkiemelés, nyelvi kreativitás, szövegműfajok
szerinti alkalmazkodás a
nyelvi szituációhoz

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport,
A differenciálás 
lehetőségei
Munkaformák
Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap 6/1B

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Tanári útmutató
A középkori város 13
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A FELDOLGOZÁS MENETE

1. A szöveg áttekintő olvasása
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az óra témájának meghatározása
A középkori várossal ismerkedünk a tankönyvi
szöveg alapján.
Képek, szöveg megfigyelése:
Feladat:
Szöveg-kép látványának tudatosítása szempon- A következő szempontok alapján csoportosítják:
tok megadásával:
ismerős, ismeretlen, szöveg-kép aránya
ismerős, ismeretlen, szöveg-kép aránya
Feladat:
A vizuális közvetítők fajtájának meghatározásá- A vizuális közvetítők fajtájának meghatározása
hoz szempontok adása:
Kiválasztják a megadott szempontok szerint a
fénykép, rajz, térkép, dőlt betű
vizuális információhordozók fajtáját (fénykép,
Megbeszélik a vizuális információhordozók fajtáit. rajz, térkép, dőlt betű)
Szerepük felismeréséhez szempontok adása:
hangulat, képzelet segítése, érzelemre hatás, érte- Szerepük felismerése:
hangulat, képzelet segítése, érzelemre hatás,
lemre hatás stb.
értelemre hatás stb.
Megbeszélik a vizuális információhordozók szerepét.
Feladat:
A cím értelmezése
Mi várható a cím alapján? – előfeltevések megfo- Az előzőleg elsajátított tudás felidézése, a cím
és a szöveg viszonyára vonatkozó előfeltevések
galmazása.
megfogalmazása
Feladat:
Tájékozódás a szövegben
A szövegegységek számának, témájának megHány bekezdés, hány egység?
állapítása.
A szöveg látványának tudatosítása, értelmezése.
Feladat:
A szöveg kiemelt szavai, fogalmai közül az ismeretA szöveg vastag betűs szavai közül kiválasztlenek meghatározása.
ják az ismeretleneket, amilyen fokon tudják,
Mit várhatunk a szöveg elolvasásától?
értelmezik (városi önkormányzat, céh)
Várható előfeltevés: Adott helyszín, kor világáMegbeszélés.
val foglalkozik a szöveg.
Feladat:
A teljes szöveg elolvasása.
Önállóan elolvassák a teljes szöveget.

A középkori város 15
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2. A szövegegységek elolvasása, megértése
Tanári tevékenység

Feladatok (1):
– A középkori város létrejöttével ismerkednek
meg.
– Kulcsszavakat keresnek a szövegben (1/1)

Tanulói tevékenység

– Önállóan elolvassák az első szövegegységet, a középkori város létrejöttével ismerkednek meg.
– Kulcsszavakat keresnek a szövegben (1/1).

– Helyes megoldás megbeszélése.

– Fogalmakat határoznak meg a szöveg és
szótár segítségével (barbár, tömegtermelés,
zarándokhely) (1/2).
– Ismertetik megoldásaikat.

– Megkezdett mondatok befejezése (1/3).

– Megkezdett mondatokat fejeznek be (1/3).

– Értékelés.

– Megvitatják a megoldásokat.

– Párokat alakíttathat a diákokkal, lehetőleg
heterogéneket, ha szükséges, irányítani kell
a kialakításukat. (Ezek a párok végig megmaradhatnak.)
– Kérdések megfogalmazása (1/4) egy mondathoz a városok kialakulásáról.
– Értékelés.

– Párokat alakíthatnak.

– Hibakeresés és javítás (1/5).

– Megkeresik a hibás részeket a mondatokban, aláhúzzák. A hibát kijavítják.
– Megoldások megvitatása.

– Fogalmak meghatározása (1/2): barbár, tömegtermelés, zarándokhely

– Értékelés.

– Közösen kérdéseket fogalmaznak meg
(1/4) egy mondathoz.

– Differenciálás lehetősége: Nem kötelező minden feladatot megoldani a feladatlapról,
hanem a tanár képesség és idő szerint differenciálhat.
Feladatok:
– A középkori város külső képéről szóló részt olvassák el. Milyen a külső képe?
Városfal, utcák, épületek stb.
– Vázlat befejezése (2/1).
– Célszerű a megoldás kivetítése.
– Csoportokat alakíttat a diákokkal, lehetőleg
heterogéneket.
– Képeken levő városok/városrészletek jellegzetességeinek áttekintése a feladathoz.
Városfalak, utcák, épületek stb.
– Képi és szöveges információ párosítása
(2/2).
– Megbeszélik a megoldást.

– Önállóan elolvassák a középkori város
külső képéről szóló részt.
– A félig kész vázlatot önállóan kitöltik (2/1).
– Megbeszélés.
– Csoportokat alakítanak.
– Közösen megbeszélik, hogy mi jellemző a
képeken látható városokra.
– Képeket és mondatokat párosítanak (2/2).
– Megbeszélés.
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– Információk gyűjtése a térképről, és a névadás motivációjának megkeresése, indoklása (2/3A, B)
Differenciálás lehetősége:
A 2/3A feladat könnyebb, csak információkat kell keresni, ezt az alacsonyabb képességi szinten lévők oldhatják meg.
A 2/3B feladat nehezebb, a gyerekeknek kell
megtalálni az összefüggéseket, így a magasabb képességi szinten állók foglalkozzanak
ezzel.
– Célszerű a megoldás kivetítése.

történelem 10.

Tanulói tevékenység

– Információkat gyűjtenek térképről, és következtetéseket vonnak le a névadás motivációjával kapcsolatban (2/3A, B)

– Közösen megbeszélik a megoldásokat. Ha
párban dolgoztak, javasolhatják, ki mondja el a megoldást.

– Differenciálás lehetősége:
Nem kötelező minden feladatot megoldani
a feladatlapról, hanem a tanár képesség és
idő szerint differenciálhat.
Feladatok:
– Önállóan elolvassák a város jogi helyzeté– A város jogi helyzetéről szóló szövegrész
ről szóló részt.
elolvasása, majd szavak magyarázata (3/I).
Az olvasás közben aláhúzzák (3/Ia), bekaA diákok munkafüzetében nem szerepel.
rikázzák (3/Ib) azokat a szavakat, melyeMelyek azok a szavak, amelyek ismeretlenek, de
ket nem ismernek.
meghatározhatók a szövegből? Melyek azok a szavak, amelyek ismeretlenek, de nem határozhatók
meg a szövegből?
Közben két oszlopot készít a táblára:
1. fejléce: ismeretlen, de szövegből meghatározható szavak
2. fejléce: ismeretlen, szövegből meg nem ha- Felírják az aláhúzott és bekarikázott szavakat.
tározható szavak. A diákok felírhatják a táblára az aláhúzott és bekarikázott szavakat.
– Értékelés.

Meghatározzák a szavak jelentését szótárak se– Állításokról döntik el, hogy igazak vagy ha- gítségével (3/Ic).
– Önállóan eldöntik az állításokról, hogy
misak (3/1).
igazak vagy hamisak (3/1).
– Értékelés.
–Megvitatás.
– Az előző feladat hamis állításainak átalakí– Hamis állításokból önállóan készítenek
tása igazzá (3/2).
igazakat (3/2).
– Differenciálás lehetősége: Nem kötelező minden feladatot megoldani a feladatlapról,
hanem a tanár képesség és idő szerint differenciálhat.
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Tanári tevékenység

Feladatok:
– A lakosok társadalmi helyzetéről szóló szöveg elolvasása.

Tanulói tevékenység

– Önállóan elolvassák a társadalomról szóló
részt.

– Értékelés.

– Önállóan fogalmakat határoznak meg a
szöveg és szótár segítségével (szállóige, szenátus, napszámos) (4/1).
– Megbeszélés.

– Különböző korban készült szövegek tartalmának azonosítása (4/2).

– Különböző korban készült szövegek azonos tartalmi elemét azonosítják (4/2).

– Fogalmak meghatározása (4/1):
szállóige, szenátus, napszámos

– Értékelés.
– Szöveg adatainak átalakítása ábrává (4/3).
– Érdemes kivetíteni a megoldást.

– Ábrába foglalják a szöveg legfontosabb
adatait (4/3).
– Megvitatás.

– Differenciálás lehetősége:
Nem kötelező minden feladatot megoldani
a feladatlapról, hanem a tanár képesség és
idő szerint differenciálhat.
Feladatok:
– A céhekről szóló szövegrész elolvasása.

– Elolvassák a céhekről szóló szövegrészt.

– Információ keresése a szövegből, ábra alapján meghatározás (5/1).
– Értékelés.

– Megkeresik a feltett kérdésekre a megfelelő választ (5/1)

– Hiányos táblázat kitöltése (5/I) a szöveg
alapján. A diákok munkafüzetében nem
szerepel.

– Kitöltik a táblázatot (5/I).

Differenciálás lehetősége:
Megadott szempontok számának változtatása.
– Célszerű a megoldást kivetíteni.
– Különböző korban készült szövegek tartalmának azonosítása (5/2).
– Értékelés.
– Differenciálás lehetősége:
Nem kötelező minden feladatot megoldani
a feladatlapról, hanem a tanár képesség és
idő szerint differenciálhat.

– Megbeszélés.
– Azonosítják a középkori és a mostani szöveg azonos gondolatait, megkeresik az ösz
szefüggéseket (5/2).
– Párok/csoportok valamelyik tagja értékeli
a megoldást.
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3. Szövegalkotás
Tanári tevékenység

Feladat:
Differenciálás lehetősége:
Az A feladatrész (6/1/A) könnyebb, célszerű alacsonyabb képességi szinten álló tanulókkal megíratni, hiszen információt kell keresni, és abból
írni egy szöveget.
A B (6/1/B) feladatrész nehezebb, mert az összegyűjtött információkból interjút kell írni, ezért a
magasabb képességi szinten állók foglalkozzanak
vele.
– Néhány bizonyítást, interjút meghallgatnak
(mindkét feladatrészből), majd értékelik.

Tanulói tevékenység

Megírják a bizonyítást vagy az interjút.

Néhány diák vállalja a szóbeli  megnyilatkozást, előadják szövegüket. Megvitatás.

Tanári útmutató

A középkori város 19

A KÖZÉPKORI VÁROS
A KÖZÉPKORI VÁROSOK
LÉTREJÖTTE
A Nyugatrómai Birodalom bukása után a városok hanyatlásnak indultak – majd részben
eltűntek, mert a beáramló barbárok nem látták
szükségesnek a fenntartásukat. Viszont a  IX–X.
században meginduló mezőgazdasági fejlődés
maga után vonta a kézműipar és a kereskedelem fejlődését, a tömegtermelés megindulását,
mely a XI. század közepétől a városok megsokasodásához vezetett.
Ahhoz, hogy egy-egy település várossá
váljon, elengedhetetlenek voltak a gazdasági
feltételek, a kedvező földrajzi helyzet. A középkori városok létrejöhettek püspöki székhelyeken, várak mellett, útvonalak kereszteződésénél, kikötőkben, hegyvidék és síkság
találkozásánál, folyók mentén, átkelőhelyeknél, zarándokhelyeknél, nyersanyagforrások
mellett. Többnyire olyan helyeken alakultak
ki, amelyek közel feküdtek a távolsági kereskedelem útvonalaihoz, hiszen a kereskedőknek
és árujuknak biztonságra volt szüksége. Ezt a
biztonságot a fallal körülvett város biztosította. Egy város lakosainak létszáma általában
4–5000 fő volt, de elérhette akár 100 000-t is.

1. ábra Középkori város

A VÁROS KÜLSŐ KÉPE
Kőtornyokkal megerősített magas városfal
védte az itt lakókat az idegenek támadásaitól.
Kapukon lehetett bejutni a városba, melyeket éjjel és veszély idején bezártak. A fal előtt
mély, sokszor vizes árok húzódhatott, tovább
erősítve a védelmi rendszert. Az egyre gyarapodó népesség gyakran kinőtte a várost, a
városfalat, ezért ezen kívül is építkeztek.
Ezt a területet nevezték alsóvárosnak.
Előfordulhatott az is, hogy második esetleg
harmadik fal is készült. A falak közé elsősorban iparosok költöztek.
Az utcák görbék és nagyon szűkek voltak,
mert a házak emeletei gyakran lépcsőzetesen
előreugrottak, így a tetők majdnem összeértek.
Ennek az lett a következménye, hogy kevés

2. ábra Cordes városa

napfény és levegő jutott a lakásokba. A házak
sokszor fából készültek szalmatetővel, csak a
gazdagabbaknak volt kőháza cseréptetővel.
Eleinte még kémény sem volt mindegyiken. A
központban rendszerint a városi tanács épülete, a főtemplom, illetve a gazdag patríciusok
házai álltak. Minél drágább lett a városi telkek
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ára, annál több lett a többemeletes épület. A
földszinten boltok, raktárak, műhelyek voltak.
A szemetet, a szennyvizet az utcára öntötték –
akár az ablakon keresztül, mert nem volt csatornázás. A kisebb állatok (kecske, disznó, juh)
néhol bent éltek a városban az utcai szeméten.
A tisztaság és higiénia hiányának, és a zsúfoltságnak a következménye sokszor a magas
halandóság, a járvány és a tűzvész lett.
Az utcák, terek a közlekedés mellett a kereskedelem, az ünnepi játékok, a vallási szertartások, a kivégzések színhelyéül szolgáltak.
4. ábra Városi tanács

lító joggal rendelkezhetett, vámmentességet
kaphatott. A legfejlettebb városok a királynak
adóztak egy összegben.
A város saját költségeinek fedezésére is szedett adót, ebből állták a városfal, a városháza, a
templom, a vásárcsarnok, a kórház, a hidak építését, fenntartását is, tehát közcélra használták
fel ezt az összeget. Az adó egyenesen arányos
volt az adózó vagyonának nagyságával.

3. ábra Nürnberg városa
1. Vár 2. Templom 3. Városháza 4. Kórház 5. Templom
6. Vámcsarnok 7. Piactér, kút 8. Gabonapiac 9. Szatócsok
utcája 10–21. Utcák (pl. Mérleg, Bőr, Tűkészítők utcája,
Kovácsok utcája, Kosárkészítők udvara)

A VÁROS JOGI HELYZETE,
IRÁNYÍTÁSA
A város lakói arra törekedtek, hogy a földesúr
fennhatósága megszűnjön. Ezért az egy helyen
lakó kereskedők és iparosok közösséget, azaz
kommunát hoztak létre. A polgárok választott
testületük, a tanács által maguk intézték ügyeiket, tehát városi önkormányzatuk volt. A tanács
eredetileg a városfal építését ellenőrizte, irányította, majd a közigazgatás is a feladatkörébe
került. Ennek élén a polgármester állt.
A város szabadságot adott a földesúrral
szemben az itt lakóknak. Szabályozta az életüket, de kiváltságokat is biztosított. Kiváltság
lehetett, hogy a város saját maga választott
bírát, plébánost, tarthatott vásárt, árumegál-

5. ábra Városi pecsét

1. Valamennyi lakos, aki csak a város falai alatt,
avagy a váralján lakik, bárkinek a földjén tartózkodik is, a kommunára tesz esküt…
2. A váralján élő lakosok mindegyike segítse a
másikat belátása szerint.
3. Ha valaki latorságot követ el olyan emberrel
szemben, aki erre a kommunára felesküdött, akkor
a kommuna elöljárói... ítélkezzenek a lator teste és
vagyona felett saját megítélésük szerint.
10. A kommuna egyetlen tagja se adjon kölcsön
pénzt, vagy ne juttasson pénzt a kommuna ellensé-

Tanári útmutató
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geinek. (Fülöp Ágost 1182-ben megerősíti a kommuna 1099-ben szerzett jogait.)

A LAKOSOK TÁRSADALMI
HELYZETE
A városi élet kevesebb kötöttséggel járt, mint a
vidéki, ezért a jobbágyok egyre többször szöktek el földesuruktól, és próbáltak városokban
letelepedni. „A városi levegő szabaddá tesz” szállóige azt jelentette, hogy a városban eltöltött
egy év és egy nap után nem követelhette vis�sza ura a jobbágyát, így az városi lakos maradhatott. Városi polgár csak az lehetett, aki ingatlannal rendelkezett a városban, tehát volt
vagyona. A kézművesek is szívesebben éltek
itt, hiszen az értékesítés feltételei biztosítottak
voltak. A városi polgárok előkelő rétegét (patríciusok) a nagykereskedők, pénzemberek,
több nagy ingatlan tulajdonosai alkották. Ők
lehettek a szenátus tagjai, közülük választották a polgármestert, ők irányították a várost.
A polgárok zöme kézműves volt, akik a nagytanácsnak lehetettek tagjai. Polgárjoggal nem
rendelkeztek az iparoslegények, napszámosok, ők voltak a plebejusok.

A CÉHEK
Az azonos ipart űző kézművesek érdekvédelmi szervezetbe tömörültek, ez volt a céh. Tagja csak önálló műhellyel rendelkező mester
lehetett. Az idegen árukkal szemben és a minőség védelmére jött létre. Lehetetlenné tették
a céhen kívüli kézművesek (kontárok) működését. A céh feladata volt a belső verseny megakadályozása, ezért szabályozták a termelést,
a minőséget, a mennyiséget, a munkaidőt, az
árat, a segédek, inasok számát. Korlátozták az
iparűzők számát is azért, hogy annyian legyenek, amennyien meg tudnak élni a városban.
Katonai szolgálatra kötelezték a céhtagokat a
városfal meghatározott szakaszán. A céh gondoskodott az elhunyt tag özvegyéről, árváiról
is. A mesternél dolgozott az inas, aki szállást
és ellátást kapott. Az inasból legény lett, ha
letöltötte inaséveit, és munkáját megfizették.
A legénynek vándorúton kellett tökéletesítene
tudását, majd egy remekmunkát kellett elkészítenie. Ha mesterré vált, önálló műhelyt nyit-

6. ábra Cégér

hatott. Az azonos foglalkozású iparosok egy utcába tömörültek, így jöhetett létre a kovácsok,
a cipészek, az ácsok stb. utcája.
2. A párizsi kerület határain belül sem takácsnak, sem másnak nem lehet műhelye, ha maga nem
ért ipara műveléséhez.
3. Minden párizsi takács két széles és egy keskeny szövőszéket tarthat a házában, de házán kívül
egyet sem.
23. Párizsban egy takács sem szőhet teljes (vég)
posztót, csak úgy, hogy egyformán erősek a hosszanti
és a vetülékfonalak, ha a szövet teljes szélességében
legalább 1600 fonál van... Különben büntetést fizet.
26. Minden posztó szövetnek, bármilyen fajta is,
legalább 7 negyed szélességűeknek kell lennie, különben… büntetés jár érte.
32. Minden posztónak tiszta gyapjúból kell lennie, és ugyan olyan jónak az elején, mint a közepén.
Ha nem ilyen, akkor készítője minden vég posztóért
5 sou büntetést fizet.
47. A fent említett céh tagjai közül senki sem
kezdheti a munkát napfelkelte előtt, különben a mester
12, a segéd 6 dénár büntetést fizet, ha nem forgott fent
az a körülmény, hogy a vég posztót be kellett fejezni.
48. A takácsok éjszakai királyi őrsége annyit
jelent…, hogy kötelesek… 60 főnyi őrséget állítani
minden éjszaka, amikor rájuk kerül a sor.
51. A takácssegédek hagyják abba munkát, mihelyt a vecsernyére hívó harang megszólal, bármely
plébánia területén dolgoznak is, és a vecsernyére szóló harangozás után be kell fejezniük. (A párizsi takácsok XIII. századi céhszabályzatából)
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MEGOLDÁSOK
1. sz. MUNKALAP
1.

Húzza alá a „Középkori város” c. szövegegység kulcsszavait!

2.

Magyarázza meg a fogalmakat!
barbár: műveletlen, római kultúrát nem ismerő nép
tömegtermelés: ipari termék átlagos minőségű, tömeges előállítása
zarándokhely: olyan szent hely, ahova tömegesen zarándokolni szoktak

3.

Fejezze be a mondatokat!
A Nyugatrómai Birodalom bukása után a városok hanyatlásának az volt az oka, hogy a barbárok nem tartották szükségesnek fenntartásukat.
A városok fejlődéséhez a X. század körül hozzájárult a mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi fejlődés.
A városok forgalmas helyeken jöttek létre, mert a kereskedelemhez kötődött létrejöttük, hiszen a
kereskedőknek biztonságra volt szükségük, amit a város biztosított.

4.

Tegyen fel minél több kérdést az alábbi mondattal kapcsolatban!
A városok többnyire olyan helyeken alakultak ki, amelyek közel feküdtek a távolsági kereskedelem útvonalaihoz, hiszen a kereskedőknek és áruiknak biztonságra volt szüksége.
pl.
1. Milyen helyeken alakultak ki a városok?
2. Miért a távolsági kereskedelemhez kapcsolódik a városok létrejötte?
3. Kiknek volt szüksége a biztonságra?

5.

Az alábbi mondatokba hibák kerültek.
A) Húzza alá a helytelen részt, majd javítsa ki a hibát úgy, hogy a jó megoldást írja a vonalra!
A Német-római Birodalom bukása után indultak fejlődésnek a városok. Nyugatrómai Birodalom
A kézműipar és a kereskedelem hanyatlása okozta a városok elterjedését. fejlődése
Városok létrejöhettek püspöki székhelyeken, várak mellett, hegytetőkön, zarándokhelyeknél.
hegyek és síkságok találkozásánál
Egy-egy város lakossága elérhette a több százezer főt is. százezer főt is
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2. sz. MUNKALAP
1.

Egészítse ki a hiányos vázlatot!
– város védelme:
– városfal g akár több gyűrűben is
– kőtornyok
– kapuk
– árok/vizes árok g erősíti a védelmi rendszert
– utcák:
– görbék
– szűkek g kevés a levegő, napfény
– szennyezett, szemetes utcák g járványveszély
– házak:
– legtöbbször fából készültek
– a tető szalmából g tűzveszély
– többemeletesek

2.

A tankönyvrész 1. és 2. képe, illetve az itt található ábrák segítségével párosítsa az állításokat és a képeket úgy, hogy a mondat helyes legyen! (Nem biztos, hogy minden állítás
igaz, tehát nem kerül mindenhova kép száma.)

Állítás
A házak jelentős része emeletes volt.
A középkori várost fallal vették körül.
Tágas, ezért napfényes utcákat építettek a középkori városokban.
A házak emeletei gyakran lépcsőzetesen előreugrottak, így a tetők
majdnem összeértek.
A középkori város igen zsúfolt volt.
A város köré nem építhettek több városfalat.
Az utcák szűkek, ezért sötétek voltak.
A házak földszintjén üzletek működtek.
A templomot általában a város főterén találjuk.
A város körül több fal épülhetett.

7. ábra Bártfa makettje

Kép/képek sorszáma
1, 2, 8, 9 ,10
7, 11, 12

9
2, 7, 9, 10, 11, 12
2, 7, 9, 10, 11, 12
1, 8
2, 7, 11, 12
7, 12

8. ábra Piactér
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10. ábra Cordes

11. ábra Boroszló

12. ábra Carcassone
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3. Az alábbi térkép segítségével válaszoljon
a kérdésekre!
A)
a ) Gyűjtse ki azoknak a helyeknek az elnevezéseit, melyek foglalkozásokhoz kapcsolódnak!
Kerékgyártó utca, Szekérgyártó utca, Ötvös utca,
Patikáriusok sora, Halász utca, Posztómerítő
utca
 ) Gyűjtse ki azoknak a helyeknek az elb
nevezéseit, melyek az egyházzal, a vallással kapcsolatosak!
	Szentháromság templom, Szent Lázár-kápolna, Szentpéteri kapu, Szentpéter-külváros,
Irgalmasság anyja karmelita kolostor, Szent
Péter utca, Krisztus teste kápolna, Mária Magdolna-templom, Mindszent utca, Új zsinagóga, Szent Miklós utca, Szent Pál utca, Zsidó
utca, Szent Miklós domonkos templom, Szent
Mihály-kápolna, Szent László-kápolna, Szent
István domonkos kolostor, Szent István utca,
Szentistván-külváros, Ferences kolostor, Szent
János-templom, Szent György-templom, Szent
János kapu, Szent György piac, Zsidó kapu,
Szent Zsigmond utca, Szent János utca, Szent
Zsigmond kápolna, Nagyboldogasszony templom, Régi zsinagóga, Szent Péter-templom, Lógod temploma
13. ábra Buda a középkorban

c ) Gyűjtse ki azoknak a helyeknek az elnevezéseit, melyek nemzetiségekhez kapcsolódnak!
	Olaszok utcája, Román-hegy, Taschental, Taschentáli kapu, Kammerhof, Tótfalu, Tótfalusi kapu
B) Vajon miért a térképen szereplő elnevezéseket kapták az adott helyek? 2–3 perces szóbeli
feleletben adja elő érveit! Segítségként írjon vázlatot!
pl.
– a felsorolt foglalkozások jelentősek voltak/többen űzték, pl. a halászok a Duna nyújtotta lehetőségeket
használták ki
– legtöbbször egy utcában laktak az azonos foglalkozást űzők
– az egyház, a vallás a középkori ember életében jelentős szerepet játszott
– az egyházzal, vallással összefüggő nevek azt bizonyítják, hogy:
– legelterjedtebb a keresztény vallás
– leggyakoribb/legismertebb/tisztelt szenteknek templomokat, kápolnákat szenteltek
– megjelentek a szerzetesrendek: karmeliták, domonkosok, ferencesek
– más vallású emberek is laktak Budán: zsidók
– zsidók jelenlétére utal a zsinagóga (kettő is van: régi, új) és a róluk elnevezett kapu és utca
– nemcsak magyarok laktak Budán vagy környékén, hanem románok, németek (erre a német nevek
utalnak), tótok
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3. sz. MUNKALAP
I.

Figyelmesen olvassa el a tankönyvszövegnek azt a részét, mely a városok jogi helyzetéről,
irányításáról szól!
a) Húzza alá azokat a szavakat, amelyek ismeretlenek, de a szövegkörnyezet alapján meg
tudja magyarázni jelentésüket!
b) Karikázza be azokat a szavakat, amelyek ismeretlenek, és a szövegkörnyezet alapján sem
tudja megmagyarázni jelentésüket!
c) A Magyar értelmező kéziszótár vagy valamilyen történelmi fogalomtár segítségével határozza meg a b) pontban bekarikázottakat! (Egy sorba csak egy fogalmat írjon!)

1.

Igazak vagy hamisak az állítások? A megfelelő helyre tegyen x-et!

állítások

igaz

hamis

x
x

A város csak a királynak szedett a polgároktól adót.
Ha valaki latorságot követett el, a nép azonnal elítélte.
A polgárok maguk választották irányító testületüket.

x
x

A városok rendelkezhettek kiváltságokkal, pl. pénzverés jogával.
A földesúrnak nem volt befolyása a városban lakók felett.

x

Mindenki ugyanannyi adót fizetett.

2.

x

Az előző feladat hamis állításaiból készítsen igaz állításokat a megfelelő elemek kicserélésével!
pl.:
A város nemcsak a királynak szedett a polgároktól adót, hanem saját kötségeinek fedezésére is.
Ha valaki latorságot követett el, az elöljárók ítélték el.
A városok rendelkezhettek kiváltságokkal, pl. árumegállítás jogával.
A polgárok vagyonuktól függően fizetettek adót.
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4. sz. MUNKALAP
1.

Magyarázza meg a szavak jelentését!
szállóige: ismert, közkeletű mondás, kifejezés
szenátus: a város kormányzó testülete
napszámos: ledolgozott munka szerint fizetett munkás

2.

Keresse vissza és írja ki a tankönyv szövegéből azt a részt, mely a következő kiváltságlevél részletének megfelel!
„Ha pedig valaki idegen az említett városba költözik, ott egy évet és egy napot eltölt és ezenközben senki
azzal nem vádolta és rá nem bizonyította, őmaga pedig be nem vallotta, hogy előzőleg szolgaállapotú volt,
a többi polgárral közös szabadságot élvezzen; halála után pedig hagyatékával senki úgy ne bánjon, mint
a szolgákéval szokás...” (II. Frigyes kiváltságlevele Goslar város részére, 1219)
„A városi levegő szabaddá tesz” szállóige azt jelentette, hogy a városban eltöltött egy év és egy nap után
nem követelhette vissza ura a jobbágyát, így az városi lakos maradhatott.

3.

A tankönyvszöveg segítségével egészítse ki a középkori város társadalmát bemutató ábrát! Írja melléjük, milyen tisztséget tölthettek be a különböző társadalmi csoportok (ha
nem töltöttek be, akkor azt)!

Társadalom
patríciusok, vagyonos kereskedők,
ingatlantulajdonosk
városi polgárok, kézművesek
polgárjog nélküli plebejusok

Tisztségek

polgármester,
szenátus tagjai
nagytanács tagjai
nincs funkciójuk
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5. sz. MUNKALAP
1.

Válaszoljon a szöveg alapján a kérdésekre!
Mi a céh? azonos iparral foglalkozó kézművesek érdekvédelmi szervezete
Ki vagy mi ellen véd a céh? idegen áruk, kontárok ellen véd
Melyek a céh feladatai? belső verseny megakadályozása, szabályozták a termelést, a minőséget, a menynyiséget, a munkaidőt, az árat, a segédek, inasok számát, katonai szolgálat a városfalon, gondoskodott az
elhunyt tag özvegyéről, árváiról
Mi a cégér? valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint a műhely, üzlet bejárata fölé kifüggesztett címerszerű ábrázolat
I. Mit tud róluk? Egészítse ki a táblázatot!
szempontok

inas

legény

mester

inas

legény

mester

Hol van a munkahelyük?
Mi a fizetségük?
Mi a rangbeli   „továbblépés” feltétele?
szempontok

Hol van a munkahelyük?

mesternél

mesternél

saját műhelye van

Mi a fizetségük?

szállást, ellátást kap

fizetést kap

maga ura

Mi a rangbeli   „továbblé- letöltötte inaséveit
pés” feltétele?

2.

vándorút, mestermunka/remekmunka

Alább a céhek jellemző vonásairól olvashat állításokat, és megismerhet egy korabeli forrást.
A megállapítások betűjeleket kaptak, melyeknek tartalmi megfelelőjét olvashatja a forrásban. Párosítsa az állításokat a forrás megfelelő részeivel! Írja a vonalak helyére a megfelelő betűt! Egy betű több helyre is kerülhet, egy forrásrészhez tartozhat több betű is.
A) Meghatározott volt a munkaidő.
B) A céhek tagjai kötelesek voltak katonai szolgálatot teljesíteni a városfalon.
C) A belső verseny megakadályozására szabályozták a termelést.
D) Megfelelő minőségű terméket kellett előállítani.
E) Szabályozták a munkaeszközök számát.
F) Csak mester tarthatott fenn műhelyt.
2. A párizsi kerület határain belül sem takácsnak, sem másnak nem lehet műhelye, ha maga nem ért ipara
műveléséhez. F

Tanári útmutató
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3. Minden párizsi takács két széles és egy keskeny szövőszéket tarthat a házában, de házán kívül egyet
sem.
C, E
23. Párizsban egy takács sem szőhet teljes (vég) posztót, csak úgy, hogy egyformán erősek a hosszanti és
a vetülékfonalak, ha a szövet teljes szélességében legalább 1600 fonál van... Különben büntetést fizet.
C, D
26. Minden posztó szövetnek, bármilyen fajta is, legalább 7 negyed szélességűeknek kell lennie, különben… büntetés jár érte. C, D
32. Minden posztónak tiszta gyapjúból kell lennie, és ugyan olyan jónak az elején, mint a közepén. Ha
nem ilyen, akkor készítője minden vég posztóért 5 sou büntetést fizet.
D
47. A fent említett céh tagjai közül senki sem kezdheti a munkát napfelkelte előtt, különben a mester 12, a
segéd 6 dénár büntetést fizet, ha nem forgott fent az a körülmény, hogy a vég posztót be kellett fejezni.
A
48. A takácsok éjszakai királyi őrsége annyit jelent…, hogy kötelesek… 60 főnyi őrséget állítani minden
éjszaka, amikor rájuk kerül a sor. B
51. A takácssegédek hagyják abba munkát, mihelyt a vecsernyére hívó harang megszólal, bármely plébánia területén dolgoznak is, és a vecsernyére szóló harangozás után be kell fejezniük. A, C
(A párizsi takácsok XIII. századi céhszabályzatából)
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6. sz. MUNKALAP
1.

Képzelje magát városi polgárként a középkorba!
A) A tankönyvi szöveg segítségével 2–3 percben bizonyítsa barátjának, hogy érdemes a városba költöznie! Fogalmazza meg gondolatait!

B) Az alábbi szöveg segítségével készítsen a városi kommuna előnyeiről 2–3 perces interjút
a középkori város polgármesterével! (Természetesen mind a kérdéseket, mind a válaszokat
írja meg!)
„… egyetlen ember se merészelje Lucca városának a várost körülvevő régi vagy új városfalát sem megrongálni, sem lerombolni, s azokba a házakba, amelyek a városfalon belül épültek… bármiféle ürüggyel…
berontani…
megengedjük ugyanazon polgárainknak, hogy sem a városon belül, sem fellegvárukban ne legyenek kötelesek számunkra királyi palotát építeni, s ne merészeljen náluk senki erőszakkal vagy hatalmaskodva
ingyen vendéglátást követelni. Megadjuk neki ezenfelül azt a kiváltságot is, hogy ezentúl senki ne merészeljen tőlük semmiféle katonatartást követelni, se úti ellátást Paviától Rómáig.
Megparancsoljuk azt is, hogy ha kereskedők jönnének az országúton Luccába, senki se tiltsa meg ezek
szabad közlekedését, ne merészelje másfelé irányítani, avagy tévútra vezetni őket...
Azt is akarjuk, hogy az említett várostól számított hat mérföldön belül várkastélyok ne épüljenek; ha pedig
valaki mégis erődíteni merészelne, építményét parancsunkra és segítségünkkel le kell rombolni.
S a város és alsó városa lakói közül senkit se tartóztassanak le törvényes bírói ítélet nélkül…
Megparancsoljuk azt is, hogy az említett luccaiak szabadon adhassanak-vehessenek a… vásáron, azzal a
kikötéssel, hogy a firenzeieknek ugyanakkor ne legyen meg ez a kiváltságuk…
Ebben az engedményokiratunkban, vagyis adománylevelünkben úgy határoztunk, hogy egyetlen püspök,
herceg, őrgróf, gróf, de országunk egyetlen személye se merészelje ezekben a szabadságokban megzavarni,
zaklatni vagy azoktól megfosztani az említett polgárokat…”
(IV. Henrik Lucca városának adott kiváltságlevele 1081.)

KÁROLY RÓBERT GAZDASÁGPOLITIKÁJA

A TARTALMI KULCSELEMEK MEGÉRTÉSÉRE,
ÉRTELMEZÉSÉRE, PONTOS HASZNÁLATÁRA ÉS
A SZÓKINCS BŐVÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
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MODULLEÍRÁS
A modulok célja

A tartalmi kulcselemek megértésére, értelmezésére, pontos használatára és szókincsbővítésre irányuló képességfejlesztés. A kulcselemek közötti összefüggések, logikai kapcsolatok felismerése.
A szöveg rejtett tartalmának meglátása. Vázlatkészítés a tankönyvszöveg alapján. A vázlat segédeszközként való felhasználása
a tanulási folyamatban. Régi és új adatok összekapcsolása. Vizuális ismerethordozó (térkép) értelmezése.

Időkeret

45 perc

Ajánlott korosztály

15–16 éves (10. évfolyam)

Modulkapcsolódási 
pontok

Tantervi
Magyar nyelv és irodalom 7–8. évf. – „…nem szépirodalmi szövegek lehetséges jelentéseinek csoportos, egyéni, irányított és
önálló megértése, ennek gyakorlása. A szövegben ki nem fejtett
tartalmak kikövetkeztetésének és megértésének gyakorlása, ismerkedés a szövegértési technikákkal… Az aktív és passzív szókincs gazdagítása önálló munkával… Adatok, ismeretek gyűjtése különböző információhordozókról… Önálló vázlatkészítés
rövidebb szövegek alapján.” (NAT 2003)
Történelem 5–8. évf. – „A lényeg kiemelése írott szövegekből…
Önálló vélemény megfogalmazása társadalmi, történelmi eseményekről, jelenségekről és személyekről. Érvek gyűjtése a saját
vélemény alátámasztására. Ellenérvek gyűjtése az ellenvélemények cáfolására… A térkép legfontosabb elemeinek felismerése…
Események, jelenségek leolvasása történelmi térképekről.” (NAT
2003)
Természetismeret 5–6. évf., – „A térképekre vonatkozó ismeretek
használata” (NAT 2003)
Kereszttantervi
Információs és kommunikációs kultúra – A vizuális és verbális
információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Hon- és népismeret – A téma magyar kutatói, nemzeti kultúra
megismerése
Tanulás – A gondolkodási képességek fejlesztése, az eredményes
tanulás elsajátítása. A kombinálási képességek fejlesztése
Kompetenciaterületen
A szókincs gazdagítása. Információk megkeresése meghatározott
szempontok szerint a forrásból. Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása: vázlatkészítés. Szövegben
és térképen megjelenő kulcselemek összekapcsolása és együttes
értelmezése.
Programcsomagon belül
Megelőző tananyag:
– Károly Róbert hatalomra kerülése
Követő tananyag
– Nagy Lajos politikája

Tanári útmutató

A képességfejlesztés 
fókuszai
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Kompetenciaterületi
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a történelem tantárgyban
– A szövegben kifejtett információk visszakeresése
– A szöveg rejtett tartalmának meglátása
– Az aktív és passzív szókincs gazdagítása különböző szövegösszefüggésekben
– Önálló vélemény alkotása
– Szociális érzékenység fejlesztése – csoportmunka
NAT (2003)
„Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése minden műveltségi terület feladata. A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás és
a tanulás közege, előfeltétele és legfőbb eszköze.” (NAT 2003)
A különböző műfajú és formájú, nem folyamatos szövegek értő
olvasása; a szövegrész értelmezése az ábra, kép, térkép által közvetített információkkal együtt. A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai és kreatív olvasás
képességének fejlesztését, beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.” (NAT 2003)
Egyéb műveltségterületi
Ember és társadalom: „A történelmi folyamatok megértése alapozza meg a történelmi tudat kialakulását, vagyis annak konkrét
belátását, … hogy a jelen … nagymértékben a múlt eseményeinek eredménye.” (NAT 2003)
Ember a természetben: Áttekinthetik a diákok „az embernek, az
általa létrehozott társadalomnak… kölcsönhatásait.” (NAT 2003)
Földünk-környezetünk: „Megismerteti a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetben való tájékozódást, eligazodás alapvető eszközeit és módszereit.” (NAT 2003) Megtanít a
térkép használatára, elemzésére.
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Értékelés
Az értékelés ne a konkrét ismeretekre, hanem a kompetenciákra irányuljon. Az értékelés tüntesse
fel, hogy a tanuló miben sikeres, illetve hogyan válhat sikeresebbé. Az értékelés legyen személyközpontú, vegye figyelembe a tanuló önmagához, képességeihez képest nyújtott teljesítményét.
A tanulók értékelése pozitív előjellel történjen: kisötös, plusz stb. formájában (motivációs eszközként is működhet). Pármunka, csoportmunka esetén a párok közös értékelést kapjanak,
amely az egyes tanulókra nézve váljék az egyéni értékelés részévé. Ilyen esetben a tanár vegye
figyelembe a szociális kompetenciát. Ez tudatosíthatja a diákokban, hogy a hatékony teljesítmény függ az együttműködési képességtől.
Értékeléskor érdemes figyelembe venni a következőket is: 1. Milyen előzetes ismeretekkel
rendelkeznek a gyerekek? 2. Mit tanult meg a feldolgozás során, milyen képességei fejlődtek?
3. Hogyan tudta bemutatni a megszerzett tudást? 4. Mit és hogyan tanult a csoporttársaitól csoportmunka esetén?
A gyerekek is értékeljék saját munkájukat, haladásukat. 1. Mennyire értette meg az olvasott
szöveget? 2. Megkérdezte-e, amit nem értett? 3. Mennyire gondolta át a feladatok megoldását? 4.
Mennyire vett részt a pár- vagy csoportmunkában? 5. Mennyire vett részt vitában? 6. Mi okozott
problémát? 7. Mire kell legközelebb figyelnie?

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A diákok jelentős része mechanikusan törekszik a tankönyvszöveg megtanulására. Az otthoni
felkészülés tankönyvcentrikus: ennek a következménye a „magolás”, amely nem hozza meg a
várható eredményeket, képességek fejlesztésére pedig nem alkalmas. A foglalkozás célja az, hogy
a diákok feladatok segítségével dolgozzák fel a tankönyvszöveget, és jussanak információkhoz.
Ez megmutathatja számukra, hogy egy lecke nem „magolással” tanulható meg, hanem tartalmi,
logikai összefüggések alapján. A gyakorlás közben észlelik az összefüggést a tankönyvszöveg és
a feladatok között, hiszen általában a kulcsfontosságú tartalmi elemek térnek vissza a feladatokban. A távlati cél az, hogy a gyerekek az „x-szer elolvastam” típusú „tanulás” helyett próbáljanak
meg gondolkodva, értve tanulni. Jöjjenek arra is rá, hogy a vázlat fontos tanulási segédeszköz,
amely segít a hatékonyabb tanulásban akkor is, ha órán készül közösen a tananyagról, és akkor
is, ha a gyerekek maguk írják (esetleg otthon). Egy téma megtanulását úgy valósítsák meg, hogy
a vázlat, illetve a feladatok segítségével építsék fel „feleletüket”, a tankönyvet pedig kiegészítésként használják, hiszen a teljesség szempontjából nélkülözhetetlen segédeszköz.
A foglalkozásokon akkor javasolt az egyéni munka, ha mindenki képes önállóan megoldani a feladatot. Olvasni önállóan kell! A szövegmegértési képesség különböző szintjén állóknak lehet választani a felkínált feladatok közül! Ez a differenciálás egyik eszköze lehet.   Az
egy munkalapon található feladatok mindegyikét nem kötelező megoldani, a tanár választhat
a képességszint és a felhasználható idő szerint. Differenciálás több esetben lehetséges akár homogén, akár heterogén csoportokkal, bár a heterogén csoportok megalkotása inkább javasolt.
Heterogén csoportok esetében az a cél, hogy megtanuljanak a különböző képességű, tudású
diákok együtt működni, közösen eredményt elérni. Ha a differenciálás nem megvalósítható
4–6 fős csoportokkal, akkor a pármunka javasolt. Több feladat tartalmaz egy könnyebb és egy
nehezebb változatot. Ebben az esetben a tanár eldönti, hogy képességszint szerint ki melyiket
oldja meg. Célszerű az osztály ülésrendjét a csoportmunkának megfelelően kialakítani. Pármunka, csoportmunka esetén a feladat mellé jegyezzék fel társaik nevét is. A közös megoldás
kerüljön a munkalapra.

Tanári útmutató
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A munkafüzet számozott munkalapjai a tankönyvi szöveg alfejezeteihez készültek, tehát
az első munkalap az első alfejezethez stb.
A tanári munkafüzetben találhatók római számmal jelzett feladatok. Ezek a diákok munkafüzetében nem szerepelnek. A tanár belátása szerint differenciálásra használhatja ezeket. Azért
vannak beépítve a feladatsorokba, mert a feladatok vagy képességszint szerint nehezednek (egy
egységen belül), vagy a részegység témáját követik.
A tanórákon mindig legyen a tanári asztalon a Magyar értelmező kéziszótár, az Idegen szavak és
kifejezések kéziszótára és valamilyen történelmi fogalomtár (pl. Markó László szerk.: Általános történelmi fogalomgyűjtemény, Simándi Irén szerk.: Történeti fogalmak kisszótára). A tanulók jelezzék, ha a
szövegben ismeretlen szó fordul elő. Ilyenkor a szótár/ok segítségével értelmezzék a jelentést.

Támogatórendszer
A tanári felkészüléshez a kooperatív tanulási módszerekkel, valamint a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlhatóak. Az erre vonatkozó bibliográfia a kereszttanterv és koncepció
mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés–szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés–szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele.
Ajánlott ismeretterjesztő folyóiratok: Rubicon, História
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek:
Draskóczy István: A magyar nép története 1526-ig IKVA, Bp. 1990
Bertényi Iván: Magyarország az Anjouk korában (Magyar história sorozat) Gondolat, Bp. 1987
Bertényi Iván: A tizennegyedik század története (Magyar Századok sorozat) Pannonica 2000
Csukovits Enikő: Liliom és holló (Új képes történelem sorozat) Magyar Könyvklub – Helikon
Kiadó, Bp. 1997
Varga Domokos: Magyarország virágzása és romlása (Képes történelem sorozat) Móra Ferenc
Könyvkiadó; Bp. 1977
Dümmerth Dezső: Az Anjou-ház nyomában Panoráma, Szombathely 1982
Engel Pál: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig (Magyarok Európában I.) Háttér lap- és
könyvkiadó, Bp. 1990
Kristó–Barta–Gergely: Magyarország története előidőktől 2000-ig Pannonica, 2002
Szentpéteri József (főszerk.): Magyar Kódex 2. köt. Lovagkor és reneszánsz Kossuth, Bp. 1999

A szöveg látványának tudatosítása (térkép, kép, dőlt és kövér
betűtípusok)

A vizuális közvetítők
– fajtáinak meghatározása
– szerepük felismerése
– ábrák áttekintése

A cím értelmezése, előfeltevések megfogalmazása.
Mi várható a cím alapján?
Károly Róbert gazdaságpolitikája

1.

2.

3.

1. A teljes szöveg áttekintése

Lépések, tevékenységek

MODULVÁZLAT

Munkaformák

A munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk

Frontális, pármunka, csoportos, önálló

Frontális vagy
csoportos

Megbeszélés, beszámoló

Közös megbeszélés, beszámoló

Közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Frontális vagy
Szóbeli szöveg
egyéni
alkotása
a szöveg-kép látványáról
a szöveg-kép látványának elemzése
megadott szempontok szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Nyelvi-logikai elemek
A munkaforma
értelmezése. Tájékozódás megválasztásában
a szövegben.
differenciálhatunk
Cím és szöveg viszonyára vonatkozó előfeltevések megfogalmazása

A vizuális közvetítők
fajtáinak felismerése. A
szöveg tipográfiai képének tudatosítása

Áttekintő olvasás

Kiemelt készségek,
képességek

Szöveg

Szöveg

Szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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1.

Kialakul az olvasási stratégia.
Adott személy gazdaságpolitikájával, bevételeinek fajtájával
foglalkozik majd a szöveg

5.

Szavak jelentésének meghatározása

Az előzményekkel foglalkozó
szövegegység áttekintése

A szókincs gazdagítása,
fogalommagyarázat

Idő szerint differenciált

Idő szerint
differenciált

Szóbeli megfogalmazás segítséggel
vagy anélkül

A lényeg kiemelése, a
szövegstruktúra átlátása,
szövegolvasási stratégia
kialakulása

A szövegstruktúra
felismerése, globális
megértés

A munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Tájékozódás a szövegben. Információkeresés.
A szövegstruktúra felismerése

A szövegegységek olvasása, megértése

A szöveg elolvasása

2. Szövegértés

A szöveg kiemelt szavai
A kiemelések alapján milyen
tartalmú szöveg várható?

4.

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Egyéni

Egyéni

Egyéni majd
frontális

Frontális,
pármunka, csoportos, önálló

Munkaformák

Önálló, megbeszélés

Néma

Megbeszélés

Megbeszélés,
beszámoló

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap 1/1,
Értelmező szótár

Szöveg

Szöveg

Szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Tanári útmutató
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2.

Egyéni képességPáros vagy csoszint szerint hiányos portos
szöveg kitöltése
megadott szavakkal
vagy segítség nélkül

Egyéni, majd
frontális

Logikai kapcsolat megtalálása
kihagyásos szövegben, szöveg
kiegészítése hiányzó elemekkel

Logikus gondolkodás
fejlesztése
Régi és új szövegek
együttes értelmezése

Önálló, megbeszélés

Önálló, megbeszélés

Megbeszélés

Módszerek

Megbeszélés

Önálló, megbeszélés

Egyéni vagy
Önálló, megbepáros, majd fron- szélés
tális

Egyéni

Idő szerint
differenciált

Idő szerint
differenciált

Idő szerint
differenciált

Egyéni

Páros munka

Munkaformák

Tanulásszervezés

Állítások igazságának, hamissá- Megértés ellenőrzése
gának eldöntése

Az ismeretlen szavak jelentésének meghatározása

A szókincs gazdagítása,
szótárhasználat

Információkeresés

Szöveg megértése

A regálékkal foglalkozó szövegrész áttekintése

Információkeresés, lényegkiemelés

Kulcsszó gyűjtése

Idő szerint
differenciált

Kapcsolatok, összefüggé- Idő szerint
sek keresése
differenciált

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Címadás indoklása

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Munkalap 2/2/ A, B

Munkalap 2/1

Munkalap 2/I, Értelmező szótár, Idegen
szavak…, történelmi
fogalomtár

Munkalap 1/4

Munkalap 1/3

Munkalap 1/2

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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4.

3.

Kapcsolatok, összefüggé- Idő szerint
sek keresése
differenciált

Kérdések megfogalmazása

Idő szerint
differenciált

A szókincs gazdagítása,
fogalommagyarázat

Szavak jelentésének meghatározása

A kereskedelem szövegrész
értelmezése a térkép felhasználásával

Kulcselemek összefüggé- Idő szerint
sének meghatározása,
differenciált
szöveg adatainak táblázatos feldolgozása.
Rendszerező képesség
fejlesztése

Kulcsszavak összefüggéseinek
meghatározása

Egyéni képességszint szerint

Asszociáció képességének fejlesztése, szókincs
bővítése

Szinonimák vagy antonimák
keresése

Idő szerint
differenciált

A szókincs gazdagítása,
fogalommagyarázat

Kiemelt készségek,
képességek

Szavak jelentésének meghatározása

Az adók – a bekezdés szövege
alapján

Lépések, tevékenységek

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Egyéni, páros

Egyéni

Egyéni, páros

Egyéni

Egyéni vagy
páros

Munkaformák

Önálló vagy megbeszélés

Megbeszélés

Megbeszélés

Megbeszélés

Önálló vagy megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap 4/2

Munkalap 4/1, Értelmező szótár

Munkalap 3/3

Munkalap 3/2/A
munkalap 3/2/B

Munkalap 3/1, Értelmező szótár

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Tanári útmutató
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1.

Vizuális ismerethordozó
értelmezése.
Hiányos szöveg kiegészítése a térképről
leolvasható információk
segítségével

Munkaformák

Vázlat felhasználása a
szóbeli megnyilatkozás
sikerességének eléréséhez. Önálló érvelés
fejlesztése

Szóbeli megnyilatkozás
– vélemény nyilvánítása
– érvelő szöveg alkotása

Az önállóság mértéke szerint

Az önállóság mértéGlobális megértés, lényegkiemelés, a tartalmi ke szerint
elemek közötti összefüggések meghatározása,
információk gyűjtése
adott témához.
Vázlat készítése majd ennek segítségével önálló
szóbeli szövegalkotás
Egyéni

Egyéni

Előadás, majd
megbeszélés

Önálló, megbeszélés

Önálló vagy megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Idő és képesség  sze- Egyéni, páros
rint differenciált
vagy csoport

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Szövegalkotás
– vázlat készítése

3. Szövegalkotás, összegzés, a megértettek felhasználása

Térkép információinak értelmezése, szöveg kiegészítése
hiányzó elemekkel

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Munkalap 5

Munkalap 5

Munkalap 4/3, tankönyvi térkép

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A szöveg áttekintő olvasása
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az óra témájának meghatározása
Károly Róbert gazdaságpolitikájával ismerkedünk
a tankönyvi szöveg alapján.
Feladat:
Szöveg-kép látványának tudatosítása szempontok megadásával:
ismerős, ismeretlen, szöveg-kép aránya
Feladat:
A vizuális közvetítők fajtájának meghatározásához szempontok adása:
fénykép, rajz, térkép, dőlt betű

Képek, szöveg megfigyelése:
A következő szempontok alapján csoportosítják:
ismerős, ismeretlen, szöveg-kép aránya
A vizuális közvetítők fajtájának meghatározása
Kiválasztják a megadott szempontok szerint a
vizuális információhordozók fajtáját (fénykép,
rajz, térkép, dőlt betű)

Megbeszélik a vizuális információhordozók fajtáit.
Szerepük felismeréséhez szempontok adása:
Szerepük felismerése:
hangulat, képzelet segítése, értelemre hatás stb.
hangulat, képzelet segítése, értelemre hatás
Megbeszélik a vizuális információhordozók szestb.
repét.
Feladat:
A cím értelmezése
Mi várható a cím alapján? – előfeltevések megfogalmazása.
Feladat:
Tájékozódás a szövegben
Hány bekezdés, hány egység?
A szöveg látványának tudatosítása, értelmezése.
Feladat:
A szöveg kiemelt szavai, fogalmai közül az ismeretlenek meghatározása.
Mit várhatunk a szöveg elolvasásától?

Megbeszélés.
Feladat:
A teljes szöveg elolvasása.

Az előzőleg elsajátított tudás felidézése, a cím
és a szöveg viszonyára vonatkozó előfeltevések megfogalmazása.
A szövegegységek számának, témájának megállapítása.

A szöveg vastag betűs szavai közül kiválasztják az ismeretleneket, amilyen fokon tudják,
értelmezik (regálé, bányabér, pénzverés monopóliuma, aranyforint, harmincad, egyházi jövedelmek
megcsapolása, rendkívüli adó, földbér)
Várható előfeltevés: Adott személy gazdaságpolitikájával, bevételeinek fajtájával foglalkozik majd a szöveg.
Önállóan elolvassák a teljes szöveget.
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2. A szövegegységek elolvasása, megértése
Tanári tevékenység

Feladatok (1):
– Károly Róbert gazdaságpolitikájának előzményeivel ismerkednek meg.
– Fogalmak meghatározása (1/1):
zűrzavaros, kincstár, magánbirtok
– Helyes megoldás ellenőrzése.

Tanulói tevékenység

– Önállóan elolvassák az első szövegegységet, Károly Róbert gazdaságpolitikájának
előzményeivel ismerkednek meg.
– Fogalmakat határoznak meg a szöveg és
szótár segítségével (zűrzavaros, kincstár,
magánbirtok) (1/1)
– Megbeszélik megoldásaikat.

– Párokat alakíttat a diákokkal, lehetőleg
heterogéneket. (Ezek a párok a további pármunkában is dolgozhatnak együtt.)
– Címadás és indoklása, összefüggések keresése (1/2)

– Tanári irányítással alakíthatnak párokat,
és dolgozhatnak együtt.

– Értékelés.

– Megvitatják a lehetséges megoldásokat
a párok, majd egyikőjük összefoglalja az
eredményt.

– Információ keresése a szövegből (1/3, 4):
Mire van szüksége egy királynak a szilárd hatalomhoz?
Mi lett a királyi birtok sorsa az Árpád-házi
uralkodók alatt?
– Helyes megoldás ellenőrzése.

– Információ keresése a szövegből megadott szempontok szerint (1/3, 4).

– A párok új címet adnak az egységnek, és
indokolják (1/2).

– Ismertetik megoldásaikat, majd megvitatják az osztálytársakkal.

– Differenciálás lehetősége:
Nem kötelező minden feladatot megoldani
a feladatlapról, hanem a tanár képesség és
idő szerint differenciálhat.
Feladatok (2):
– Károly Róbert regáléiról szóló részt olvassák el (2/I a, b, c).
A diákok munkafüzetében nem szerepel.
Melyek azok a szavak, amelyek ismeretlenek, de
meghatározhatók a szövegből?
Melyek azok a szavak, amelyek ismeretlenek, de
nem meghatározhatók a szövegből?
Közben két oszlopot készít a táblára:
1. fejléce: ismeretlen, de szövegből meghatározható szavak
2. fejléce: ismeretlen, szövegből meg nem
határozható szavak.
Ha úgy adódik (pl. idő hiányában), a tanár
is töltheti a táblázatot.

– Önállóan elolvassák a Károly Róbert re
gáléiról szóló részt.
Az olvasás közben bekarikázzák (2/Ia),
aláhúzzák (2/Ib) azokat a szavakat, melyeket nem ismernek.

Elmondják és beírják a táblán lévő táblázatba az aláhúzott és bekarikázott szavakat.

Tanári útmutató
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Tanulói tevékenység

Megbeszélik a szavak jelentését.

Meghatározzák a szavak jelentését szótárak
segítségével (2/Ic).

– Állítások igazságának, hamisságának eldöntése (2/1) szövegrész alapján.

– Eldöntik az állításokról, hogy igazak
vagy hamisak (2/1).

Értékelés.
– Hiányos szövegek kiegészítése (2/2). Dolgozhatnak egyedül, párosan vagy csoportosan. A párok/csoportok heterogének
legyenek (ha szükséges, irányítani kell a
kialakításukat).
Differenciálás lehetősége:
A 2/2A feladathoz adottak a beírandó elemek,
ez alacsonyabb képességszinten javasolt.
A 2/2B feladathoz a gyerekeknek kell megtalálni a szavakat is, ez nehezebb, így a magasabb képességszinten lévőknek javasolt.
– Megbeszélés. (Ki is vetíthető a megoldás.)

– Hiányos szöveget egészítenek ki (2/2).
Lehet csoportokat alkotni.

– Megvitatás. A diákok eldöntik, hogy ki
ismerteti a megoldást a csoportból.

Differenciálás lehetősége:
Nem kötelező minden feladatot megoldani a
feladatlapról, hanem a tanár képesség és idő
szerint differenciálhat.
Feladatok (3):
– Károly Róbert adóiról szóló szövegrész
elolvasása.

– Önállóan elolvassák a Károly Róbert adóiról szóló részt.

– Fogalmak meghatározása (3/1):
tized, földbér, kiváltság, megcsapol

– Fogalmakat határoznak meg a szöveg és
szótár segítségével egyedül vagy párokban (tized, földbér, kiváltság, megcsapol) (3/1)

– Értékelés.

– Megbeszélik ötleteiket.

– Szinonimák, antonimák keresése (3/2).

– Rokon értelmű vagy ellentétes jelentésű
szavakat kell keresni (3/2). Előzetes ismereteiket kell használniuk.

Differenciálás lehetősége:
A 2/A feladat könnyebb, ezért alacsonyabb
képességszinten állók oldhatják meg.
A 2/B feladat nehezebb, ezért magasabb képességszinten állók oldhatják meg.
– Helyes megoldás értékelése. Míg a gyerekek dolgoznak, a tanár felrajzolhatja a
táblázatokat a táblára a megoldások nélkül.
– Tankönyvi szöveg alapján kell kitölteni a
bevételekre vonatkozó táblázatot (3/3).
A színes mezőbe nem kerül adat.
Milyen bevételei voltak Károly Róbertnek?
Melyik volt adó, és melyik regálé?
– Értékelés. Érdemes kivetíteni a megoldást.

– Beírják ötleteiket a táblán található táblázatba.

– A tankönyvi szöveg segítségével önállóan vagy párokban kitöltik a bevételekre
vonatkozó táblázatot (3/3).
– Értékelés.
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Tanulói tevékenység

– Differenciálás lehetősége:
Nem kötelező minden feladatot megoldani
a feladatlapról, hanem a tanár képesség és
idő szerint differenciálhat.
Feladatok (4):
– A XIV. század első felének kereskedelméről
szóló szöveg elolvasása, és a térkép értelmezése.
– Fogalmak meghatározása (4/1):
köteles, árszabás, mérlegel, kerülő
– Értékelés.

– Önállóan elolvassák a kereskedelemről
szóló részt.

– Fogalmakat határoznak meg a szöveg és
szótár segítségével (köteles, árszabás, mérlegel, kerülő) (4/1)
– Megoldások értékelése.

– Kérdéseket fogalmaznak meg a szövegegység minden mondatához, kivéve
a forrás szövegét (4/2). Nem elég csak a kérdőszót megkeresni, a teljes mondatot meg
kell alkotniuk.

– Kérdéseket fogalmaznak meg a szövegegység minden mondatához (4/2).

– Megoldás/ok értékelése.

– Megbeszélés.

– A tankönyvszövegben található térkép segítségével töltenek ki hiányos szöveget
(4/3).

– Térkép segítségével kitöltik a hiányos
szöveget (4/3).

Differenciálás lehetősége:
Nemcsak egyéni, hanem páros, csoportos
megoldás is lehetséges.
– Amennyiben lehetséges, a tanár rajzolhat
a táblára 8 oszlopot/halmazt megszámozva
a szöveg kiegészítésének megfelelően, ahova a diákok beírják majd megoldásaikat.
– Differenciálás lehetősége:
Nem kötelező minden feladatot megoldani
a feladatlapról, hanem a tanár képesség és
idő szerint differenciálhat.

– Ha a táblán vannak oszlopok/halmazok,
felírják a megoldásokat. Megvitatás.

Tanári útmutató
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3. Szövegalkotás
Tanári tevékenység

Feladat:
– Vázlat készítése úgy, hogy ebből néhány
perces szóbeli felelet felépíthető legyen
(5/1).
Differenciálás lehetősége:
A vázlathoz megadott elemek száma változik.
Ha szükséges, a tanárral együtt készítsenek
vázlatot a táblára.
pl: – regálék:
– bányák működtetése
–
– aranyforint verése
–
– adók:
– kapuadó

Tanulói tevékenység

– Vázlatot írnak önállóan/tanári segítséggel Károly Róbert gazdaságpolitikájáról.
Véleményüket érvekkel támasztják alá.
Írhatnak kulcsszavas, rövid mondatos,
összefüggéseket bemutató vázlatot is.

– Értékelnek néhány vázlatot. 1–2 vázlat akár
felírható (tanár/diák) a táblára.

– Értékelik a megoldásokat. Ha van rá idő,
felírnak a táblára 1–2 vázlatot.

– Néhány szóbeli megnyilatkozást, véleményt, érvelést meghallgatnak arról, hogy
mi volt jó vagy rossz Károly Róbert gazdaságpolitikájában. Értékelés.

– Néhány diák vállalja a szóbeli  megnyilatkozást. Elmondják érveiket Károly Róbert gazdaságpolitikájával kapcsolatban.
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KÁROLY RÓBERT GAZDASÁGPOLITIKÁJA
ELŐZMÉNYEK
Ahhoz, hogy egy király hatalma elég szilárd
legyen, szükséges kellő mennyiségű jövedelem és megfelelően szervezett hadsereg.
Károly Róbertnek helyre kellett állítania az
ország gazdasági helyzetét, mivel az utolsó
Árpád-házi uralkodók és az őket követő zűrzavaros idők alatt az állam kincstára nem rendelkezett megfelelő összegű bevétellel.
Az Árpád-házi királyok eladományozták
híveiknek a királyi birtokok jelentős részét,
így Károly Róbertnek a megfogyatkozott királyi magánbirtokok (a föld 20 %-a) jövedelme
mellett szüksége volt más forrásból származó
bevételre.

REGÁLÉK
A regálé királyi felségjogon szedett jövedelem (például só és nemesfém monopólium,
harmincad,
kamara
haszna, pénzverés, bányabér) volt.
Magyarország természeti adottsága lehetővé tette, hogy az
arany és az ezüst bányászata jelentős bevételt
eredményezzen. Az Árpád-házi
királyok elvették a tulajdonosoktól azokat
a területeket, ahol a
bányászok valamilyen
ércet találtak, így a
birtokosok nem voltak érdekeltek a
bányák megnyitásában, eltitkolták
annak létezését, tehát a király nem
jutott jövedelemhez.
Károly Róbert ezt a szokást megváltoztatta: a földeket a tulajdonosok

kezében hagyta. Rendelete értelmében az
uralkodót illette a bányabér (urbura), melyet
a bányászok fizettek. Ez a kibányászott arany
egy tizedét, az ezüst egy nyolcadát jelentette.
Viszont a bányabér egyharmadát megkapták
a bányatulajdonosok, így érdekeltté váltak a
termelésben, hiszen a földjük is megmaradt,
és még pénzt is kaptak a bánya használatáért. Ennek következtében Magyarország hamarosan az ezüsttermelésben (10 000 kg/év)
Európában a második helyet szerezte meg a
csehek mögött, aranybányászatban pedig első
lett (1000–1500 kg/év – ez az európai termelés kb. 3/4-e). Az állam bevételei jelentősen
megnőttek annak ellenére, hogy a bányatulajdonosok is jövedelemhez jutottak. A bányászatnak köszönhetően fejlődött többek között
Körmöcbánya, Selmecbánya, Besztercebánya,
Felsőbánya, Nagybánya városa is.
A pénzverés monopóliumából jelentős
haszna volt az uralkodónak. A nemesfémet a termelő beszolgáltatta a pénzverő
kamaráknak, melyért
pénzt kapott. A vert
pénz értéke kevesebb
volt a beszolgáltatott
nemesfém értékénél,
így a különbözet a
kincstáré maradt. A
haszon akár 40–45%os is lehetett. A pénzverő
kamarákból
1. ábra Középkori bánya
úgy is származott a
királynak jövedelme,
hogy bérbe adta a
kamarák munkáját,
a bérlők pedig előre fizettek, így
biztos volt a haszon. Károly Róbert
megtiltotta, hogy a feldolgozatlan
nemesércet kivigyék az országból,
tehát az csak pénz formájában jut2. ábra Károly
hatott külföldre.
Róbert aranyforintja

Tanári útmutató

A kereskedelem fellendülését szolgálta az
értékálló aranyforint bevezetése (1325), mely
a firenzei aranyforint mintájára készült, csak
annál súlyosabb volt.
Szabályozták értékét, finomságát, súlyát,
így ugyanolyan pénzt vertek az egész országban, melyet nemcsak itt, hanem külföldön is
elfogadtak. Eddig az uralkodók akár évente
többször is folyamodhattak a pénzrontás eszközéhez azért, hogy bevételre tegyenek szert.
Ilyenkor a nemesfémtartalmat csökkentették,
a különbözet pedig a kamara haszna lett. A
külföldi kereskedőket viszont elriasztotta a
sokfajta, folyamatosan romló pénz, így az állami bevétel ezen az úton nem gyarapodott. A
pénzrontásból származó haszontól az értékálló aranyforint bevezetésével elesett az uralkodó.
A kibontakozó gazdasági fejlődés a kereskedelem megélénkülését vonta maga után. A
külföldre kivitt vagy onnan behozott termékekre az uralkodó kivetette a harmincadot,
ami az áru értékének harmincada, azaz 3,33%a volt. Ezt a vámot nemcsak a határokon, hanem az ország belsejében is beszedhették.

ADÓK
Károly Róbert a pénzrontásból származó haszontól az értékálló forint bevezetése miatt
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elesett, ezért vezette be a kapuadót (1336).
Ez azt jelentette, hogy minden olyan telek
után adózni kellett, amelynek a kapuján egy
megrakott szénásszekér befér. Ebből eredt az
adófajta neve. Az összeg, amely először 18,
majd 20 dénár volt, nem függött attól, hogy
mekkora a telek, vagy hány család lakik rajta.
Sokszor védekeztek a magas adó ellen a jobbágyok úgy, hogy több család költözött egy
telekre, hiszen így csökkent az egy családra
jutó adó összege.
„… elrendeltük és parancsoljuk, hogy minden
megyében, minden egyes kapu után, amelyen szénával vagy gabonával megrakott szekér képes befordulni vagy azon át kijönni –, lakjék bár ugyanazon
kapu mögött, illetve kapuval rendelkező telken három vagy négy, vagy ennél több ember, vagy tartózkodjék ugyan ezen csak egyetlen ember is, hacsak
nem annyira szűkölködő és szegény, hogy azt sem
képes megfizetni, … kivévén a mi királyi és királynéi
szolgáinkat… kivévén továbbá az egyházakat, városokat vagy másokat, akik nyilvánvaló kiváltságot,
szabadságot élveznek, …kamara haszna címén… 18
dénárt a kamarák ispánjának… kell szolgáltatni és
fizetni .” (Károly Róbert 1342. évi dekrétumából a
kapuadóról)
A királynak bevételt biztosított még az
egyházi jövedelmek megcsapolása, megadóztatása is. Károly Róbert elvette a pápai tized

3. ábra Kereskedelem és bányászat Károly Róbert idejében Magyarországon
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1/3-át, így tulajdonképpen közvetetten adóztatta az egyházat. Abban az esetben, ha a főpapi méltóságot hosszabb ideig nem töltötték
be, a gazda nélküli birtokok jövedelme a királyi kincstárat illette.
Rendkívüli adót szedett az uralkodó pl. a
kamara megreformálására, András herceg házasságára, hadjáratokra. Adót fizettek a királyi
birtokokra telepítettek, ez volt a földbér. A királyi városok lakói jelentős összeggel adóztak,
bár kiváltságuk lehetett, hogy egy összegben
fizethették be adójukat, így ennek nagysága
nem függött a lakosok számától.

KERESKEDELEM
A magyar, illetve a cseh és lengyel kereskedelem fejlődését gátolta Bécs árumegállító joga. Ez azt jelentette, hogy a városon áthaladó kereskedő köteles áruját
eladásra felkínálni alkalmazkodva a helyi
árszabáshoz. Ezért 1335-ben a visegrádi
királytalálkozón a három uralkodó (Károly
Róbert, Luxemburgi János – cseh, III. Kázmér
– lengyel) megegyezett abban, hogy a kereskedők elkerülik Bécset, inkább Brünnön, azaz
Csehországon keresztül mennek Nürnbergbe,
Kölnbe stb. Viszont a kereskedőknek mérlegelniük kellett azt, hogy mi éri meg jobban:
kerülőt tenni, és ezért többet fizetni, vagy alkalmazkodni az árumegállító joghoz, és így
esetleg olcsóbban eladni a terméket.

történelem 10.

„Mi, Károly, Isten kegyelméből Magyarország
királya, amidőn… János úrral, Csehországnak…
királyával… tanácskozást tartottunk… elrendeltük,
hogy mind a mi kereskedőinknek, mind a csehországiaknak és más szomszédos országbelieknek az alább
megírt országutakon és útvonalakon kell járniok és
utazniok...
Mivel jól tudjuk, hogy még Béla király jelölte ki
mind a brünni polgároknak, mind a nagyszombatiaknak a vámhelyeket, ezeket továbbra is törvényeseknek és jogosnak tekintjük. Éppen ezért mind a
mi kereskedőinket mind a csehországi és más országokból érkező kereskedőket hívjuk és biztatjuk, hogy
javaikkal, áruikkal és értékeikkel békében, háborítatlanul és minden akadályoztatás nélkül vagyonuk
és személyük biztonságban a vámok lefizetése után
szabadon jöjjenek keresztül az említett vámhelyeken.” (Károly Róbert okleveléből 1336)
Behozatalra szorultunk iparcikkekből,
például szövetből, fegyverből, fémárukból és
fűszerből, kivittünk élelmiszert, marhát, bort,
sót. A külföldi kereskedelem akkor hoz több
hasznot, ha többet viszünk ki, mint amennyit
behozunk, de a kivitt áruk értéke kb. fele volt
a behozatalnak. Ez azt jelentette, hogy hiába
tiltotta az uralkodó a nemesfém kivitelét, az
fizetőeszközként mégis a külföldi kereskedők
bevételét növelte.
A Károly Róbertet követő Nagy Lajos az
apjától jól szervezett országot, jól működő
gazdaságot örökölt, mely lehetővé tette, hogy
Magyarország Lajos háborúinak terhét is el
tudta viselni.
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MEGOLDÁSOK
1. sz. MUNKALAP

1.

Mire van szüksége egy királynak ahhoz, hogy szilárd hatalmat tudjon elérni?
Keresse meg és írja ki a megfelelő válaszokat!
kellő mennyiségű jövedelem, megfelelően szervezett hadsereg

2.

Mi lett a királyi birtokok jelentős részének a sorsa az Árpád-házi uralkodók alatt?
Húzza alá a helyes választ!
a Német-római Birodalomhoz csatolták, a kiskirályok meghódították, a királyok eladományozták,
a királyok zálogba adták, házasságok miatt elcsatolták, adósság törlesztése miatt eladták

3.

Adjon másik címet a szövegegységnek, indokolja röviden címadását!
cím: pl. Az Árpád-kor következményei
indoklás: pl. Az Árpád-kor államának bevétele kevés volt, ezért változtatni kellett a szilárd hatalom
eléréséhez a gazdaságpolitikán.

4.

Magyarázza meg a szavak jelentését!
zűrzavaros: áttekinthetetlen, rendezetlen, nyugtalan állapot
kincstár: az állam vagyona, pénzkészlete, vagy az ezt kezelő szervezet
magánbirtok: magánkézben levő földbirtok

50 szövegértés–szövegalkotás 

történelem 10.

2. sz. MUNKALAP

I. Figyelmesen olvassa el a tankönyvszöveg második egységét!
a) Karikázza be azokat a szavakat, amelyeket eddig nem ismert, de a szövegösszefüggés
alapján meg tud határozni!
b) Húzza alá azokat az ismeretlen szavakat, melyeket a szövegkörnyezet alapján sem tud
megmagyarázni!
c) A Magyar értelmező kéziszótár vagy valamilyen történelmi fogalomtár segítségével határozza meg az ismeretlen szavakat! (Egy sorba csak egy fogalmat írjon!)

1. 	Döntse el a következő állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Válaszát „I” és „H” betűvel jelölje!
I Az értékálló aranyforint bevezetésével Károly Róbert jelentős bevételtől esett el.
I Károly Róbertnek azért, hogy minél több bányát nyissanak az országban, érdekeltté kellett
tennie a birtokosokat a kitermelésben.
H A termelő köteles volt a nemesfémet beszolgáltatni a királynak, melyért azonos értékű
pénzt kapott.
H A harmincad azért kapta ezt az elnevezést, mert az áru értékének 30 %-át kellett befizetni.
2.

Kimaradt szavak
A) Az alábbi szöveg Károly Róbert bányanyitásra vonatkozó okleveléből származik. A szövegből kimaradtak szavak, melyeket be kell írnia a kipontozott helyekre! A megadott szavakat írja a megfelelő helyre!
harmadrészét
változatlan birtoklását
ezüstbányát
egyetértően

feltárásukat
báróinak
szokása szerint
örökre szólóan

„Országunk főpapjainak és báróinak alaposan megfontolt tanácsával egyetértően kegyesen elrendeljük örökre szólóan, hogy ha a főpapok, szerzetesek és világi papok vagy a nemesek bármelyikének földjein és birtokán arany-, illetve ezüstbányát fognak találni, s amennyiben nem
tagadják le azok létezését és nem tagadják meg a feltárásukat, akkor ugyanők örökre élvezzék
örvendezve azon földjeik változatlan birtoklását, amelyeken ezek az arany- és ezüstbányák ta-
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lálhatók, sőt a földjükön talált arany-, illetve ezüstbányákból származó, a bányászok szokása
szerint befolyó királyi jövedelmek harmadrészét is kapják meg teljességgel örökre szólóan.”
(Károly Róbert oklevele, 1327)
B) Az értékálló aranyforintra vonatkozó tankönyvszöveg segítségével írja be a hiányzó kifejezéséket a kipontozott helyre!
„Mi, Károly Róbert, Isten kegyelméből Magyarország királya, jelen oklevelünk rendjében tudomására hozzuk mindenkinek, akit illet, hogy (…) kamaránknak ugyanazon ispánja háromféle dénárt verjen és készíttessen, tudniillik a firenzei forintoknak/firenzei forint mintájára
színarany-/arany-ból jó és tiszta forintokat, csak amazoknál valamivel súlyosabbakat.
Elrendeltük pedig, hogy a folyó évben forgalomban levő háromféle pénzünket, tudniillik a
forintokat, garasokat és kisdénárokat (…) az egész országunkban/ országban egy és ugyanazon
formában, súlyban, finomságban és értékben verjék, és azonképpen készítsék úgy, hogy ezen
háromfajta dénáraink az egész országunkban egyformán és minden eltérés nélkül kerüljenek
forgalomba és beváltásra.”
(Károly Róbert oklevele, 1336)
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3. sz. MUNKALAP
1.

Magyarázza meg a szavak jelentését!
tized: egyháznak fizetett adó, a termés tizedrésze
földbér: föld használatáért fizetett bér
kiváltság: különleges helyzet, elbírálás
megcsapol: elveszi a jövedelem egy részét

2.

Szinonimák, antonima
A) Keressen szinonimát az alábbi szavakhoz! A szövegbeli jelentésüket vegye figyelembe!
(Bármilyen más jó megoldás is elfogadható.)
kapu
telek
költözik
csökken
rendkívüli
megreformálás

bejárat, porta
ingatlan, házhely
hurcolkodik, telepedik
fogy, apad, kisebbedik, mérséklődik
szokatlan, különleges
újítás, átalakítás

B) Keresse meg az alábbi szavak ellentétes jelentésű megfelelőit! A szövegbeli jelentésüket
vegye figyelembe! (Bármilyen más jó megoldás is elfogadható.)
haszon
értékálló
megrakott
szűkölködő
elvesz

3.

kár, veszteség
inflálódó, instabil
üres
bővelkedő
visszaad

A tankönyvszöveg segítségével írja be a jövedelmek típusait! (A színessel jelölt sorokba
nem kerül adat.)

Királyi jövedelem

Királyi birtokok

föld 20%-ának jövedelme

Regálék

Adók

bányabér

kapuadó

pénzverés monopóliuma

egyházi jövedelmek megcsapolása
földbér
rendkívüli adó

harmincad

városok adója
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4. sz. MUNKALAP
1.

Magyarázza meg a szavak jelentését!
köteles: feltétlenül meg kell tennie
árszabás: árak megállapítása, rögzítése
mérlegel: fontolgat, latolgat, gondolkodik rajta
kerülő: rövidebbtől eltérő, hosszabb útvonal

2.

Tegyen fel kérdéseket a kereskedelemre vonatkozó szövegrész minden mondatára, kivéve a forrás mondatait!
1. pl. Mely népek kereskedelmét gátolta Bécs árumegállító joga?
2. pl. Mit jelent az árumegállító jog?
3. pl. Miben egyezett meg a három uralkodó Bécsben?
4. pl. Milyen lehetőségeket kellett mérlegelniük a kereskedőknek?
5. pl. Milyen termékek kerültek külföldi kereskedelmi forgalomba?
6. pl. Mikor lesz a külföldi kereskedelem mérlege pozitív?
7. pl. Kinek a bevételét növelte a nemesfém kivitele?

3.

A térkép segítségével egészítse ki a szöveget!
Magyarország természeti adottsága lehetővé tette, hogy az arany és az ezüst bányászata jelentős bevételt eredményezzen, hiszen az ország erdélyi, felvidéki / északi, keleti területein több arany és ezüst bánya volt. Ennek megfelelően helyezkedtek el a pénzverő kamarák például Körmöcbányán, Kassán, Kolozsváron, Szomolnokon, Váradon, Szatmáron. Nemcsak
nemesfémet, hanem sót is bányásztak többek között Huszt, Kolozsvár, Székakna, Dés, Vízakna,
Nagybánya, Gölnicbánya környékén. A bányászat mellett jövedelmet hozott a külkereskedelem, hiszen a harmincadhivatalokban (pl. Pozsony, Győr, Buda, Portus Zavae, Esztergom, Gölnicbánya) vámot kellett fizetni. Németország irányába vittünk marhát, bőrt, bort, aranyat,
ezüstöt, rezet, sót, délkeletre pedig közvetítő kereskedelemmel nyugati posztót és fémipari termékeket. Magyarország behozatalra szorult fűszerből, vászonból, posztóból, fémipari termékekből, fegyverből, selyemből, melyet több irányból (Német-római Birodalomból, Lengyelországból,
Velencei Köztársaságból, Havasalföldről /törököktől/, északnyugatról, délkeletről, délnyugatról) szállítottunk.
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történelem 10.

5. sz. MUNKALAP
1.

Mi a véleménye Károly Róbert gazdaságpolitikájáról? Érveljen állításai mellett! A 2–3
perces szóbeli munkához segítségként írjon szempontokat vagy vázlatot!
pl.:
– bányatulajdonosokat érdekeltté tette a bányák nyitásában, így az állam bevételét is növelte
– bányapolitikájának eredménye, hogy Magyarország az ezüstbányászatban a második, aranybányászatban az első lett Európában
– pénzverésből az állam jelentős haszonhoz jutott
– az értékálló aranyforint jó minőségű volt, ezért külföldön is elfogadták, így nő a kereskedelmi forgalom,
az infláció pedig kicsi
– az inflációból származó haszon megszűnt, ezért vezette be a kapuadót, így az állam bevétele nem lett
kevesebb
– a kapuadót azonos értékben vetette ki egy-egy telekre
– a kapuadó összege jobbágyonként nem volt egyforma, mert függött a telken lakó családok számától
– az egyházi jövedelmek megcsapolását az egyház/pápa nem nézte jó szemmel
– városok egy összegben adóztak, így ha nőtt a lakosság, kevesebb volt az egy főre eső adó
– ha Bécset elkerülik a kereskedők, akkor a kerülőút többletköltsége miatt nem biztos, hogy jobban járnak,
mintha érintenék az osztrák várost
– ha a kivitel kevesebb, mint a behozatal, akkor a pénz (arany) kikerül az országból, a külkereskedelmi
mérleg pedig negatív Magyarországon

MÁTYÁS KIRÁLY GAZDASÁGÉS KÜLPOLITIKÁJA

VIZUÁLIS ÉS VERBÁLIS ADATHORDOZÓK EGYÜTTES
ÉRTELMEZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
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MODULLEÍRÁS
A modulok célja

A verbális és vizuális információhordozók által közvetített tudás
együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés. A szöveg
adatainak táblázatos feldolgozása. Hozzászólás és esszé készítése
források alapján – szövegalkotási képesség. Térképhasználat, térképolvasás. Ismeretek, összefüggések felidézésének képessége.
Lényegkiemelés. Nyelvi kreativitás.

Időkeret

90 perc

Ajánlott korosztály

15–16 éves (10. évfolyam)

Modulkapcsolódási 
pontok

Tantervi
Magyar nyelv és irodalom 7–8. évf. – „…nem szépirodalmi szövegek lehetséges jelentéseinek csoportos, egyéni, irányított és
önálló megértése, ennek gyakorlása. A szövegben ki nem fejtett
tartalmak kikövetkeztetésének és megértésének gyakorlása, ismerkedés a szövegértési technikákkal… Adatok, ismeretek gyűjtése különböző információhordozókról… Önálló vázlatkészítés
rövidebb szövegek alapján.” (NAT 2003)
Történelem 5–8. évf. – „A lényeg kiemelése írott szövegekből…
Önálló vélemény megfogalmazása társadalmi, történelmi eseményekről, jelenségekről és személyekről. Érvek gyűjtése a saját
vélemény alátámasztására. Ellenérvek gyűjtése az ellenvélemények cáfolására… ismereteket szerezzenek az európai történelem jelentős állomásairól … A térkép legfontosabb elemeinek
felismerése… Események, jelenségek leolvasása történelmi térképekről.” (NAT 2003)
Természetismeret 5–6. évf., – „A térképekre vonatkozó ismeretek
használata.” (NAT 2003)
Földrajz 8. évf., – „Különböző típusú térképek használata az ismeretszerzésben.” (NAT 2003)
Kereszttantervi
Információs és kommunikációs kultúra – A vizuális és verbális
információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Hon- és népismeret – A nemzeti kultúra megismerése
Tanulás – A gondolkodási képességek fejlesztése, az eredményes
tanulás elsajátítása, a kombinálási képességek fejlesztése.
Kompetenciaterületen
Információk megkeresése meghatározott szempontok szerint a
térképről. Logikai képességek fejlesztése. Az eredményes tanulás
módszereinek, technikáinak elsajátíttatása. Szövegben és térképen
megjelenő kulcselemek összekapcsolása és együttes értelmezése.
Szövegalkotás.
Programcsomagon belül
Megelőző tananyag:
– Mátyás hatalomra kerülése és uralkodása
Követő tananyag
– A Jagelló-kor Magyarországon
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Kompetenciaterületi
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a történelem tantárgyban
– A szövegben kifejtett információk visszakeresése
– Ok–okozati összefüggések keresése
– Térképhasználat, térképolvasás
– Mások gondolatának megértése
– Régi és új adatok összekapcsolása
– Önálló vélemény alkotása
– Szociális érzékenység fejlesztése – csoportmunka
NAT (2003)
„Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése minden műveltségi terület feladata. A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás és
a tanulás közege, előfeltétele és legfőbb eszköze.” (NAT 2003)
A különböző műfajú és formájú, nem folyamatos szövegek értő
olvasása; a szövegrész értelmezése az ábra, kép, térkép által
közvetített információkkal együtt. A szövegértés ma minden
szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve mind a valós, mind a
virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.” (NAT 2003)
Egyéb műveltségterületi
Ember és társadalom: „Tanításának célja a történelmi műveltség
elsajátítása, amely a közös kommunikációs alapot és ezáltal a kölcsönös megértés lehetőségét biztosítja a szűkebb és tágabb közösség számára… A fejlesztés kiemelt területei: a nemzeti identitás,
a történelmi és állampolgári tudat erősítése, a szociális érzékenység, más kultúrák megismerése és elfogadása.” (NAT 2003)
Ember a természetben: Áttekinthetik a diákok „az embernek, az
általa létrehozott társadalomnak… kölcsönhatásait.” (NAT 2003)
Földünk-környezetünk: „Megismerteti a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetben való tájékozódást, eligazodás alapvető eszközeit és módszereit.” (NAT 2003) Megtanít a
térkép használatára, elemzésére.
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Értékelés
Az értékelés ne a konkrét ismeretekre, hanem a kompetenciákra irányuljon. Az értékelés tüntesse
fel, hogy a tanuló miben sikeres, illetve hogyan válhat sikeresebbé. Az értékelés legyen személyközpontú, vegye figyelembe a tanuló önmagához, képességeihez lépest nyújtott teljesítményét.
A tanulók értékelése pozitív előjellel történjen: kisötös, plusz stb. formájában (motivációs eszközként is működhet). Pármunka, csoportmunka esetén a párok közös értékelést kapjanak,
amely az egyes tanulókra nézve váljék az egyéni értékelés részévé. Ilyen esetben a tanár vegye
figyelembe a szociális kompetenciát. Ez tudatosíthatja a diákokban, hogy a hatékony teljesítmény függ az együttműködési képességtől.
Értékeléskor érdemes figyelembe venni a következőket is: 1. Milyen előzetes ismeretekkel
rendelkeznek a gyerekek? 2. Mit tanult meg a feldolgozás során, milyen képességei fejlődtek?  
3. Hogyan tudta bemutatni a megszerzett tudást? 4. Mit és hogyan tanult a csoporttársaitól csoportmunka esetén?
A gyerekek is értékelhetik saját munkájukat, haladásukat. 1. Mennyire értette meg az olvasott
szöveget? 2. Megkérdezte-e, amit nem értett? 3. Mennyire gondolta át a feladatok megoldását?
4. Mennyire vett részt a pár- vagy csoportmunkában? 5. Mennyire vett részt vitában? 6. Mi okozott problémát? 7. Mire kell legközelebb figyelnie?

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A diákok többségének nehézséget okoz, hogy a verbális és vizuális információhordozók által
közvetített ismereteket együttesen értelmezze. A foglalkozás célja az, hogy a térképek, kronológia, szövegek együttes értelmezésére képesek legyenek. Ezeknek a forrásoknak a felhasználásával információkhoz jussanak, és tudják ezt alkalmazni. Az atlasz és térképeinek használatával
hatékonyabbá válhat felkészülésük, és színvonalasabban oldhatnak meg bármiféle iskolai feladatot, kutatómunkát is.
A foglalkozásokon akkor javasolt az egyéni munka, ha mindenki képes önállóan megoldani a feladatot. Olvasni önállóan kell! A szövegmegértési képesség különböző szintjén állóknak
lehet választani a felkínált feladatok közül! Ez a differenciálás egyik eszköze lehet. Az egy munkalapon található feladatok mindegyikét nem kötelező megoldani, a tanár választhat a képességszint és a felhasználható idő szerint. A 6. munkalapon található feladatok a tankönyvi szöveg
egészére vonatkoznak, nem csak bekezdésekre. Differenciálás több esetben lehetséges akár homogén, akár heterogén csoportokkal, bár a heterogén csoportok megalkotása inkább javasolt.
Heterogén csoportok esetében az a cél, hogy megtanuljanak a különböző képességű, tudású
diákok együttműködni, közösen eredményt elérni. Ha a differenciálás nem megvalósítható 4–6
fős csoportokkal, akkor a pármunka javasolt. Több feladat tartalmaz egy könnyebb és egy nehezebb változatot. Ebben az esetben a tanár eldönti, hogy képességszint szerint ki melyiket oldja
meg. Célszerű az osztály ülésrendjét a pármunkának/csoportmunkának megfelelően kialakítani még az óra előtt. Pármunka, csoportmunka esetén a feladat mellé jegyezzék fel társaik nevét
is. A közös megoldás kerüljön a munkalapra.
A munkafüzet számozott munkalapjai a tankönyvi szöveg alfejezeteihez készültek, tehát
az első munkalap az első alfejezethez stb.
A tanári munkafüzetben találhatók  római számmal jelzett feladatok. Ezek a diákok munkafüzetében nem szerepelnek. A tanár belátása szerint differenciálásra használhatja ezeket. Azért
vannak beépítve a feladatsorokba, mert a feladatok vagy képességszint szerint nehezednek (egy
egységen belül), vagy a részegység témáját követik.

Tanári útmutató
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A tanórákon mindig legyen a tanári asztalon a Magyar értelmező kéziszótár, az Idegen szavak és
kifejezések kéziszótára és valamilyen történelmi fogalomtár (pl. Markó László szerk.: Általános történelmi fogalomgyűjtemény, Simándi Irén szerk.: Történeti fogalmak kisszótára). A tanulók jelezzék, ha
a szövegben ismeretlen szó fordul elő. Ilyenkor a szótár/ak segítségével értelmezzék a jelentést.

Támogatórendszer
A tanári felkészüléshez a kooperatív tanulási módszerekkel, valamint a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlhatóak. Az erre vonatkozó bibliográfia a kereszttanterv és koncepció
mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele.
Ajánlott ismeretterjesztő folyóiratok: Rubicon, História
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek:
Draskóczy István: A magyar nép története 1526-ig IKVA, Bp. 1990
Csukovits Enikő: Liliom és holló (Új képes történelem sorozat) Magyar Könyvklub – Helikon
Kiadó, Bp. 1997
Varga Domokos: Magyarország virágzása és romlása (Képes történelem sorozat) Móra Ferenc
Könyvkiadó; Bp. 1977
Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440–1711 (Magyarok Európában II.) Háttér lap- és
könyvkiadó, Bp. 1990
Kristó–Barta–Gergely: Magyarország története előidőktől 2000-ig Pannonica, 2002
Szentpéteri József (főszerk.): Magyar Kódex 2. köt. Lovagkor és reneszánsz Kossuth, Bp. 1999
Kisfaludy Katalin: Matthias rex (Magyar história sorozat) Gondolat, Bp. 1983
Draskóczy István: A tizenötödik század története (Magyar Századok sorozat) Pannonica, 2000
E. Kovács Péter: Matthias Corvinus Officina Nova, Bp. 1990
Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440–1711 (Magyarok Európában II.) Háttér lap- és
könyvkiadó, Bp. 1990

A szöveg látványának tudatosítása (térkép, kép, dőlt és kövér
betűtípusok)

A vizuális közvetítők
– fajtáinak meghatározása
– szerepük felismerése
– ábrák áttekintése

A cím értelmezése, előfeltevések megfogalmazása.
Mi várható a cím alapján?
Mátyás király gazdaság- és külpolitikája

1.

2.

3.

1. A teljes szöveg áttekintése

Lépések, tevékenységek

MODULVÁZLAT

Nyelvi-logikai elemek
A munkaforma
értelmezése. Tájékozódás megválasztásában
a szövegben.
differenciálhatunk
Cím és szöveg viszonyára vonatkozó előfeltevések megfogalmazása

Frontális, pármunka, csoportos, önálló

Frontális vagy
csoportos

A munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk

A vizuális közvetítők
fajtáinak felismerése. A
szöveg tipográfiai képének tudatosítása

Munkaformák

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Megbeszélés,
beszámoló

Közös megbeszélés, beszámoló

Szöveg

Szöveg

Közös megbeszélés Szöveg

Módszerek

Tanulásszervezés

Frontális vagy
Szóbeli szöveg alkotása a szöveg-kép egyéni
látványáról
A szöveg-kép látványának elemzése
megadott szempontok szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Áttekintő olvasás

Kiemelt készségek,
képességek
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1.

Kialakul az olvasási stratégia
Mátyás király gazdaság- és külpolitikájával foglalkozik majd a
szöveg

5.

Szavak jelentésének meghatározása

A gazdaságpolitikával foglalkozó szövegegység áttekintése

A munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk.

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

A szövegstruktúra
felismerése, globális
megértés

A szókincs gazdagítása,
fogalommagyarázat

Idő szerint differenciált

Idő szerint
differenciált

Szóbeli megfogalA lényeg kiemelése, a
szövegstruktúra átlátása, mazás segítséggel
vagy anélkül
szövegolvasási stratégia
kialakulása

Tájékozódás a szövegben. Információkeresés.
A szövegstruktúra felismerése

A szövegegységek olvasása, megértése

A szöveg elolvasása

2. Szövegértés

A szöveg kiemelt szavai
A kiemelések alapján milyen
tartalmú szöveg várható?

4.

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Egyéni majd
frontális

Egyéni

Egyéni majd
frontális

Frontális,
pármunka, csoportos, önálló

Munkaformák

Önálló, megbeszélés

Néma

Megbeszélés

Megbeszélés, beszámoló

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap 1/I,
Értelmező szótár, történelmi fogalomtár

Szöveg

Szöveg

Szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Tanári útmutató
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3.

2.

Szinonimák vagy antonimák
keresése

Osztrák kapcsolatok, háborúk
– a bekezdés szövege alapján

Asszociáció képességének fejlesztése, szókincs
bővítése

Egyéni képességszint szerint
differenciált

Idő szerint
differenciált

Hamis állításokból igaz állítások készítése

Megértés ellenőrzése,
tájékozódás a szövegben

Idő szerint
differenciált

Egyéni vagy
páros

Egyéni majd
frontális

Egyéni majd
frontális

Egyéni vagy
páros

Idő szerint
differenciált

Szöveg adatainak táblázatos feldolgozása.
A rendszerező képesség
fejlesztése

Egyéni vagy
páros

Munkaformák

Önálló, megbeszélés

Önálló, megbeszélés

Önálló, megbeszélés

Önálló, megbeszélés

Önálló, megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Kapcsolatok, összefüggé- Idő szerint
sek keresése
differenciált

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Állítások igazságának, hamissá- Megértés ellenőrzése,
gának eldöntése
tájékozódás szövegben

A külpolitikával foglalkozó
szövegrész áttekintése

Ábra kitöltése

Mondatok sorrendjének
megállapítása

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Munkalap 3/1A, B

Munkalap 2/2

Munkalap 2/1

Munkalap 1/2

Munkalap 1/1

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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Kapcsolatok, összefüggések keresése. Szövegstruktúra felismerése

Kérdések megfogalmazása

Vizuális ismerethordozó Idő szerint
értelmezése. Térképhasz- differenciált
nálat, térképolvasás

Hiányos szöveg kiegészí- Idő szerint
tése a tankönyvszöveg
differenciált
segítségével

Hiányos szöveg kitöltése szöveg alapján

Idő szerint
differenciált

Idő szerint
differenciált

Idő szerint
differenciált

Vaktérkép kitöltése

5. A törökellenes politikával foglalkozó szövegrész áttekintése

Információkeresés, szövegértés

Logikus gondolkodás
fejlesztése. Lényegkiemelés

Kiemelt készségek,
képességek

Összetartozó információk
párosítása

4. A cseh politikával foglalkozó
szövegrész áttekintése

Logikai kapcsolat megtalálása,
tételmondatok megfogalmazása

Lépések, tevékenységek

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Egyéni vagy
páros

Egyéni majd
frontális

Egyéni majd
frontális

Egyéni vagy
páros

Egyéni vagy
páros

Munkaformák

Önálló vagy megbeszélés

Önálló, megbeszélés

Önálló, megbeszélés

Önálló, megbeszélés

Önálló, megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap 5/2

Munkalap 5/1, történelmi atlasz

Munkalap 4/2

Munkalap 4/1

Munkalap 3/2

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Tanári útmutató
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6.

Információkeresés

Lényegkiemelés

Idő és képesség szerint differenciált

Idő és képesség szerint differenciált

Térkép, kronológia, szöveg együttes értelmezése. Információkeresés

Többfajta információhordozó
összevetése

Egyéni, páros
vagy csoportos

Csoportos

Egyéni, páros
vagy csoportos

Idő és képesség szerint differenciált

Térkép információinak értelme- Vizuális ismerethordozó
zése
értelmezése.
Hiányos táblázat kiegészítése térkép és  szöveg
segítségével.
Térképhasználat, térképolvasás

Egyéni

Munkaformák

Önálló vagy megbeszélés

Megbeszélés

Önálló vagy megbeszélés

Önálló vagy megbeszélés

Önálló, megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Egyéni vagy
páros

Térképhasználat, térképolvasás, információkeresés

Kérdések megválaszolása

Idő szerint
differenciált

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Idő szerint
differenciált

Megértés ellenőrzése

Régi szöveg átírása mai formára

Összefoglalás

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Munkalap 6/II A, B

Munkalap 6/I a, b,
tkv. térkép

Munkalap 6/3 A, B,
tkv. térkép

Munkalap 6/2, tkv.
térkép

Munkalap 6/1

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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1.

Kiemelt készségek,
képességek

Globális megértés, lényegkiemelés, a
tartalmi elemek közötti
összefüggések meghatározása, információk
gyűjtése adott témához

Globális megértés, lényegkiemelés, a tartalmi
elemek közötti összefüggések meghatározása,
információk gyűjtése
adott témához. Korabeli
források értelmezése

Szövegalkotás
– hozzászólás készítése

Szövegalkotás
– esszé készítése

3. Szövegalkotás, összegzés, a megértettek felhasználása

Lépések, tevékenységek

Egyéni vagy
páros

Egyéni vagy
páros

Az önállóság mértéke szerint

Munkaformák

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Önálló, majd meg- Munkalap 6/5
beszélés

Önálló, majd meg- Munkalap 6/4
beszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Az önállóság mértéke szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Tanári útmutató
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A FELDOLGOZÁS MENETE

1. A szöveg áttekintő olvasása
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az óra témájának meghatározása.
Mátyás király gazdaság- és külpolitikájával ismerkedünk a tankönyvi szöveg alapján.
Feladat:
Szöveg-kép látványának tudatosítása szempontok megadásával:
ismerős, ismeretlen, szöveg-kép aránya.

Képek, térképek, szöveg megfigyelése.
A következő szempontok alapján csoportosítják:
ismerős, ismeretlen, szöveg-kép aránya.

Feladat:
A vizuális közvetítők fajtájának meghatározásához szempontok adása:
rajz, térkép, dőlt betű, kövér betű.

A vizuális közvetítők fajtájának meghatározása
Kiválasztják a megadott szempontok szerint
a vizuális információhordozók fajtáját (rajz,
térkép, dőlt betű, kövér betű)
Megbeszélik a vizuális információhordozók fajtáit. Szerepük felismerése:
hangulat, képzelet segítése, értelemre hatás
Szerepük felismeréséhez szempontok adása:
stb.
hangulat, képzelet segítése, értelemre hatás stb.
Megbeszélik a vizuális információhordozók szerepét.
Feladat:
A cím értelmezése
Mi várható a cím alapján? – előfeltevések megfogalmazása.
Feladat:
Tájékozódás a szövegben
Hány bekezdés, hány egység?
A szöveg látványának tudatosítása, értelmezése.
Feladat:
A szöveg kiemelt szavai, fogalmai közül az ismeretlenek meghatározása.
Mit várhatunk a szöveg elolvasásától?
Feladat:
A teljes szöveg elolvasása.
Megbeszélés.

Az előzőleg elsajátított tudás felidézése, a cím
és a szöveg viszonyára vonatkozó előfeltevések megfogalmazása.
A szövegegységek számának, témájának megállapítása.

A szöveg vastag betűs szavai közül kiválasztják az ismeretleneket, amilyen fokon tudják,
értelmezik (füstpénz, rendkívüli hadiadó, harmincad, koronavám, végvárrendszer).
Várható előfeltevés: Mátyás király gazdaságés külpolitikájával foglalkozik a szöveg.
Önállóan elolvassák a teljes szöveget.

Mátyás király gazdaság- és külpolitikája 67

Tanári útmutató

2. A szövegegységek elolvasása, megértése
Tanári tevékenység

Feladatok:
– Mátyás gazdaságpolitikájával ismerkednek
meg.

Tanulói tevékenység

– Önállóan elolvassák az első szövegegységet, Mátyás gazdaságpolitikájával ismerkednek meg.

Feladat:
– Fogalmak meghatározása (1/I):
koronavám, szász, államapparátus
A diákok munkafüzetében nem szerepel.

– Fogalmakat határoznak meg a szöveg
és szótár segítségével (koronavám, szász,
államapparátus) (1/I)

– Helyes megoldás értékelése.

– Megbeszélik a megoldásokat.

Feladat:
– Mondatok helyes sorrendjének megállapítása (1/1).
Dolgozhatnak párokban is a diákok.
A tanár irányítja a heterogén párok kialakítását. (Ezek megmaradhatnak minden
páros feladatra.)

– Mondatok helyes sorrendjét állapítják
meg (1/1)
– Párokat alakíthatnak.
– Megbeszélik a helyes sorrendet.

– Értékelés.
Feladat:
– Ábra kitöltése tankönyv segítségével (1/2).
A jövedelmeket, típusukat, összegüket,
fizetési formájukat kell meghatározni.
– Értékelés. Érdemes a megoldást kivetíteni.

– Kitöltenek egy ábrát Mátyás bevételeiről
(1/2).
– Megvitatás.

– Differenciálás lehetősége:
Nem kötelező minden feladatot megoldani
a munkalapról, hanem a tanár képesség és
idő szerint differenciálhat.
Feladatok:
– A külpolitikáról szóló szövegrész elolvasása.

– Önállóan elolvassák a külpolitikáról szóló
részt.

Feladat:
– Állításokról döntik el, hogy igazak vagy
hamisak (2/1).
– Kivetíthető a megoldás.

– Önállóan eldöntik az állításokról, hogy
igazak vagy hamisak (2/1).

Feladat:
– Az előző feladat hamis állításainak átalakítása, hogy igazak legyenek (2/2).
– Értékelés.

– Hamis állításokból önállóan készítenek
igazakat (2/2).

– Differenciálás lehetősége:
Nem kötelező minden feladatot megoldani
a feladatlapról, hanem a tanár képesség és
idő szerint differenciálhat.

– Egyeztetés.
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Tanulói tevékenység

Feladatok:
– Az osztrák kapcsolatokról, háborúkról szóló szövegrész elolvasása.

– Önállóan elolvassák az osztrák kapcsolatokról, háborúkról szóló részt.

Feladat:
– Szinonimák, antonimák keresése (3/1).

– Rokon értelmű szavakat kell keresni
(3/1A).

Differenciálás lehetősége:
Az 1/A feladat könnyebb, ezért alacsonyabb
képességszinten állók oldhatják meg.
Az 1/B feladat nehezebb, ezért a magasabb
képességszinten állók oldhatják meg.
– Helyes megoldás értékelése. Míg a gyerekek dolgoznak, a tanár felrajzolhatja a
táblázatokat a táblára a megoldások nélkül.
Feladat:
– Öt tételmondat megfogalmazása (3/2)
Dolgozhatnak párokban is a diákok.
– Helyes megoldás ellenőrzése. Bármilyen jó
megoldás elfogadható.

– Ellentétes jelentésű szavakat kell keresni
(3/1B).
Előzetes ismereteiket használják.
– Beírják ötleteiket a táblán található táblázatokba.
– Tételmondatokat kell megfogalmazni
(3/2)
– Megvitatják megoldásaikat.

– Differenciálás lehetősége:
Nem kötelező minden feladatot megoldani
a feladatlapról, hanem a tanár képesség és
idő szerint differenciálhat.
Feladatok:
– A cseh háborúról szóló szövegrész elolvasása.
Feladat:
– Összetartozó információk párosítása összekötéssel (4/1).
Előfordul, hogy nemcsak egy párja van a
megadott információnak, hanem kettő.
– Célszerű kivetíteni a megoldást.

– Önállóan elolvassák a cseh politikáról
szóló részt.
– Összetartozó információkat kell párosítani, összekötni (4/1).

Feladat:
– Kérdések megfogalmazása (4/2) két mondathoz a cseh politikáról.
– Értékelés. Bármilyen jó megoldás elfogadható.

– Értékelik megoldásukat.
– Kérdéseket fogalmaznak meg (4/2) két
mondathoz.
– Összevetik megoldásaikat.

– Differenciálás lehetősége:
Nem kötelező minden feladatot megoldani
a feladatlapról, hanem a tanár képesség és
idő szerint differenciálhat.
Feladat:
A törökellenes politikáról szóló rész elolvasása.

– Önállóan elolvassák a törökellenes háborúkról szóló részt.

Tanári útmutató

Tanári tevékenység

Feladat:
– Vaktérkép kitöltése történelmi atlasz és
szöveg segítségével (5/1).
A 3-as számmal jelölt Klissza nem található
meg az atlaszban, de ha a többit kitöltik,
akkor ez kizárásos alapon megmarad, és
megadható a megoldás.
– Felírathatja a diákokkal a megoldássort
a táblára.
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– Vaktérkép számait azonosítják várnevekkel (5/1).

– Felírhatják a megoldást a táblára.

Feladat:
– Tankönyvszöveg segítségével hiányos szöveg kitöltése (5/2).
– Helyes megoldás kivetítése. Értékelés.

– Hiányos szöveget töltenek ki (5/2).

Feladat:
Az összefoglalás elolvasása.

– Önállóan elolvassák az összefoglalást.

Feladat:
– Régi szöveg átírása mai köznyelvre (6/1).

– Önállóan megoldják (6/1) a XVI. századi
szöveg átírását mai köznyelvre.

– Bármilyen jó megoldás elfogadható. Felírathat néhány megoldást a táblára.

– Ismertetik megoldásaikat.

– Ismertetik megoldásaikat.

Feladat:
– Térkép segítségével kérdésekre válaszadás
(6/2).
– Helyes megoldás értékelése.

– Kérdésekre válaszolnak térkép segítségével (6/2).

Feladat:
– Térkép segítségével táblázat kitöltése
(6/3A, B).

– Térkép és szöveg segítségével táblázat
kitöltése (6/3).

– Ismertetik megoldásaikat.

Differenciálás lehetősége:
A 3/A feladat könnyebb, csak időrendbe kell
állítani az eseményeket, ezért az alacsonyabb
képességszinten lévők oldhatják meg.
Két eseménynek azonos időpontja van, ezt
a számozásnál figyelembe kell venni.
A 3/B feladat nehezebb, ezért a magasabb képességszinten állók oldhatják meg.
Célszerű a táblázatot először a több adatot megadó sorokkal kezdeni, és utoljára hagyni azokat, amelyeknél csak egy győztes vagy ellenfél
adott. A térkép és tankönyvszöveg segítségével
ezek is „kitotózhatók”.
– Értékelés. Célszerű a megoldások kivetítése.

– Megvitatás. A diákok eldöntik, hogy ki
ismerteti a megoldást.
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Feladat:
– Többfajta információhordozó összevetése
(6/I).
Célszerű párban vagy csoportokban megoldatni a feladatot, hogy együtt keressék a jó
megoldásokat.
A diákok munkafüzetében nem szerepel.

– Térkép, szöveg, kronológia összevetését
oldják meg (6/I).

Differenciálás lehetősége:
Lehet úgy is differenciálni, hogy a térképhasználat magasabb fokán állók a B feladatot, a szövegértési képesség magasabb fokán állók pedig
az A-t oldják meg.
Ha van elég idő, akkor akár fordítva is megoldhatják, hogy gyakorolják a számukra nehezebb
feladatot.
– Célszerű a megoldást kivetíteni.
Feladat:
– Információk csoportosítása (6/II).
A gyerekekre lehet bízni, hogy választanak
az A vagy a B feladat megoldása között.
Legyen egyszer lehetőségük a választásra.
Javasolt a csoportmunka.
A diákok munkafüzetében nem szerepel.
– Értékelés.

– Megvitatás.
– Megoldják az általuk kiválasztott feladatrészt (6/II).

– Megvitatás.

3. Szövegalkotás
Tanári tevékenység

Feladat:
– Hozzászólást készítenek (6/4) vagy esszét
írnak (6/5). Ha az időbe belefér, mindkét
feladatot megoldhatja mindenki.

Tanulói tevékenység

– Önállóan vagy párokban írnak hozzászólást (6/4) vagy esszét (6/5). Véleményüket
érvekkel támasztják alá.

Differenciálás lehetősége:
A 4. feladat könnyebb, ezért a szövegalkotási
képességszint alacsonyabb fokán álló tanulóknak javasolt.
Az 5. feladat nehezebb, a képességszint magasabb fokán álló tanulóknak javasolt.
– Ha van rá idő, néhány munkát meghallgatnak, majd megbeszélik.
– Értékelés.

– Néhányan vállalhatják, hogy írásukat
szóban is ismertetik. Megvitatás.

Tanári útmutató
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MÁTYÁS KIRÁLY GAZDASÁG- ÉS KÜLPOLITIKÁJA
GAZDASÁGPOLITIKA
Trónra lépésekor Mátyás üres államkincstárat örökölt, így az állam számára szükséges
bevételeket elő kellett teremtenie. Ezért megváltoztatta az adózás rendszerét. Eddig annyi
kiváltság volt érvényben, hogy a királyi jövedelem nem volt elegendő az állam fenntartásához, így az új adók fizetése alól senki nem
kapott mentességet.

1. ábra Mátyás aranyérme

1467-ben a kapuadó helyett bevezette a
kincstári adót, a füstpénzt, melyet már nem
telkenként, hanem háztartásonként kellett fizetni. Az összeg maradt a Károly Róbert által
kivetett 20 dénár, de már családonként. Mivel
a kapuadó telekre, a füstpénz családra vonatkozott, egy telken pedig több család is élhetett, így többszörösét fizethették annak, amit

eddig fizettek. A telkes jobbágyok mellett beszedette az adót a zsellérektől, a jobbágytelken élő nemesektől is.
A rendkívüli hadiadót évente többször is kivetette, melyet háborúra fordított. Azért volt
rendkívüli az adó, mert az országgyűlésnek
évről évre meg kellett szavaznia a kivetését.
Összege 1 aranyforint volt háztartásonként,
azaz ötszöröse a füstpénznek (kb. egy hízott
disznó ára).
A harmincadot átkeresztelte koronavámra,
így az eddigi kiváltságosoknak – akik nem fizettek harmincadot – is kellett fizetniük.
Mátyás jövedelmét a kincstári adó, a rendkívüli hadiadó, a sómonopólium, a koronavám, a pénzverés és a bányakamarák haszna
biztosította. Kisebb tételekkel szerepelt még a
városok, illetve a szászok, a zsidók, az erdélyi
románok adója.
Mátyás jövedelme tehát 700–800 ezer forint lehetett, melynek összege változhatott
attól függően, hogy a rendkívüli hadiadót
hányszor szedte be egy évben. Európa többi
államával összehasonlítva, a bevétel jelentősnek számított. Például Anglia uralkodói sem
rendelkeztek sokkal több jövedelemmel. Az
állami adók terhét Nyugat-Európában a váro-

2. ábra A királyi kincstár bevételei az 1470-es években (becslés alapján)
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sok polgársága viselte, Magyarországon pedig
a polgárság fejletlensége miatt a jobbágyok.
Mátyás évi jövedelme nem állandó összegű
volt, mert sokszor rendszertelenül folytak be
az adók.
„Életében mind az egész ország reá kiált vala
Mátyás királyra, hogy… felette igen telhetetlen vala;
megnyúzná és megönné az országot a sok vámokkal
és nagy rovásokkal (egy portára eső adómennyiség),
mert négyször rója vala minden esztendőben az országot.” (Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak
dolgairól, 1575)
A központosítás alapvető feltétele, hogy a
királynak legyen elég jövedelme ahhoz, hogy
függetlenedni tudjon a rendektől. Ehhez szükséges a városok fejlettsége, hiszen ők fizetik
az adók jelentősebb részét, mely akkor nálunk
elmaradt Nyugat-Európához képest. Mátyásnak korszerű zsoldosserege, államapparátusa,
kiváló szakemberei voltak, de fizetésük meghaladta az ország teherbíró képességét. Csak
a fekete sereg évi zsoldja elérhette a fél millió
forintot.

KÜLPOLITIKA
Az állam megnövekedett erejét Mátyás külpolitikai terveinek megvalósítására fordította.
Zsigmond császárhoz hasonlóan erős középeurópai birodalmat akart létrehozni. Mátyás
terjeszkedő politikája miatt azonban állandóan összetűzésbe került a Jagellókkal (cseh,
lengyel területek), a Habsburgokkal, hol pedig kettejük szövetségével. Hadi sikerei miatt
diplomáciailag elszigetelődött, mert a környező államok féltek egy nagy közép-európai állam létrejöttétől.
Az őt megválasztók viszont azt várták
tőle, hogy folytatja apja török politikáját, de
Mátyás nem vállalkozott törökellenes támadó
hadműveletre, mert az ország ereje nem volt
ehhez elég, ezért védekező politikát folytatott.
Külpolitikáját tehát három nagy irány
jellemezte. III. Frigyest, a Német-római Birodalom császárát visszaszorítani nyugaton. A
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cseh királyi címet megszerezni azért, hogy legyen esélye a német-római császári címre – ez
az északnyugati irány. A törökökkel szemben
pedig délen védekezni.

AZ OSZTRÁK KAPCSOLAT, HÁBORÚK
1458-ban azért nem koronázták meg Mátyást,
mert a Szent Korona III. Frigyesnél volt. A
viszszaszerzése Mátyás számára hosszabb
ideig tartott, hiszen a bárók egy része még
1459-ben Frigyest választotta magyar királ�lyá. Végül 1463-ban megkötötték a bécsújhelyi szerződést, majd 1464-ben megtörtént a
koronázás. III. Frigyes a Szent Korona visszaadásáért 80 000 aranyat kért, és azt a feltételt
szabta, hogy ha Mátyás törvényes fiú örökös
nélkül hal meg, akkor a Habsburgoké legyen
a magyar trón (a szerződés aláírásakor Mátyás
felesége gyermeket várt).
„Továbbá … a Szent Koronát, amit a néhai igen
fenséges Erzsébet királynő a néhai jó emlékezetű
László királlyal együtt császárunknak, az említett
Frigyesnek, megbízható kezébe átadott és az eddig
hűségesen megtartotta és megőrizte, nehogy idegen
kézbe kerüljön, … a mondott Mátyás királynak, fiunknak és az ő magyar királyságának kegyesen visz
szaadtunk…
Továbbá … elhatározott és végeztetett, hogy
ha a magyar királyság megüresedik, mert az előbb
mondott Mátyás király ágyékából nem származnak
törvényes fiak vagy unokák, mi … vagy fiunk…,
vagy, ha többeket hagytunk hátra, közülük az egyik,
akit az a királyság királyának választott, Magyarország ama királyságának élére állíttatnak vagy állíttatik.” (1463. évi bécsújhelyi szerződés)
Az 1470-es években újra kiéleződtek az
osztrák–magyar ellentétek, a határviták a
cseh harcok kapcsán. Mátyás azt szerette volna elérni, hogy Frigyes ismerje el őt cseh uralkodónak. Amikor a császár 1477-ben Ulászlót
ismerte el választófejedelemnek, Mátyás hadat üzent a császárnak. Ezután sikerült elérni
a békekötést és az elismerést. A szerződés szerint Frigyes még 100000 Ft hadisarcot is fizet
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Mátyásnak. Mivel a pénz 1482-ig nem érkezett
meg, így újabb támadás indult az osztrák tartományok ellen. 1485-ben elfoglalta Bécset, áthelyezte székhelyét Budáról Bécsbe, és felvette
az „Ausztria hercege” címet. Hiába hódította
meg Alsó-Ausztriát, hiába volt választófejedelem, mégis Frigyes fia, Miksa lett a német király. 1487-ben Bécsújhely elfoglalásával pedig
véget értek a harcok. A költséges háborúk nem
váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Az
osztrák hódításokat nem sikerült elismertetni,
a területről befolyó jövedelmet pedig az itt állomásozó hadsereg emésztette fel.

CSEH POLITIKA
A cseh kapcsolatok 1457-ben kezdődtek, mikor
Mátyás Podjebrád György cseh kormányzó,
később király segítségével szabadult a fogságból, és eljegyezte annak lányát, Katalint, majd
feleségül vette.

1461-ban a felvidéki cseh huszita uralom
felszámolása kezdődik meg, mely a következő évben befejeződik. A vezér, Giskra birtokot
kap Arad megyében, hadseregének egy részét
pedig Mátyás szolgálatba fogadta.
A pápa kiátkozta a huszita Podjebrádot
(1466), keresztes hadjáratot hirdetett ellene,
melyben Mátyás részt vett. Ezzel 1468-ban
kezdetét vette a csehek ellen 10 évig tartó
háború. A cseh királyi cím megszerzése lett a
cél, mert ez vezethetett a német-római császári
cím elnyeréséhez, hiszen a hét választófejedelem egyike volt a cseh király. A cseh rendek
királlyá választják Mátyást Olmützben (1469),
de egy másik király is van, a lengyel Jagello Ulászló, akivel osztoznia kell. Végül több
hadjárat és tárgyalás után 1479-ben aláírták
a békét Olmützben, melyben kölcsönösen elismerték egymást cseh uralkodónak, Mátyás
Szilézia, Morvaország és Lausitz királya lett,
Ulászló Csehországé. Mátyás cseh politikája
voltaképpen sikeres volt, az már az ausztriai

3. ábra Magyarország Mátyás korában
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politika következménye, hogy nem választották meg német-római császárnak.

TÖRÖKELLENES POLITIKA
A törökkel szembeni politikát az aktív védelem
jellemezte. A déli határt biztosítani kellett, a
török betörésnek pedig Mátyás igyekezett elejét venni. Nagyobb hadjáratot nem indított a
király a török ellen, hiszen egyedül esélye sem
lett volna visszaszorítani őket a Balkánon, az
európai segítség pedig legtöbbször csak szóban érkezett. A széles európai összefogás nem
valósult meg.
„Gondoskodjanak mások a saját ügyeikről, mi
is gondoskodunk a magunkéról: gondoskodunk pedig úgy, hogy ha már senki nem gondol a fenyegető
veszedelemmel, ne mi legyünk az elsők, akik belepusztulunk… Mert senki vádja nem érhet bennünket, amiért ekkora teher alatt megállni nem tudunk,
még ha akarnánk is!”
(Mátyás levele a pápához)
A szultán, II. Mehmed sorra bekebelezte
Szerbiát majd Boszniát, így az a két ország lett
az Oszmán Birodalom része, mely eddig (1463)
felfogta a törökök csapásait. Mátyás ezután
támadó hadjáratot indított, visszaszerezte
1463-ban Jajcát, mely a magyar védelem egyik
pillére lett, 1464-ben Szreberniket, Bosznián
pedig megosztozott a törökkel. Újabb határkiigazítás történt 1476-ban Szabács elfoglalásával. A király kettős végvárrendszert épített
ki a déli határ mentén, melyet karban kellett
tartani, mert a várak kivédték a portyákat,
innen indítottak délre betöréseket (bár ezek
nem rengették meg az Oszmán Birodalmat),
a nagyobb támadásokat felfogták addig, míg
a felmentő sereg megérkezik. A török erősségekkel közvetlenül állt szembe Szörényvár,
Orsova, Nándorfehérvár, Szabács, Szrebernik, Jajca, Klissza. A második vonalba tarto-
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zott Karánsebes, Lugos, Temesvár, Pétervárad,
Bihács, Zengg. Persze ez nem jelentette azt,
hogy a török ne tudott volna akár Karintiáig
vagy Erdélybe behatolni. Ilyen betörés történt
1479-ben Erdélybe, ahol Kenyérmezőnél győzelmet aratott Kinizsi Pál és Báthory István
erdélyi vajda.
1481-ben Mátyás mélyen behatolt a törökök által megszállt területre, de félt attól, hogy
két tűz közé kerül (III. Frigyes, török), ezért a
pápától kért biztosítékot, hogy Frigyes ne támadja hátba. Mivel nem kapta meg az ígéretet, ezért nem folytatta a törökellenes harcot.
1483-ban békét kötött 5 évre a szultánnal – II.
Bajaziddal, aki békésebb természetű volt, mint
elődje – mely nem jelentett igazi békét, de a
nagyobb hadjáratok szüneteltek.

ÖSSZEGZÉS
Mátyás uralkodása alatt jutott el a középkori
magyar állam a csúcsára, vált európai nagyhatalommá. Az ország gazdaságilag erősödött,
de még nem érte el a nyugat-európai színvonalat. Az eredmények átmeneti jellegűek
voltak, mert nem a társadalom fejlettségének
voltak köszönhetőek, hanem a király személyének, többek között ezért halála után az ország összeomlott.
„De mihelyt meghala, minden ember ottan dicsírni kezdé őtet. Mert mindjárt meg kezde bomlani
a békesség az országban. Ottan megelevenülének a
törökek is, és az ország egyik nyavalyából a másikba esék. Akkoron kezdé minden ember megismerni,
micsoda jeles fejedelem volt volna az Mátyás király.
És akkoron kezdének mind az emberek mondani: de
csak élne Mátyás király, bár minden esztendőben
hétszer róná meg az országot.”
(Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak
dolgairól, 1575)
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MEGOLDÁSOK
1. sz. MUNKALAP
I. Magyarázza meg a szavak jelentését!
koronavám: a harmincad helyett bevezetett regálé, az áru értékének 3,33 %-át kellett fizetni
szász: erdélyi német
államapparátus: államhatalmat gyakorló szervek összessége
1.

Tegye megfelelő sorrendbe az alábbi mondatokat!
4.
1.
7.
3.
5.
2.
6.

2.

Ha egy telken több család lakott, akkor az adó összege eloszlott a családok között.
Mátyás a bevételek növelése érdekében új adófajtát vezetett be.
Így Mátyás Károly Róbert kapuadójának többszörösét szedte be füstpénzként.
A kapuadót telkenként kellett fizetni, összege 20 dénár volt.
Ezzel szemben a füstpénz nem telkenként volt 20 dénár, hanem kéményenként.
Károly Róbert kapuadója helyett a füstpénzt kellett fizetni a jobbágyoknak.
Tehát, ha egy telken több család lakott, akkor annyiszor 20 dénár volt a bevétel.

A tankönyvi táblázat segítségével (2. sz. ábra) töltse ki az ábrát! Írja be, milyen jövedelmekből származott Mátyásnak bevétele, ezeket miben kellett fizetni, és mennyi volt az
éves összegük!
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állami
adók

koronavám

50 000 Ft

nemesfém és pénzverés

60 000 Ft

sóregálé

80 000 Ft

rézeladás

26 000 Ft

jobbágyok adója

250 000 Ft

városok adója

22 000 Ft

zsidók adója

4 000 Ft

erdélyi szászok adója

25 000 Ft
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2. sz. MUNKALAP
1.

Igazak vagy hamisak az állítások? A megfelelő helyre tegyen x-et!
állítások

Mátyás Zsigmondhoz hasonlóan erős nyugat-európai birodalmat akart
létrehozni.
Mátyás állandóan összetűzésbe került a Jagellókkal és az Anjoukkal.
A környező államok féltek attól, hogy Mátyás túl nagy és erős államot hoz
létre.
Mátyás folytatta apja török politikáját, mert elsősorban a török ellen vezetett hadjáratokat.
Mátyás a törökkel szemben védekező politikát folytatott, mert az állam
nem volt elég erős a támadáshoz.
Mátyás külpolitikájának három iránya volt: nyugaton a német-római császárságot visszaszorítani, keleten megszerezni a cseh királyi címet, délen
megtámadni a törököt.
Mátyás bevételének jelentős részét külpolitikai terveinek megvalósítására
fordította.

2.

igaz

hamis

x
x
x
x
x
x

x

Az előző feladat hamis állításaiból készítsen igaz állításokat a megfelelő elemek kicse
rélésével!
Mátyás Zsigmondhoz hasonlóan erős közép-európai birodalmat akart létrehozni.
Mátyás állandóan összetűzésbe került a Jagellókkal és a Habsburgokkal.
Mátyás nem folytatta apja török politikáját, mert a török ellen ritkán/nem vezetett támadó hadjáratokat.
Mátyás külpolitikájának három iránya volt: nyugaton a német-római császárságot visszaszorítani, északnyugaton megszerezni a cseh királyi címet, délen védekezni a török ellen.
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3. sz. MUNKALAP
1.

A szövegbeli jelentés
A) Keressen szinonimát (hasonló jelentésű) az alábbi szavakhoz! A szövegbeli jelentésüket
vegye figyelembe!
báró
szerződés
feltétel
örökös
elfoglal
elismertet

nemes, főnemes
megegyezés
követelés, követelmény, kikötés
utód
meghódít
elfogadtat

B) Keresse meg az alábbi szavak ellentétes jelentésű megfelelőit! A szövegbeli jelentésüket
vegye figyelembe!
megválaszt
törvényes
elismer
meghódít
költséges
jövedelem

2.

eltávolít, letaszít, elutasít
törvénytelen
megtagad
elveszít
olcsó
kiadás

Az osztrák kapcsolatokról és háborúkról szóló bekezdés lényegét fogalmazza meg öt
mondatban!
pl:
1. Mátyásnak vissza kellett szerezni III. Frigyestől a koronát, erről a bécsújhelyi szerződésben megegyeztek.
2. Az ellentétek az 1470-es években újra kiéleződtek Mátyás cseh hadműveletei miatt.
3. III. Frigyes nem ismerte el Mátyást választófejedelemnek, ezért újabb hadjárat indult.
4. Mátyás jelentős területek foglalt el, pl. Alsó-Ausztriát.
5. Mátyás hiába foglalta el Bécset is, a hadjáratok nem hozták a várt eredményt, Mátyásból nem lett
német-római császár.
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4. sz. MUNKALAP (4)
1.

Kösse össze az összetartozó évszámokat, eseményeket, személyeket stb! (Egy adathoz
több állítás is tartozhat.)
1466
Olmütz
1479
a csehek királlyá választják Mátyást
cseh királyi cím
Mátyás szabadul fogságából
Giskra
husziták

2.

Ulászló Csehország királya
Mátyás hadseregének részévé válnak
Arad megye
Mátyás békét köt a csehekkel
1457
Podjebrád kiátkozása
1469
hét választófejedelem egyike

Fogalmazzon meg minél több kérdést a következő két mondathoz!
A cseh királyi cím megszerzése lett a cél, mert ez vezethetett a német-római császári cím elnyeréséhez, hiszen a hét választófejedelem egyike a cseh király. A cseh rendek királlyá választják Mátyást Olmützben (1469), de egy másik király is van, a lengyel Jagello Ulászló, akivel osztoznia kell.
pl:
Mi volt Mátyás király célja?
Miért akarta Mátyás megszerezni a cseh királyi címet?
Mikor választották Mátyást a csehek királlyá?
Ki a másik cseh király?
Melyik uralkodócsaládból származik Ulászló?
stb.
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5. sz. MUNKALAP
1.

A Történelmi atlasz és a tankönyvszöveg segítségével nevezze meg az alábbi vaktérképen
a számokkal jelölt várakat!

1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.

2.

Zengg
Klissza
Szrebernik
Pétervárad
Temesvár
Karánsebes
Szörényvár

2.
4.
6.
8.
10.
12.

Bihács
Jajca
Szabács
Nándorfehérvár
Lugos
Orsova

A törökellenes politikára vonatkozó tankönyvszöveg segítségével írja be a hiányzó kifejezéseket!
Mátyás török politikáját apjával ellentétben az aktív védekezés jellemezte. Azért nem vezetett
támadó hadjáratokat, mert segítség nélkül nem lett volna esélye a győzelemre. Európa államai
viszont nem nyújtottak elegendő segítséget. Miután a török egyre északabbra hatolt a Balkánon,
Mátyás kénytelen volt támadást indítani. Ekkor megszerezte Jajcát és Szreberniket. Jelentős
győzelmet aratott 1476-ban Szabácsnál, majd 1479-ben Kenyérmezőnél. A védelem megerősítésére építette ki délen a kettős végvárrendszert. Végül 1483-ban békét kötött a törökkel, mely a
nagy hadjáratok szünetelését jelentette.

80 szövegértés–szövegalkotás 

történelem 10.

6. sz. MUNKALAP
I.

Tanulmányozza a Mátyás külpolitikájával kapcsolatos kronológiát! Ezzel párhuzamosan
kísérje végig a tankönyv térképén az eseményeket!
a) Keresse vissza a kronológia adatait a tankönyvszövegben, és amelyek csak a kronológiában találhatók meg, azokat duplán húzza alá az első oszlopban!
b) Húzza alá azokat az eseményeket a táblázat második oszlopában, melyekre nem talál utalást
a térképen!
Időpont/
időszak

1461
1463
1463
1463
1464
1467
1469
1469
1472
1472
1474
1474

1476
1477
1479
1479
1480
1480
1481
1482
1484
1487
1488
1489

Események

Mátyás feleségül veszi Podjebrád György cseh király lányát.
Békekötés III. Frigyessel Bécsújhelyen a korona visszavételével kapcsolatban.
A törökök feladják Jajca várát.
Mátyás a velencei dózséval köt szövetséget a török ellen.
Mátyás a boszniai Zvornikot ostromolja, de felhagy vele.
Mátyás támadást indít III. István moldvai vajda ellen, mert támogatta az erdélyi
lázadást.
Megválasztják Mátyást a cseh katolikus rendek királlyá Olmützben.
Mátyás életfogytiglan tartó barátsági szerződést köt három bajor herceggel (segíti
őket, ha a csehek támadnak).
IV. Sixtus pápa elismeri Mátyás cseh királyságát.
Fegyverszünetet köt Mátyás Kázmér lengyel királlyal.
A szendrői bég kirabolja és felgyújtja Váradot.
Boroszlónál Mátyás vezetésével meghátrálásra kényszerítik az egyesült cseh-lengyel seregeket úgy, hogy a magyar sereg szorult a várba, mégis a támadók kértek
békét.
Mátyás és Beatrix, a nápolyi király lánya házasságot köt Budán.
Korneuburgban Mátyás békét köt III. Frigyessel, aki elismeri Mátyást cseh választófejedelemnek.
Olmützben ratifikálják az előző évben megkötött békét, melyben arról van szó,
hogy Mátyás és Ulászló is megtarthatja cseh királyi címét.
Kenyérmezőnél Kinizsi és Báthory által vezetett sereg megveri a törököt.
Mátyás elfoglalja a stájerországi Radkersburgot.
Mátyás fegyverszüneti tárgyalásokat folytat II. Mehmed szultánnal.
Mátyás szeretne egy III. Frigyes ellenes szövetséget Svájccal, Franciaországgal.
A magyar seregek visszafoglalják Kőszeget (1445 óta osztrák kézen).
A magyar sereg elfoglalja az alsó-ausztriai Korneuburgot.
Bécsújhely elfoglalásával lezárul Alsó-Ausztria meghódítása.
II. Bajazid szultánnal meghosszabbítja Mátyás az 1483-as békét.
Mátyás barátsági szerződést köt a brandenburgi választófejedelemmel.

Tanári útmutató
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II/A Gyűjtse ki a kronológiából, hogy Mátyás kivel és mikor volt jó viszonyban!
pl. 1461 Mátyás feleségül veszi Podjebrád György cseh király lányát.
II/B Gyűjtse ki a kronológiából, hogy Mátyás kivel és mikor került összetűzésbe!
pl. 1463 A törökök feladják Jajca várát.
1464 Mátyás a boszniai Zvornikot ostromolja, de felhagy vele.
1467 Mátyás támadást indít III. István moldvai vajda ellen, mert támogatta az erdélyi lázadást.
1474 A szendrői bég kirabolja és felgyújtja Váradot.
1474 Boroszlónál Mátyás vezetésével meghátrálásra kényszerítik az egyesült cseh-lengyel seregeket
úgy, hogy a magyar sereg szorult a várba, mégis a támadók kértek békét.
1479 Kenyérmezőnél Kinizsi és Báthory által vezetett sereg megveri a törököt.
1480 Mátyás elfoglalja a stájerországi Radkersburgot.
1480 Mátyás fegyverszüneti tárgyalásokat folytat II. Mehmed szultánnal.
1481 Mátyás szeretne egy III. Frigyes ellenes szövetséget Svájccal, Franciaországgal.
1482 A magyar seregek visszafoglalják Kőszeget (1445 óta osztrák kézen).
1484 A magyar sereg elfoglalja az alsó-ausztriai Korneuburgot.
1487 Bécsújhely elfoglalásával lezárul Alsó-Ausztria meghódítása.
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Írja át Heltai Gáspár szövegét mai köznyelvre!
„De mihelyt meghala, minden ember ottan dicsírni kezdé őtet. Mert mindjárt meg kezde
bomlani a békesség az országban. Ottan megelevenülének a törökek is, és az ország egyik
nyavalyából a másikba esék. Akkoron kezdé minden ember megismerni, micsoda jeles fejedelem volt volna az Mátyás király. És akkoron kezdének mind az emberek mondani: de csak
élne Mátyás király, bár minden esztendőben hétszer róná meg az országot.”
pl:
Amint meghalt, azonnal minden ember dicsérni kezdte, mert a békesség azonnal megszűnt. Megélénkültek a törökök is, és az ország egyik bajból a másikba esett. Ekkor kezdték az emberek megismerni, hogy
milyen nagy fejedelem volt Mátyás. És ekkor kezdték mondogatni, hogy jobb lenne, ha élne Mátyás
király, és évente hétszer vetne ki adót.

2.

A tankönyvszövegben található térkép segítségével válaszoljon egész mondatban a következő kérdésekre!
a) Mely területeket csatolta Mátyás Magyarországhoz?
Mátyás a Stájer hercegséget, az Osztrák főhercegséget, a Morva őrgrófságot, Lausitzot, Sziléziát csatolta Magyarországhoz.
b) Mely birodalmakkal volt határos Magyarország?
Magyarország a Német-római császársággal, Lengyelországgal, Moldvai fejedelemséggel, Havasalföldi
fejedelemséggel, Oszmán Birodalommal volt határos.
c) Hol és mikor kötött békéket Mátyás?
Mátyás 1463-ban Bécsújhelyen, 1477-ben Korneuburgban, 1479-ben Olmützben kötött békét.
d) Mikor törtek be a törökök az országba, milyen irányból és merre haladtak?
A törökök kétszer törtek be délről Erdélybe, először 1474-ben Várad felé, majd 1479-ben Kenyérmező
felé. Egyszer pedig az ország délnyugati részénél 1470-ben a Német-római Császárság irányába.
e) Mikor és hol került sor csatára III. Frigyes seregeivel osztrák területen?
Mátyás 1480-ban Radkersburgnál, 1485-ben Bécsnél, 1487-ben Bécsújhelynél ütközött meg III. Frigyes
csapataival.
f) Mely cseh területeknek lett uralkodója Mátyás?
Mátyás Sziléziának, Lausitznak és a Morva őrgrófságnak lett az uralkodója.
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3.

Események, szereplők
A) Tegye időrendbe a felsorolt eseményeket úgy, hogy a táblázat oszlopába beírja a sorszámokat! Segítségül használja a tankönyvi szöveget és térképet!
Események

Sorszám

Kenyérmezőre megérkező Kinizsi megfordítja a csata menetét.
Bécsújhely elfoglalásával befejeződnek az osztrák háborúk.
Mátyás békét köt a törökkel, mely 1520-ig meghatározza a kapcsolatokat.
Olmützben cseh királlyá választják Mátyást.
Mátyás megveri Boroszlónál a cseheket.
Sikerül visszaszerezni Kőszeg várát az osztrákoktól.
Olmützben békét köt Mátyás Ulászlóval.
III. Frigyessel Bécsújhelyen békét köt a korona átadásáról.
Keresztes hadjáratot hirdet a pápa Podjebrád György ellen.
A boszniai hadjárat során sikerül megszerezni Szrebernik várát.

6-7.
10.
9.
4.
5.
8.
6-7.
1.
3.
2.

B) Egészítse ki a táblázatot a tankönyv szövege és térképe segítségével!
Időpont

1464
1464
1485
1479
1487
1480
1463
1482
1474
1476

Helyszín

Zvornik
Szrebernik
Bécs
Kenyérmező
Bécsújhely
Radkersburg
Jajca
Kőszeg
Boroszló
Szabács

Ellenfél

török
török
osztrák
török
osztrák
osztrák
török
osztrák
cseh
török

Ellenfél
uralkodója

II. Mehmed
II. Mehmed
III. Frigyes
II. Mehmed
III. Frigyes
III. Frigyes
II. Mehmed
III. Frigyes
Ulászló
II. Mehmed

Győztes fél

török
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
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Írjon egy diákparlamentre 8–10 mondatos hozzászólást arról, hogy miért fontos az idegen
nyelvek ismerete! Építse bele a Mátyás királyról írottakat (nem szó szerint)!
„… minden levelet, amelyet különfelé küld, … vagy a neki szóló leveleket, bárhonnan érkeztek, azonnal
átfutja szemeivel. Mert hát igen sok nyelvet tud: bírja a latint… kitűnően érti és jól beszéli a bolgár
nyelvet… ez nagyon kevéssé különbözik a tót nyelvtől, amely igen széles területen használatos, és igen
sok változata van. Mátyás király is jól tudja ezt, s így van aztán, hogy a cseh, lengyel, rutén, dalmata,
bolgár, krétai, szerb, rác és sok másféle származású emberekkel tolmács nélkül tud beszélni. Tudvalevő
dolog ugyanis, hogy mindezeknek a nyelveknek a tót a törzse. A német nyelvet még mint gyermek a börtönében tanulta, s idősebb korára még jobban begyakorolta magát, a német fejedelmekkel való folytonos
érintkezése révén…”
(Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs…)

5.

A következő forrásrészletek segítségével kb. 15 mondatban mutassa be Mátyást mint hadvezért! Figyeljen arra, milyen taktikákat alkalmaz a király, és vajon miért?
„Ezután erős hadi sereggel bejárta Szerbia nagyobb részét, s e földet tűzzel-vassal felette megdúlva, szerencsésen visszatért. E hadjáratok után még meg sem száradt lovainak verejtéke, megtámadta a bosnyák
királyságot… Jajca természeténél fogva és magas falai révén is igen erős várát megvette erővel, a föld más
várait pedig feladás által.”
(Thuróczi: Magyar krónika – 1463–64-es boszniai hadjárat)
„Éjjel-nappal vívja hadigépekkel, ágyúval, azonkívül támadásokkal, ajánlatokkal, csellel zaklatja. Végre a
vár kapitánya, Haram bég találkozót kért a királytól… A király tisztességgel fogadta… Hogy haszontalan
henyéléssel ne teljék a téli táborozás, ugyanakkor még huszonhét szomszédos helységet is elfoglalt.”
(Bonfini: Mátyás király – 1463–64-es boszniai hadjárat)
„Tudta, hogy Pannóniát gyakori becsapásokkal teljesen elpusztítják (ti. a törökök), hacsak le nem rontja
vagy hatalmába nem keríti azt a várat (Szabácsot). Ezért… nagy sereggel indult s oly elhatározással,
hogy vagy életét veszti, vagy megszerzi a várat… Tábort ver…, minden reményét a gyorsaságba és a kemény télbe veti. Reméli ugyanis, e kettő megakadályozza, hogy a török segítséget kapjon… az új vár köré
ostromtornyokat meg ércágyúkat vonat, deszkapalánkkal és árokkal veszi körül, hogy se bevinni, se kihozni ne lehessen semmit. Majd éjszakai ostromba kezd. Nem mulaszt el semmi cselt, semmi fáradságot.
Nem hagy pihenést a várbelieknek… hosszú ostromlással kifárasztotta ugyan az ellenséget… elvonulást
színlelt… túlsó oldalról támadtak… gyors csapatot küldött vissza… az ellenséges várat elfoglalták… A
király parancsára másnap nem gyújtják fel, hanem mindent újjáépítenek.”
(Bonfini: Mátyás király – Szabács bevétele)
„A csillagok megkérdezése és jóslata után ez év elejétől kezdte tehát ostromolni a király Bécset, mert
tudta, hogy a csillagok most Frigyesnek kedvezőtlenek. Minden igyekezetét ennélfogva arra irányította, hogy… a dúsgazdag város erővel vagy kiéheztetéssel meghódoltassa. Tudta ugyanis, ha birtokába keríti e gőgös várost, ez mindenképpen győzelmének örök emléke lesz. A felső
részen egészen a város közelében emeltetett erősséget… Azután megostromolja és kirabolja a külvárosokat. A katonák körös-körül feldúlják és felgyújtják a kies fekvésű falvakat… a kegyetlen éhség
már gyötörni kezdte a lakosságot… Ezalatt a király hol a külvárosokat, hol meg a Duna szigetéből
a falakat támadta: naponként harcot kezdeményezett; olykor egyedül, egy szolga kíséretében körüljárta a
falakat, s néhány polgárt meg is szólított… Védőtetőket, tornyokat, ágyúkat s más hadigépeket vitetett a
falakhoz. Éjnek idején az egyik külvárost elfoglalják, nagy részét felgyújtják.”
(Bonfini: Mátyás király – Mátyás elfoglalja Bécs városát)

A FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK

A KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ INFORMÁCIÓHORDOZÓK
ÁLTAL KÖZVETÍTETT TUDÁS EGYÜTTES
ÉRTELMEZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
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MODULLEÍRÁS
A modulok célja

A különböző típusú információhordozók által közvetített tudás
együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés. A szöveg adatai
nak táblázatos feldolgozása. Vázlatkészítés a tankönyvszöveg alapján. A vázlat segédeszközként való felhasználása a tanulási folyamatban. Térképhasználat, térképolvasás. Önálló érvelés fejlesztése.

Időkeret

45 perc

Ajánlott korosztály

15–16 éves (10. évfolyam)

Modulkapcsolódási 
pontok

Tantervi
Magyar nyelv és irodalom 7–8. évf. – „…nem szépirodalmi szövegek lehetséges jelentéseinek csoportos, egyéni, irányított és
önálló megértése, ennek gyakorlása. A szövegben ki nem fejtett
tartalmak kikövetkeztetésének és megértésének gyakorlása, ismerkedés a szövegértési technikákkal… Adatok, ismeretek gyűjtése különböző információhordozókról… Önálló vázlatkészítés
rövidebb szövegek alapján.” (NAT 2003)
Történelem 5–8. évf. – „A lényeg kiemelése írott szövegekből…
Önálló vélemény megfogalmazása társadalmi, történelmi eseményekről, jelenségekről és személyekről. Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására. Ellenérvek gyűjtése az ellenvélemények
cáfolására… ismereteket szerezzenek az európai történelem jelentős állomásairól és legalább egy Európán kívüli civilizációról… A
térkép legfontosabb elemeinek felismerése… Események, jelenségek leolvasása történelmi térképekről.” (NAT 2003)
Természetismeret 5–6. évf., – „A térképekre vonatkozó ismeretek
használata.” (NAT 2003)
Földrajz 7–8. évf., – „A tájékozódás a kontinenseken… A térkép és
a valóság kapcsolatának bizonyítása… Különböző típusú térképek használata az ismeretszerzésben.” (NAT 2003)
Kereszttantervi
Információs és kommunikációs kultúra – A vizuális és verbális
információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Hon- és népismeret – A téma magyar kutatóinak megismerése
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
Tanulás – A gondolkodási képességek fejlesztése, az eredményes
tanulás elsajátítása, a kombinálási képességek fejlesztése.
Kompetenciaterületen
A szókincs gazdagítása. Információk megkeresése meghatározott
szempontok szerint a térképről. Logikai képességek fejlesztése.
Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása: vázlatkészítés. Szövegben és térképen megjelenő kulcselemek összekapcsolása és együttes értelmezése.
Programcsomagon belül
Megelőző tananyag:
– Európán kívüli civilizációk
Követő tananyag
– Gazdasági és politikai átalakulás Európában a felfedezések
után
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Kompetenciaterületi
– A szövegértés–szövegalkotás fejlesztése a történelem tantárgyban
– A szövegben kifejtett információk visszakeresése.
– Az aktív és passzív szókincs gazdagítása.
– Ok–okozati összefüggések keresése.
– Térképhasználat, térképolvasás.
– Önálló vélemény alkotása.
– Szociális érzékenység fejlesztése – csoportmunka.
NAT (2003)
„Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése minden műveltségi terület feladata. A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás és a
tanulás közege, előfeltétele és legfőbb eszköze.” (NAT 2003)
A különböző műfajú és formájú, nem folyamatos szövegek értő
olvasása; a szövegrész értelmezése az ábra, kép, térkép által
közvetített információkkal együtt. A szövegértés ma minden
szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve mind a valós, mind a
virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.” (NAT 2003)
Egyéb műveltségterületi
Ember és társadalom: „A történelmi folyamatok megértése alapozza meg a történelmi tudat kialakulását, vagyis annak konkrét
belátását, … hogy a jelen … nagymértékben a múlt eseményeinek eredménye.” (NAT 2003)
Ember a természetben: Áttekinthetik a diákok „az embernek, az
általa létrehozott társadalomnak… kölcsönhatásait.” (NAT 2003)
Földünk-környezetünk: „Megismerteti a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetben való tájékozódást, eligazodás alapvető eszközeit és módszereit.” (NAT 2003) Megtanít a
térkép használatára, elemzésére.
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Értékelés
Az értékelés ne a konkrét ismeretekre, hanem a kompetenciákra irányuljon. Az értékelés tüntesse
fel, hogy a tanuló miben sikeres, illetve hogyan válhat sikeresebbé. Az értékelés legyen személyközpontú, vegye figyelembe a tanuló önmagához, képességeihez képest nyújtott teljesítményét.
A tanulók értékelése pozitív előjellel történjen: kisötös, plusz stb. formájában (motivációs eszközként is működhet). Pármunka, csoportmunka esetén a párok közös értékelést kapjanak,
amely az egyes tanulókra nézve váljék az egyéni értékelés részévé. Ilyen esetben a tanár vegye
figyelembe a szociális kompetenciát. Ez tudatosíthatja a diákokban, hogy a hatékony teljesítmény függ az együttműködési képességtől.
Értékeléskor érdemes figyelembe venni a következőket is: 1. Milyen előzetes ismeretekkel
rendelkeznek a gyerekek? 2. Mit tanult meg a feldolgozás során, milyen képességei fejlődtek?  
3. Hogyan tudta bemutatni a megszerzett tudást? 4. Mit és hogyan tanult a csoporttársaitól csoportmunka esetén?
A gyerekek is értékeljék saját munkájukat, haladásukat. 1. Mennyire értette meg az olvasott
szöveget? 2. Megkérdezte-e, amit nem értett? 3. Mennyire gondolta át a feladatok megoldását?
4. Mennyire vett részt a pár- vagy csoportmunkában? 5. Mennyire vett részt vitában? 6. Mi okozott problémát? 7. Mire kell legközelebb figyelnie?

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A diákok többségének nehézséget okoz, hogy a különböző információhordozók által közvetített
ismereteket együttesen értelmezze. A foglalkozás célja az, hogy a térképek, szövegek együttes
értelmezésére képesek legyenek. Ezeknek a forrásoknak a felhasználásával információkhoz jussanak, és tudják ezt alkalmazni. Az atlasz és térképeinek használatával hatékonyabbá válhat felkészülésük, és színvonalasabban oldhatnak meg bármiféle iskolai feladatot, kutatómunkát is.
A foglalkozásokon akkor javasolt az egyéni munka, ha mindenki képes önállóan megoldani a feladatot. Olvasni önállóan kell! A szövegmegértési képesség különböző szintjén állóknak
lehet választani a felkínált feladatok közül! Ez a differenciálás egyik eszköze lehet. Az egy munkalapon található feladatok mindegyikét nem kötelező megoldani, a tanár választhat a képességszint és a felhasználható idő szerint. Differenciálás több esetben lehetséges akár homogén,
akár heterogén csoportokkal, bár a heterogén csoportok megalkotása inkább javasolt. Heterogén csoportok esetében az a cél, hogy megtanuljanak a különböző képességű, tudású diákok
együttműködni, közösen eredményt elérni. Ha a differenciálás nem megvalósítható 4–6 fős
csoportokkal, akkor a pármunka javasolt. Több feladat tartalmaz egy könnyebb és egy nehezebb változatot. Ebben az esetben a tanár eldönti, hogy képességszint szerint ki melyiket oldja
meg. Célszerű az osztály ülésrendjét a csoportmunkának/pármunkának megfelelően kialakítani még az óra előtt. Pármunka, csoportmunka esetén a feladat mellé jegyezzék fel társaik nevét
is. A közös megoldás kerüljön a munkalapra.
A munkafüzet számozott munkalapjai a tankönyvi szöveg alfejezeteihez készültek, tehát
az első munkalap az első alfejezethez stb.
A tanári munkafüzetben találhatók római számmal jelzett feladatok. Ezek a diákok munkafüzetében nem szerepelnek. A tanár belátása szerint differenciálásra használhatja ezeket. Azért
vannak beépítve a feladatsorokba, mert a feladatok vagy képességszint szerint nehezednek (egy
egységen belül), vagy a részegység témáját követik.
A tanórákon mindig legyen a tanári asztalon a Magyar értelmező kéziszótár, az Idegen szavak és
kifejezések kéziszótára és valamilyen történelmi fogalomtár (pl. Markó László szerk.: Általános törté-
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nelmi fogalomgyűjtemény, Simándi Irén szerk.: Történeti fogalmak kisszótára). A tanulók jelezzék, ha
a szövegben ismeretlen szó fordul elő. Ilyenkor a szótár/ok segítségével értelmezzék a jelentést.
A feladatok néha igényelhetnek földrajzi atlaszt, ezért célszerű néhány példányt ebből is (akár
középiskolai, akár világatlasz) a tanári asztalra tenni.

Támogatórendszer
A tanári felkészüléshez a kooperatív tanulási módszerekkel, valamint a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlhatóak. Az erre vonatkozó bibliográfia a kereszttanterv és koncepció
mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés–szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés).
Tanácsadás: a szövegértés–szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele.
Ajánlott ismeretterjesztő folyóiratok: Rubicon, História.
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek:
A nagy felfedezések kora (Új képes történelem sorozat) Officina Nova, Bp. 1994
Erdődy János: Küzdelem a tengerekért (Képes történelem sorozat) Móra Ferenc Könyvkiadó,
Bp. 1976
Poór János–Nyári Gábor: Nyugat-Európa és a gyarmatbirodalmak kialakulásának kora 1500–1800
IKVA, Bp. 1990
Hajnal István: Az újkor története (Az Akadémiai Kiadó Reprint Sorozata) Akadémiai, Bp.
1988
Erdődy János: Kolumbusz (Így élt sorozat) Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp. 1978
Erdődy János: Magellán (Így élt sorozat) Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp. 1981

A szöveg látványának
tudatosítása (térkép, kép, dőlt
és kövér betűtípusok)

A vizuális közvetítők
– fajtáinak meghatározása
– szerepük felismerése
– ábrák áttekintése

A cím értelmezése, előfeltevések megfogalmazása.
Mi várható a cím alapján?
A földrajzi felfedezések

1.

2.

3.

1. A teljes szöveg áttekintése

Lépések, tevékenységek

MODULVÁZLAT

Munkaformák

A munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk

Frontális,
pármunka, csoportos, önálló

Frontális vagy
csoportos

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Megbeszélés,
beszámoló

Közös megbeszélés, beszámoló

Szöveg

Szöveg

Közös megbeszélés Szöveg

Módszerek

Tanulásszervezés

Frontális vagy
Szóbeli szöveg alkotása a szöveg-kép egyéni
látványáról
a szöveg-kép látványának elemzése
megadott szempontok szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

A munkaforma
Nyelvi-logikai elemek
értelmezése. Tájékozódás megválasztásában
differenciálhatunk
a szövegben.
Cím és szöveg
viszonyára vonatkozó
előfeltevések megfogalmazása

A vizuális közvetítők
fajtáinak felismerése. A
szöveg tipográfiai képének tudatosítása

Áttekintő olvasás

Kiemelt készségek,
képességek
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1.

Kialakul az olvasási stratégia
A földrajzi felfedezések előzményeivel, a felfedezésekkel és
következményeikkel foglalkozik majd a szöveg

5.

Szavak jelentésének
meghatározása

Az előzményekkel foglalkozó
szövegegység áttekintése (1)

A munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk

A szövegstruktúra felismerése, globális megértés

A szókincs gazdagítása,
fogalommagyarázat

Idő szerint
differenciált

Idő szerint
differenciált

A lényeg kiemelése, a
Szóbeli megfogalszövegstruktúra átlátása, mazás segítséggel
szövegolvasási stratégia
vagy anélkül
kialakulása

Tájékozódás a szövegben. Információkeresés.
A szövegstruktúra felismerése

Kiemelt készségek,
képességek

A szövegegységek olvasása, megértése

A szöveg elolvasása

2. Szövegértés

A szöveg kiemelt szavai
A kiemelések alapján milyen
tartalmú szöveg várható?

4.

Lépések, tevékenységek

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Egyéni

Egyéni

Egyéni, majd
frontális

Frontális, pármunka, csoportos, önálló

Munkaformák

Önálló, megbeszélés

Néma

Megbeszélés

Megbeszélés, beszámoló

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap 1/1,
Értelmező kéziszótár,
Idegen szavak…

Szöveg

Szöveg

Szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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2.

Logikus gondolkodás
fejlesztése

Táblázat kiegészítése szöveg
alapján

Egyéni képességszint szerint a
hiányos táblázatban
megadott információk mennyisége
változhat

Kapcsolatok, összefügIdő szerint
gések keresése, lényegki- differenciált
emelés

Idő szerint
differenciált

Kérdések megfogalmazása

Állítások igazságának, hamissá- Megértés ellenőrzése
gának eldöntése

A felfedezések kezdetével foglalkozó szövegrész áttekintése
(2)

Asszociáció képességének fejlesztése, szókincs
bővítése

Szinonimák keresése

Idő szerint
differenciált

Kapcsolatok, összefüggé- Idő szerint
sek keresése
differenciált

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Mondatok kiegészítése

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Egyéni vagy
páros

Egyéni vagy
páros

Egyéni majd
frontális

Egyéni vagy
páros

Egyéni vagy
páros

Munkaformák

Önálló, megbeszélés

Önálló, megbeszélés

Önálló, megbeszélés

Önálló, megbeszélés

Önálló, megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap 2/3

Munkalap 2/2

Munkalap 2/1

Munkalap 1/3

Munkalap 1/2

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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Információkeresés, képmagyarázat

Logikus gondolkodás
fejlesztése

Képi forrásról információ gyűjtése

Logikai kapcsolat megtalálása
kihagyásos szövegben, szöveg
kiegészítése hiányzó elemekkel

Információkeresés, szövegértés

Rendszerező képesség
fejlesztése, szövegstruktúra felismerése, összefüggések felismerése

Lényegkiemelés

Vázlat készítése megadott
szempontok segítségével

4. A XVI. század felfedezései,
hódításai (4)

Információkeresés

Kiemelt készségek,
képességek

Szöveg megértése, javítása

3. Amerika felfedezése – a bekezdés szövege alapján (3)

Lépések, tevékenységek

Idő szerint
differenciált, illetve
a képességszint
függvényében a
megadott
információ mennyisége változhat

Idő szerint
differenciált

Idő szerint
differenciált

Egyéni képességszint szerint

Idő szerint
differenciált

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Önálló, megbeszélés

Önálló, megbeszélés

Egyéni vagy
páros

Megbeszélés

Önálló, megbeszélés

Önálló, megbeszélés

Módszerek

Egyéni

Páros vagy csoportos

Egyéni vagy
páros

Egyéni

Munkaformák

Tanulásszervezés

Munkalap 4/2

Munkalap 4/1

Munkalap 3/3, atlasz

Munkalap 3/2

Munkalap 3/1

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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6.

5.

Egyéni, páros
vagy csoportos
Egyéni, páros
vagy csoportos

Idő vagy képesség
szerint differenciált

Térképhasználat, térképolvasás

Vizuális ismerethordozó Idő és képességszint
szerint differenciált
értelmezése.
Hiányos szöveg kiegészítése a térképről leolvasható információk segítségével.
Térképhasználat, térképolvasás

Térkép kitöltése

Térkép információinak értelmezése, szöveg kiegészítése
hiányzó elemekkel

Egyéni, páros
vagy csoportos

Megértés ellenőrzése,
tájékozódás a szövegben

Idő szerint
differenciált

Egyéni, páros
vagy csoportos

Egyéni, frontális

Egyéni majd
frontális

Munkaformák

Önálló vagy megbeszélés

Önálló vagy megbeszélés

Önálló vagy megbeszélés

Önálló, megbeszélés

Önálló, megbeszélés

Önálló, megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Keresztrejtvény kitöltése

Összefoglalás (6)

Többfajta információhor- Idő szerint
dozó együttes értelmedifferenciált
zése

Idő szerint
differenciált

Állítások igazságának, hamissá- Megértés ellenőrzése,
gának eldöntése
tájékozódás a szövegben

Ábra kitöltése szöveg és térkép
alapján

Idő szerint
differenciált

Kiemelt készségek,
képességek

A szókincs gazdagítása,
fogalommagyarázat

Szavak jelentésének meghatározása

A felfedezések, hódítások következményei (5)

Lépések, tevékenységek

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Munkalap 6/2, történelmi, illetve földrajzi atlasz

Munkalap 6/I, történelmi, illetve földrajzi atlasz

Munkalap 6/1

Munkalap 5/2

Munkalap 5/1

Munkalap 5/I, Értelmező kéziszótár, Idegen
szavak…

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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Kiemelt készségek,
képességek

Globális megértés, lényegkiemelés, a
tartalmi elemek közötti
összefüggések meghatározása, információk
gyűjtése adott témához.
Vázlat készítése majd
ennek segítségével
önálló szóbeli szövegalkotás

Vázlat felhasználása a
szóbeli megnyilatkozás
sikerességének eléréséhez. Önálló érvelés
fejlesztése

Szövegalkotás
– vázlat készítése (érvek
gyűjtése)

Szóbeli megnyilatkozás
– érvelő szöveg alkotása

Eegyéni, páros

Egyéni

Az önállóság mértéke szerint

Munkaformák

Munkalap 6/3/A, B

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Előadás majd meg- Munkalap 6/3/A, B
beszélés

Önálló, megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Az önállóság és a
képesség mértéke
szerint

3. Szövegalkotás, összegzés, a megértettek felhasználása

Lépések, tevékenységek

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Tanári útmutató
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A szöveg áttekintő olvasása
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az óra témájának meghatározása
A földrajzi felfedezések előzményeivel, felfedezésekkel és következményeikkel ismerkedünk a
tankönyvi szöveg alapján.
Feladat:
Szöveg-kép látványának tudatosítása szempontok megadásával:
ismerős, ismeretlen, szöveg-kép aránya.

Képek, térképek, szöveg megfigyelése
A következő szempontok alapján csoportosítják:
ismerős, ismeretlen, szöveg-kép aránya.

Feladat:
A vizuális közvetítők fajtájának meghatározásához szempontok adása:
rajz, térkép, dőlt betű, kövér betű.

A vizuális közvetítők fajtájának meghatározása
Kiválasztják a megadott szempontok szerint
a vizuális információhordozók fajtáját (rajz,
Megbeszélik a vizuális információhordozók fajtáit. térkép, dőlt betű, kövér betű).
Szerepük felismeréséhez szempontok adása:
Szerepük felismerése:
hangulat, képzelet segítése, értelemre hatás stb.
hangulat, képzelet segítése, értelemre hatás
stb.
Megbeszélik a vizuális információhordozók szerepét.
Feladat:
A cím értelmezése
Mi várható a cím alapján? – előfeltevések megfogalmazása.
Feladat:
Tájékozódás a szövegben
Hány bekezdés, hány egység?
A szöveg látványának tudatosítása, értelmezése.
Feladat:
A szöveg kiemelt szavai, fogalmai közül az ismeretlenek meghatározása.
Mit várhatunk a szöveg elolvasásától?

Megbeszélés.
Feladat:
A teljes szöveg elolvasása.

Az előzőleg elsajátított tudás felidézése, a cím
és a szöveg viszonyára vonatkozó előfeltevések megfogalmazása.
A szövegegységek számának, témájának megállapítása.

A szöveg vastag betűs szavai közül kiválasztják az ismeretleneket, amilyen fokon tudják,
értelmezik (aranyéhség, legenda, konkvisztádor,
azték, inka, ültetvény)
Várható előfeltevés: A földrajzi felfedezésekkel, előzményekkel, következményekkel
foglalkozik a szöveg.
Önállóan elolvassák a teljes szöveget.
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2. A szövegegységek elolvasása, megértése
Tanári tevékenység

Feladatok (1):
– A földrajzi felfedezések előzményeivel,
feltételeivel ismerkednek meg.

Tanulói tevékenység

– Önállóan elolvassák az első szövegegységet, a felfedezések előzményeivel ismerkednek meg.

– Fogalmak meghatározása (1/1):
zűrzavaros, kincstár, magánbirtok

– Fogalmakat határoznak meg a szöveg és
szótár segítségével (aranyéhség, asztrolábium, gnomon) (1/1)

– Helyes megoldás értékelése.

– Ismertetik megoldásaikat.

– Megkezdett mondatok befejezése (1/2).

– Megkezdett mondatokat fejeznek be (1/2).
Tanári irányítással alakíthatnak párokat,
és dolgozhatnak együtt.
– Ismertetik megoldásaikat.

Dolgozhatnak párokban is a diákok,
irányítja a párok kialakítását, hogy heterogének legyenek. (Ezek a párok a további
pármunkában is dolgozhatnak együtt.)
– Helyes megoldás ellenőrzése.
– Szinonimák keresése (1/3).

– Rokon értelmű szavakat kell keresni (1/3).
Előzetes ismereteiket kell használniuk.

– Helyes megoldás értékelése. Míg a gyerekek dolgoznak, a tanár felrajzolhatja
a táblázatot a táblára a megoldások nélkül.

– Beírják ötleteiket a táblán található táblázatba.

– Differenciálás lehetősége:
Nem kötelező minden feladatot megoldani
a feladatlapról, hanem a tanár képesség és
idő szerint differenciálhat.
Feladatok (2):
– A felfedezések kezdetéről szóló részt
olvassák el.

– Önállóan elolvassák a felfedezések kezdetéről szóló részt.

– Állítások igazságának, hamisságának eldöntése (2/1) szövegrész alapján.
– Ellenőrzés.

– Eldöntik az állításokról, hogy igazak vagy
hamisak (2/1).

– Kérdések megfogalmazása (2/2) egy mondathoz. Lehet pármunka.
– Megértettek ellenőrzése.

– Kérdéseket fogalmaznak meg (2/2) egy
mondathoz.
– Ha párban dolgoztak, eldöntik, ki ismerteti a megoldást.

– Táblázatot egészítenek ki szöveg alapján
(2/3).
Itt is dolgozhatnak párokban.

– Kiegészítik a táblázatot a tankönyvszöveg
alapján (2/3).
Előzőekben megalakított párok dolgozhatnak együtt.
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– Differenciálás lehetősége:
Amennyiben kevés a megadott információ,
a tanár segíthet még néhány adat megadásával.
– Értékelés.

történelem 10.

Tanulói tevékenység

– Megoldások megbeszélése.

– Differenciálás lehetősége:
Nem kötelező minden feladatot megoldani
a feladatlapról, hanem a tanár képesség és
idő szerint differenciálhat.
Feladatok (3):
– Amerika felfedezéséről szóló szövegrész
elolvasása.
– Hibakeresés és javítás (3/1).
– Helyes megoldás értékelése (akár kivetítéssel).
– Információ gyűjtése képről (3/2).
Dolgozhatnak párokban is.
– Megoldások összevetése.
– Hiányos szöveg kiegészítése (3/3).
Dolgozhatnak párosan vagy csoportosan.
A csoportok is heterogének legyenek (ha
szükséges, irányítani kell a kialakításukat).
Párokból már lehet csoportokat létrehozni.
– Megbeszélés. (Ki is vetíthető a megoldás.)
– Differenciálás lehetősége:
Nem kötelező minden feladatot megoldani
a feladatlapról, hanem a tanár képesség és
idő szerint differenciálhat.
Feladatok (4):
– A XVI. század felfedezéseiről, hódításairól
szóló szöveg elolvasása.
– Információ keresése a szövegből, ábra alapján meghatározás (4/1).
– Értékelés.
– Vázlat befejezése (4/2) egyénileg vagy párokban.
– Differenciálás lehetősége:
A megadott információ mennyisége képességszint szerint változhat.
– Értékelés. (Kivetíthető a vázlat.)
– Differenciálás lehetősége:
Nem kötelező minden feladatot megoldani
a feladatlapról, hanem a tanár képesség és
idő szerint differenciálhat.

– Önállóan elolvassák Amerika felfedezéséről szóló részt.
– Megkeresik a hibás részeket a mondatokban, aláhúzzák. A hibát kijavítják (3/1).
– Értékelés.
– Információkat gyűjtenek egy képről (3/2).
– Elmondják ötleteiket.
– Hiányos szöveget egészítenek ki  (3/3).
Lehet csoportokat alkotni.

– Megvitatás. A csoportból egy valaki elmondhatja a válaszok indoklását.

– Önállóan elolvassák a XVI. századról
szóló részt.
– Megkeresik a feltett kérdésekre a megfelelő választ (4/1)
– Megbeszélik a megoldásokat.
– A félig kész vázlatot kitöltik (4/2).

– Megbeszélik a megoldást.
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Tanári tevékenység

Feladatok (5):
– A felfedezések következményeiről szóló
szöveg elolvasása, a térkép tanulmányozása.

Tanulói tevékenység

– Fogalmak meghatározása (5/I):
A diákok munkafüzetében nem szerepel.
árforradalom, ültetvény, kinin, kaucsuk, tífusz,
vérhas, szifilisz

– Önállóan elolvassák a felfedezések következményeiről szóló részt, és tanulmányozzák a térképet.
– Fogalmakat határoznak meg a szöveg
és a szótár segítségével (árforradalom,
ültetvény, kinin, kaucsuk, tífusz, vérhas,
szifilisz) (5/I)

– Értékelés.

– Összevetik megoldásaikat.

– Állításokról döntik el, hogy igazak vagy
hamisak (5/1).
– Helyes megoldás ellenőrzése. (Kivetíthető a
táblázat.)

– Önállóan eldöntik az állításokról, hogy
igazak vagy hamisak (5/1).
– Ismertetik megoldásukat.

– Ábrát egészítenek ki szöveg és térkép alapján (5/2).
Dolgozhatnak egyénileg, párosan vagy
csoportosan. A már megalkotott párok/csoportok dolgozhatnak tovább.
– Értékelés. Kivetíthető az ábra.

– Ábrát egészítenek ki egyénileg, párokban
vagy csoportosan (5/2).

– Felrajzolhatják megoldásaikat a táblára.

– Differenciálás lehetősége:
Nem kötelező minden feladatot megoldani
a feladatlapról, hanem a tanár képesség és
idő szerint differenciálhat.
Összefoglalás (6):
A teljes óra anyagára vonatkozó feladatok.
– Differenciálás lehetősége:
Mindegyik feladatot a diákok megoldhatják egyedül, párokban vagy csoportosan
a rendelkezésre álló időtől és képességszintektől függően. Megoldható úgy is
a feladatlap, hogy más csoportok más
feladatokat készítenek el. A feladatokhoz
a történelmi atlasz mellett földrajzi használata is javasolt.
– Keresztrejtvény kitöltése (6/1) az eddigi
információk segítségével.
– Értékelés. (Kivetíthető a megoldás.)

– Kitöltik a keresztrejtvényt (6/1).

– Vaktérkép kitöltése (6/I). Olyan adatokat
kell beírniuk, mely a tankönyvi szövegben
szerepel, de a térképen nem. A 3-as szám
egy kisebb szigetet, a 6-os szám a teljes
szigetcsoportot jelöli.
A diákok munkafüzetében nem szerepel.
– Értékelés.

– Kitöltik a vaktérképet szöveg és térkép
segítségével (6/I).

– Megbeszélés.

– Megoldások megvitatása.
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– Térkép segítségével töltenek ki hiányos
szöveget (6/2). Mindegyik részfeladat más
témát ölel fel.

történelem 10.

Tanulói tevékenység

– Térkép segítségével kitöltik a hiányos
szöveget (6/2).

– Differenciálás lehetősége:
A részfeladatok (A, B, C) egyre nehezebbek,
ezért képességszint szerint is kioszthatók.
– Értékelés. Kivetíthetők a megoldások.

– Megbeszélik megoldásaikat.

– Differenciálás lehetősége:
Nem kötelező minden feladatot megoldani
a feladatlapról, hanem a tanár képesség és
idő szerint differenciálhat.

3. Szövegalkotás
Tanári tevékenység

Feladat:
– Érveket gyűjtenek/vázlatot készítenek úgy,
hogy ebből néhány perces szóbeli felelet
felépíthető legyen (6/3 A, B).
– Differenciálás lehetősége:
Az A feladat könnyebb, ezért alacsonyabb
képességszintű tanulóknak javasolt.
A B feladat nehezebb, jobb képességszintű
tanulóknak javasolt.
– Néhány szóbeli megnyilatkozást, véleményt, érvelést meghallgatnak (lehet
osztály szinten vagy csoportokban), majd
megbeszélik.

Tanulói tevékenység

– Vázlatot írnak önállóan vagy párokban a
felfedezések előnyeiről vagy hátrányairól.
Véleményüket érvekkel támasztják alá.
Írhatnak kulcsszavas, rövid mondatos,
összefüggéseket bemutató vázlatot is.

– Megvitatják a vázlatokat.
Néhány diák vállalhatja összefüggő
szóbeli megnyilatkozás megalkotását a
vázlat alapján. Elhangozhat osztály előtt
vagy csoportokban.

Tanári útmutató
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A FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK
A FELFEDEZÉSEK ELŐZMÉNYEI
ÉS FELTÉTELEI
A felfedező utak megindulásának több oka
volt. Nyugat-Európa gazdasága, pénzgazdálkodása a XV. században rohamosan fejlődött,
és ez egyre több aranyat emésztett fel. A keleti
kereskedelem pedig kiszivattyúzta a nemesfémet Európából. Az „aranyéhség” fokozódott,
mert a szükséges aranymennyiséget a kimerülőben levő bányák nem tudták biztosítani.
A Távol-Keletre vezető szárazföldi kereskedelmi utak bizonytalanná váltak, nagyobb lett a
kockázat az arab és a török terjeszkedés miatt.
A kereskedőknek adót és vámot kellett fizetni,
így a tengeri szállítás olcsóbb lett. Megnőtt az
indiai fűszerek és luxuscikkek iránti kereslet.
A távol-keleti országok mesés kincseiről szóló
legendák új utak keresésére ösztönözték a hajósokat.
A feltételeket az új hajótípus, a karavella (több árbocos, nagy vitorlafelületű, hátsó
kor-mányos, mélyjáratú, 200–500 tonnás)
megjelenése, az iránytű elterjedése, a csillagászat i ismeretek bővülése és a térképek pontosságának javulása (pl. Toscanelli feltüntette
a hosszúsági és szélességi fokokat) teremtette
meg. A helymeghatározást szolgáló műszerek
(asztrolábium, gnomon) is segítették a hajósok munkáját. Nemcsak ismertté, hanem elfogadottá vált Ptolemaiosz elképzelése, hogy a
Föld gömbölyű. Ehhez járult hozzá, hogy létrejött az egységes Spanyolország, mely Európa egyik legerősebb állama lett. A portugálok
terjeszkedni, hódítani akartak azért, hogy birodalmukat a spanyolokkal szemben megerősítsék, illetve megtörjék Velence kereskedelmi
uralmát. Ezért mindkét ország uralkodói kihasználva kedvező földrajzi helyzetüket támogatták a felfedező utakat.

A FELFEDEZÉSEK KEZDETE
A portugálok fokozatosan haladtak előre Afrika nyugati partjainál. Elsősorban aranyat,
elefántcsontot hoztak Európa kikötőibe, Afrikába pedig fegyvert, textilt vittek. Túljutottak    

az Egyenlítőn
(1471),
majd
Bartalomeo
Diaz 1487-ben
megkerülte a
1. ábra Kolumbusz
Jór e mé ny s ég
fokát Dél-Afrikánál. Úgy gondolták, ha továbbhaladnak,
Indiába fognak elérni. Ez megvalósult 1498ban, amikor Vasco da Gama kikötött Calicutban. Ezután fűszereket (bors, gyömbér,
szegfűszeg, szerecsendió, fahéj), illatszereket,
selymet szállítottak Európába gyakran 700
%-os haszonnal. A fő kereskedelmi forgalom
1869-ig, a Szuezi-csatorna megnyitásáig ezen
az útvonalon zajlott.

AMERIKA FELFEDEZÉSE
Az Újvilág felfedezése Kolumbusz Kristóf nevéhez fűződik. Mivel a portugáloktól nem
kapott segítséget terveinek megvalósításához, ezért a spanyolokhoz fordult. Kasztíliai
Izabella és Aragóniai Ferdinánd, a spanyol
uralkodók támogatták az elképzelését, miszerint nyugatra hajózva keletre kell megérkezni, mert a Föld gömbölyű. Úgy gondolta,
hogy így az Indiába vezető út rövidebbé válhat. 1492 . augusztus 3-án indult el három hajóval (Santa Maria, Nina, Pinta) nyugatra, India felé – hajóinak össztérfogata akkora volt,
mint ma egy balatoni hajóé. Élelmet, vizet
kellett vinni a hosszú útra, így nem maradt
elég hely a legénységnek a hajó belsejében,
ezért a fedélzeten kellett aludniuk. A hajósok betegsége, a skorbut (vitaminhiány) is
szedte áldozatait. Kolumbusz két hajónaplót
vezetett, hogy ne tudjon a legénysége arról,
mennyire messze vannak Európától. Végül
október 12-én kikötöttek a közép-amerikai
Bahama-szigetekhez tartozó Guanahani szigetén. Majd eljutottak Haitiba és Kubába,
amelyekről Kolumbusz azt feltételezte, hogy
Japánba érkezett. Meg volt győződve arról
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2. ábra Kolumbusz hajói

is, hogy elérte Indiát. Ezért nevezzük a mai
napig is az őslakosokat indiánoknak, a szigetvilágot pedig Nyugat-indiai szigeteknek
(földrajzi térképen Antillák). Második útjára
(1493–94) 17 hajóval, 1500 fős legénységgel
indult, vittek marhákat, öszvéreket, lovakat,
szőlővesszőt az őslakosoknak. Puerto Ricót,
Jamaicát fedezték fel. A harmadik útra (1498–
1500) már nehezen szerzett pénzt, így 6 hajó-

3. ábra Kolumbusz partraszállása

val, 300 fővel indult útnak. Ekkor fedezte fel
az Orinoco vidékét, Venezuelát. A negyedik,
s egyben utolsó útja (1502–4) viszontagságos volt Panama és Honduras partvidékénél.
Hajótörések, lázongások követték egymást.
Hazaérve az admirálisi rangig emelkedett
Kolumbusz kegyvesztetté vált. Amikor 1506ban meghalt, nem tudta, hogy új földrészen
járt.
Az új földrészt nem róla, hanem Amerigo
Vespucciról nevezték el, aki több hajóúton

vett részt a La Plata vidékén Dél-Amerikában, és leírásaiból ismerhette meg Európa a
felfedezett világot, Amerikát, ’Amerigo földjét’.

A XVI. SZÁZAD
FELFEDEZÉSEI, HÓDÍTÁSAI
A kor utolsó nagy
felfedező
útját
Magellán
vezette 1519–22 között.
Céljául tűzte ki a
Föld megkerülését,
mert az olcsóbb
szállítási lehetőséget jelentett volna
Európa és a keleti
4. ábra Magellán
szigetek között. A
portugál származású hajós spanyol  támogatással, 5 hajóval, 265
emberrel indult el az Atlanti-óceánon nyugatra. Útját tengerésztársa naplójából ismerjük. Viszontagságok és kudarcok után találták meg
Dél-Amerika déli részénél, a Tűzföldnél az átjárót a Csendes-óceánra, melyen 27 nap alatt
jutottak át (kb. 600 km). A szoros Magellánról kapta nevét. Megtalálták a Fűszer-szigeteket (Maluka-szigetek), de már csak 3 hajóval.
Amikor elérték a Fülöp-szigeteket, Magellán
a bennszülöttekkel vívott harcban elesett. A
flottából csak 18 ember 1 hajóval érkezett vis�sza Spanyolországba.
Nemcsak tengeri utak felfedezése jellemzi
ezt az időszakot, hanem szárazföldi hódítások
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is. A bennszülöttek eleinte szívesen fogadták
az isteni eredetűnek hitt hódítókat, a konkvisztádorokat. A legismertebbek spanyolok
voltak: Cortez 1517-ben az aztékok (Mexikó),
Pizarro 1531-ben az inkák (Peru) birodalmát
hódította meg.

A FELFEDEZÉSEK, HÓDÍTÁSOK
KÖVETKEZMÉNYEI
A pénzszegény Európába megindult a nemesfémek áradata. Az óriási mennyiségű arany,
nemesfém, kincs beáramlása csökkentette a
pénz értékét. A termékek ára, elsősorban az
élelmi-szereké pedig folyamatosan emelkedett. Ezt a folyamatot hívjuk árforradalomnak.
80 év alatt 16 ezer tonna ezüstöt és 200 tonna
aranyat szállítottak az Óvilágba. Emellett új
haszonnövények jelentek meg: kukorica, paradicsom, burgonya, dohány, tea, kakaó, bab,
tök, indigó, paprika, napraforgó, ananász, va-

nília. Dél-Amerikából származik a kinin és a
kaucsuk is. Mivel a keleti, ázsiai kereskedelem
hanyatlott, máshonnan kellett pótolni a fűszereket. Megpróbálták meghonosítani Amerikában azokat a növényeket, melyeket eddig
Ázsiából szereztek be. Az indiánokat fogták be
munkára bányákban és ültetvényeken (pl. cukornád, gyapot, dohány) rettenetes munkafeltételekkel. Amikor kiirtották az őslakosság 90
%-át, Afrikából hoztak be négereket dolgozni, így felvirágzott a rabszolga-kereskedelem.
Amerikába a hiányzó iparcikkeket Európából
szállították. Új útvonalak jöttek létre, az óceánokon folyó kereskedelem egyre bővült. Itália,
a Földközi- és a Balti-tenger pedig elvesztette
vezető szerepét az európai kereskedelemben.
Az árucikkek mellett járványok sorozatát vitték be az európaiak Amerikába (himlő, tífusz,
kanyaró, vérhas), melyek részben hozzájárultak a lakosság megfogyatkozásához. Az Óvilágban például megjelent a szifilisz.
Az Újvilág felfedezésével, meghódításával megkezdődött a világ gyarmatosítása.

5. ábra Kereskedelem a XVI. században
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MEGOLDÁSOK
1. sz. MUNKALAP

1.

Magyarázza meg a következő szavak jelentését! Segítségül használja a Magyar értelmező
kéziszótárat vagy az Idegen szavak és kifejezések kéziszótárát!
aranyéhség: a pénzgazdálkodás és a keleti kereskedelem következtében Európa aranykészlete vészesen
csökkent, aranybányái kimerültek, az aranyat pótolni kellett valahonnan
asztrolábium: bolygók és csillagok helyzetének meghatározására használt műszer
gnomon: időmérésre, égtájak meghatározására szolgáló csillagászati eszköz

2.

Fejezze be a mondatokat!
A Távol-Keletre vezető szárazföldi utak kockázatosak voltak, mert arabok és törökök hódítottak
a területen.
A spanyolok nem akartak lemaradni a portugálok mögött, ezért terjeszkedni, hódítani kezdtek.
A felfedezések megindulásának feltételei a következők voltak: pénz, szaktudás, új hajótípus,
iránytű megjelenése, elterjedése, csillagászati ismeretek bővülése, pontosabb térképek, annak elfogadása,
hogy a Föld gömbölyű.

3.

Keressen szinonimát az alábbi szavakhoz! A szövegbeli jelentésüket vegye figyelembe!

rohamosan

gyorsan, hirtelen

kiszivattyúzta

elvonta

mesés

csodálatos, különleges, egzotikus

állam

ország, birodalom

ismert

elterjedt, általános

segít

biztosít, támogat
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2. sz. MUNKALAP
1. 	Döntse el a következő állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Válaszát „I” és „H” betűvel jelölje!
I India felfedezéséhez közvetve Bartalomeo Diaz is hozzájárult.
I A Szuezi-csatorna megnyitása rövidebbé tette az utat Indiába.
H A keletre vezető tengeri kereskedelem haszna alig érte el a 70 %-ot.
H Vasco da Gama 1489-ben kötött ki Calicutban.
I A portugálok célja az volt, hogy Afrika megkerülésével Indiába jussanak el.
2.

Tegyen fel minél több kérdést az alábbi mondattal kapcsolatban!
Túljutottak az Egyenlítőn (1471), majd Bartalomeo Diaz megkerülte a Jóreménység fokát DélAfrikánál 1487-ben.
pl:
1. Kik jutottak túl az Egyenlítőn?
2. Mikor jutottak túl az Egyenlítőn?
3. Hol jutottak túl a portugálok 1471-ben?
4. Ki kerülte meg a Jóreménység fokát?
5. Hol van a Jóreménység foka?
6. Mikor kerülték meg a Jóreménység fokát?

3.

A tankönyvszöveg és az atlasz segítségével egészítse ki a következő táblázatot!
év

hely

felfedező

1487

Jóreménység foka

Bartalomeo Diaz

1498

India

Vasco da Gama

1869

Szuezi-csatorna

miért fontos?

Rövidebb, olcsóbb utat találtak
India felé.
Nem kellett szárazföldön szállítani az árut, hanem tengeren.
Így több árut
biztonságosabban vihettek.
Afrika megkerülése nélkül jutottak az Indiai-óceánra rövidebb
idő alatt.
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3. sz. MUNKALAP
1.

Az alábbi mondatokban húzza alá a hibás állítást, majd a jó megoldást írja a vonalra!
Kolumbusz portugál támogatással tudott felfedezőútra indulni. spanyol
Kolumbusz rájött arra, hogy új földrészt fedezett fel. nem jött rá
A hajókon bőséges hely jutott a legénységnek és a rakománynak. szűk hely
Az admirális a negyedik útján járt Venezuelában. harmadik

2. 	Gyűjtsön információkat a 3. ábráról! (Mondatokban fogalmazza meg!)
pl:
1. Három hajóval érkezett Kolumbusz Amerikába.
2. Az őslakosok ajándékokat adtak a hódítóknak.
3. A hódítók keresztet állítottak fel a megszerzett területeken.
4. A hódítók jól felfegyverzettek voltak: puska, páncél, kard.
3.

Az alábbi szöveg a tordesillasi szerződés (1494) részlete, mely arról szól, hogy felosztják a
felfedezésre váró területeket a portugálok és a spanyolok között. A szövegből kimaradtak
az alábbi szavak, melyeket be kell írnia a kipontozott helyekre!
antarktikus
nyugatra
felfedezendő
Zöldfoki-szigetektől

királynő
határvonaltól
Aragon
portugál

„A magas szerződő felek meghatalmazott képviselőik útján a már felfedezett és a jövőben
felfedezendő szigetekkel és földrészekkel kapcsolatban felmerült kétségek és viták eloszlatására megállapodtak és megegyeztek abban, hogy sarktól sarkig, azaz az arktikus sarktól az
antarktikus sarkig, északtól délre egy egyenes vonalat húznak a Zöldfoki-szigetektől 370 legua
(kb. 2000 km) távolságra nyugat felé. Ezt a távolságot fokokban vagy más módon állapítják
meg, lehető legjobban úgy, hogy se többet, se kevesebbet ne mutasson. Mindazok a szigetek,
illetve szárazföldi terültek, amelyeket Portugália királya, illetve az ő hajói felfedeztek, vagy
fel fognak fedezni, e határvonaltól keletre, illetve azon belül északra, vagy délre, az említett
portugál király úr és az ő utódai örökös tulajdonába mennek át. Azok pedig, amelyeket Kasztília és Aragon királya és királynője, illetve az ő hajóik az említett határsávtól nyugatra fedeztek fel, vagy fognak felfedezni északon, vagy délen, az említett király úr, illetve királynő és az
ő utódai örökös tulajdonába mennek át.”
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4. sz. MUNKALAP
1.

Válaszoljon (írásban) egész mondatokban a szöveg alapján a következő kérdésekre!
Miért volt Magellán célja a Föld megkerülése? Azért volt Magellán célja a Föld megkerülése, hogy
olcsóbban vigye az árut Európa és a keleti szigetek között.
Melyik két óceánt köti össze a Magellán-szoros? A Magellán-szoros az Atlanti- és a Csendes-óceánt köti össze.
Hogyan halt meg Magellán? Magellán a Fülöp-szigeteken az őslakosokkal folytatott harcban esett el.
Kik a konkvisztádorok? Közép- és Dél-Amerikát gyarmatosító, főleg spanyol hódítók.

2.

Egészítse ki a hiányos vázlatot!
– Magellán célja: a Föld megkerülése
– 1519-1522
– útvonal: Atlanti-óceán, Dél-Amerika, Csendes-óceán, Atlanti-óceán
– átjáró g Magellánról kapta nevét
– szárazföldi hódítások:
– hódítók = konkvisztádorok g főleg spanyolok
– Cortez g 1517, Mexikó, aztékok
– Pizarro g 1531, Peru, inkák
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5. sz. MUNKALAP
I. Magyarázza meg a következő szavak jelentését! Segítségül használja a Magyar értelmező
kéziszótárat vagy az Idegen szavak és kifejezések kéziszótárát!
árforradalom: a pénz értéke csökken, a termékek, főleg az élelmiszerek ára nő
ültetvény: egyfajta növényt termelő nagybirtok
kinin: fakéregből készült lázcsillapító
kaucsuk: fák tejszerű nedvéből készült képlékeny anyag, a gumi alapanyaga
tífusz: kiütéssel, magas lázzal járó fertőző betegség
vérhas: véres, gennyes széklettel járó fertőző betegség
szifilisz: vérbaj, súlyos, fertőző nemi betegség
1.

A) Döntse el a következő állításokról, hogy igazak vagy hamisak! A megfelelő helyre tegyen x-et!
állítások

Amerikából került Európába a kukorica, őszibarack, kakaó, paprika,
dinnye.
A néger rabszolgákat a kiirtott indiánok helyett hozták Amerikába dolgozni.
A Földközi-tenger megőrizte vezető szerepét a világkereskedelemben.
Amerikába a hiányzó iparcikkeket Ázsiából szállították.
Járványok sorozatát hurcolták be az európaiak Amerikába.
A nemesfém beáramlása Európába csökkentette a pénz értékét.

igaz

hamis

x
x
x
x
x
x

1. 	B) A hamis állításokat javítva írja a vonalra a jó megoldást!
Amerikából került Európába a kukorica, kakó, paprika. A Földközi-tenger nem őrizte meg vezető szerepét a világkereskedelemben. Amerikába a hiányzó iparcikkeket Európából szállították.
2.

Egészítse ki az ábrát úgy, hogy azokat a kereskedelmi termékeket, amelyek a tankönyvi
részben közölt térképen nem szerepelnek, beírja a megfelelő helyre!
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6. sz. MUNKALAP
1.

A kérdésekre válaszolva töltse ki a keresztrejtvényt!
1. Mi volt a rangja Kolumbusznak?
2. Ki az, aki soha nem tudta meg, hogy új földrészen járt?
3. Melyik országban van az Orinoco?
4. Melyik az a betegség, mely a hajósokat fenyegette?
5. Melyik nép lakott Peru vidékén?
6. Kinek az expedíciója hajózta körül először a Földet?
7. Melyik szigeten járt második útján Kolumbusz?
8. Hol sikerült Magellánnak megtalálni az átjárót a Csendes-óceánra?
9. Hol halt meg Magellán?
10. Milyen nagybirtokon termeltek cukornádat, dohányt?
11. Mi a közép-amerikai szigetvilág elnevezése?
12. Melyik fokot kerülte meg Vasco da Gama Indiába vezető útján?
13. Mi az arany és az ezüst összefoglaló neve?

I.

A keresztrejtvénybe beírt földrajzi neveket és a nép nevét azonosítsa a vaktérképbe beírt
számokkal! A 6-os szám nagyobb területet, míg a 3-as egy szigetet jelöl. A feladat megoldásához használhat földrajzi atlaszt is.
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1. Venezuela
2. inkák
3. Puerto Rico
4. Tűzföld
5. Fülöp-szigetek
6. Nyugat-indiai szigetek
7. Jóreménység foka

2.

Egészítse ki az alábbi mondatokat a Történelmi atlasz földrajzi felfedezésekre vonatkozó
térképének segítségével!
A)
A tordesillasi szerződés (1494) megállapította a portugálok és a spanyolok által felfedezett vagy
felfedezendő területek határát. Ennek következtében a mai napig a portugál a hivatalos nyelv
Brazíliában, illetve Dél-Amerika többi államában pedig a spanyol. A szerződést kiegészítették
1529-ben Zaragozában, mely az Indonéz szigetvilágon keresztül húzta meg az érdekhatárt.
B)
Magellán föld körüli hajóútján az Atlanti-óceán és a Csendes-óceán közötti átjárót kereste,
melyet megtalált Dél-Amerika déli részén, a Tűzföldnél. Eljutott a Fülöp-szigetekig, ahol megölték, így expedícióját kapitánya fejezte be három év alatt. Erre az útra csak kb. ötven év múlva
vállalkozott az angol Drake   kapitány. Útvonala nem egyezett meg teljesen Magellánéval,
mert végighajózott Amerika nyugati partjainál, és nem délen, hanem északabbra/északon szelte át
a Csendes-óceánt.
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C)
Nemcsak délen, hanem északonon is kerestek átjárót az Atlanti-óceánról a Csendes-óceánra.
Ennek, illetve Észak-Amerikának a felfedezésében elsősorban az angolok tűntek ki. Részben
körbejárta Baffin Grönland partvidékét, Hudson pedig a róla elnevezett öböl egy részét, ahol
életét is vesztette. Délebbi területekre is indultak angol hajók, elsősorban Virginia vidékére
(1584, 1595) Raleigh vezetésével. Így a későbbiek folyamán ezeknek a területeknek jelentős
részére angol betelepülők érkeztek, de nagyobb számban jelentek meg franciák is. Ezért lett a
hivatalos nyelve Kanadának az angol és a francia is.
3. 	Érvek és ellenérvek
A) Képzelje magát egy spanyol hódító helyébe! Gyűjtsön érveket, miért örül az új földrész
felfedezésének! Kb. 2 percben ismertesse véleményét!
pl:
– hoznak be Európába aranyat, nemesfémet, drágakövet
– visznek ki fegyvereket, iparcikkeket, így nő a kereskedelmi forgalom
– sok új növény jelent meg Európában: kukorica, paradicsom, burgonya, dohány, tea, kakaó, bab, tök,
indigó, paprika, napraforgó, ananász, vanília
– indiánok olcsó munkaerőt jelentenek
– stb.

B) Képzelje magát egy amerikai őslakos helyébe! Gyűjtsön érveket, miért nem örül a hódítók
megjelenésének! Kb. 2 percben ismertesse véleményét!
pl:
– nagyon sok őslakost kiirtanak
– olcsó munkaerőnek használják az őslakosokat
– sok betegséget hoznak be Európából
– kifosztották a templomokat
– elvittek aranyat, ezüstöt, drágakövet stb.
– ültetvényeken dolgoztatják az őslakosokat
– stb.

