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I. KÉPEK A KÖZÉPKORI EURÓPA ÉLETÉBÔL

1. Készítsd el a térképvázlat jelmagyarázatát!

Frank Birodalom Bizánci Birodalom Arab Birodalom 

2. Húzd alá azokat a fogalmakat, melyek a    jelzésû birodalomra illenek! 

Aachen nomád állattartás        Korán földmûvelés császár Mekka

Bizánc görög nyelv               pátriárka kalifa Justinianus hûbéri lánc

3. Melyik betû jelzi az idôszalagon?

a) Mohamed futása: b) az egyházszakadás: c) a százéves háború kezdete: 3 pont

3 pont

4 pont
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4. a) Készítsd el az üres körbe a kétnyomásos gazdálkodás magyarázó
rajzát, feliratokkal! 

b) Karikázd be, melyik ábrán látható megoldással tudtak az állatok 
nagyobb erôvel szántani!

5. Sorold fel, milyen részekbôl állt az uradalom!

____________________          _________________________          ______________________

6. Magyarázd meg a fogalmakat!   

hûbérbirtok: ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

robot: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

iszlám: _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. Mely fogalomra ismersz a leírás alapján?

a) A jobbágy termésének meghatározott részét köteles urának adni. ___________________

b) A szentek visszamaradt testrészei, ruhadarabjai, tárgyai. ___________________

c) A középkor elsô századainak gazdálkodása. ___________________

d) Céhen kívüli iparos. ___________________

e) Török lovas katona, aki szolgálatáért földbirtokot kap. ___________________

8. Csoportosítsd a jellemzôket! Írd a számokat a megfelelô helyre!

Falu: _________________________ Város: _____________________________

1. lakói polgárok 2. piacán edény, tojás, szôttes vásárolható
3. vásárt tarthatnak 4. lakói fôleg földmûveléssel foglalkoznak
5. önkormányzatuk van 6. egy összegben adóznak uruknak

3 pont

6 pont

5 pont

6 pont

4 pont
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5 pont

6 pont

9. Hibakeresô. Húzd alá és javítsd ki az állításokban található hibákat!

a) A világi papok kolostorban éltek.

__________________________________________________________________________

b) A céhek minél több áru elôállítására törekedtek.

c) A távolsági kereskedôknek az országhatáron adót kellett fizetniük a továbbhaladásért. 

d) A keresztes hadjáratok Konstantinápoly visszafoglalásáért folytak. 

e) A magas falú, támpillérekkel megerôsített, csúcsíves ajtós és ablakos templomok reneszánsz
stílusban épültek.

10. Elemezd a térképet! 

a) Mely államokat jelzik az alábbi számok?  

1. 4. 

5. 10. 

b) Jelöld P betûvel a Pápai Államot!

c) Karikázd be annak az országnak a számát, ahol Jeanne d’ Arc harcolt!
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