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I. KÉ PEK A KÖ ZÉP KO RI EU RÓ PA ÉLETÉBÕL

té ma zá ró fel adat lap

1. Ké szítsd el a tér kép váz lat jel ma gya rá za tát!

Frank Bi ro da lom

Bi zán ci Bi ro da lom

Arab Bi ro da lom

2. Húzd alá azo kat a fo gal ma kat, me lyek a jelzésû bi ro da lom ra il le nek!

Aa chen no mád ál lat tar tás Ko rán földmûvelés csá szár Mek ka

Bi zánc gö rög nyelv pát ri ár ka ka li fa Justinianus hûbéri lánc

3. Me lyik betû jel zi az idõszalagon?

a) Mo ha med fu tá sa: b) az egy ház sza ka dás: c) a száz éves há bo rú kez de te: 

4. a) Ké szítsd el az üres kör be a két nyo má sos gaz-
dál ko dás ma gya rá zó raj zát, fel irat ok kal!

b) Ka ri kázd be, me lyik áb ra il lik ma gya rá zó raj -
zod hoz!

5. So rold fel, mi lyen részekbõl állt az ura da lom!
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4. Ké szíts ma gya rá zó szö ve get az áb rá hoz!

5. a) Írd be a tér kép váz lat megfelelõ he lyé re: Esz ter gom, Bu da, Po zsony!

b) Raj zold be a ta tár fõsereg Mu hi ig vezetõ út ját!

c) Ka ri kázd be I. Ist ván ko ro ná zá si he lyét!
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V. MA GYAR OR SZÁG AZ ÚJ KOR KEZ DE TÉN

té ma zá ró fel adat lap

1. A tér kép alap ján töltsd ki a táb -
lá za tot!

Szám A vár ne ve Ka pi tá nya Az ost rom ide je

3.

5. 1566

8. Szon di György

2. Írd rá a raj zos tér kép re

a) az or szág ré szek ne vét!

b) a „fõvárosokat”!

c) Húzd alá a fel so ro lás ból Habs burg Fer di nánd or szág rész ének jellemzõit!

élén fe je de lem áll ha tal mas mezõvárosok gyer mek adó

a ná dor az ural ko dó he lyet te se ta tá rok tá mad ják a XVII. szá zad ban ma jor sá gok nö ve lé se

el nép te le ne dik a job bá gyok ro bot ja nö vek szik a bel po li ti ká ban önál ló

val lás sza bad ság sza vaz nak adó ról, ka to na ál lí tás ról Frá ter György
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