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Év ELEji isMÉTLÉs

1. Honnan ismerjük népünk honfoglalás előtti történetét? 

2. A történelmi atlaszod segít- 
ségével  jelöld a vaktérképen  
a magyar nép vándorlását!

3. A kész válaszokhoz fogalmazz kérdést!

Urál hegység

Etelköz

fejedelem

Turul

Árpád

895–900

félnomád életmód

jurta

kereszténység felvétele

1000 karácsonya

tized

ispán

tyúklopás = halál

vámok elrendelése

birtokok visszavétele

kővárak építése
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4. Rajzold le őseink jellemző fegyvereit!

5. Beszélő nevek. Állítsd helyes sorrendbe a betűket (SAM PIRI = PIRAMIS)! Írd le a meg 
fejtést, és kapcsolj hozzá egy-egy történelmi személyt, majd számozással állítsd őket helyes 
időrendbe!

időrend Beszélő nevek Megfejtés személy

BULNAY LARA

FÁSHONG LOLA

JÁTTÁR SÁRA

LÉPLETES EDE

NERÁLAK LACI

KOZSKOD ALÁNA

VÉGEY MÁRK

LAPLÁLAÍ TAMÁS

ÁCI DALMA

GARACSKA ÁNYA
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6. Torpedó. Azonosítsd a helyszíneket, és töltsd ki a táblázatot! Használd segítségül a törté-
nelmi atlaszodat!

város Évszám személy Esemény

B2

B3

C3

D3

Muhi

Esztergom
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i. A viRÁGZÓ KÖZÉPKOR MAGYARORsZÁGON

1.  i. Károly országa

1. Az Árpád-ház kihalása után kinek a 
birtokában volt 

a Felvidék nyugati része? 

a Felvidék keleti része? 

Erdély? 

a Tiszántúl? 

a Dunántúl? 

2. Szent István örökségéért hárman is versengtek az Árpád-házzal való leányági rokonságra hi-
vatkozva: Ottó, IV. Béla unokája; Vencel, IV. Béla lányának, Annának a dédunokája és I. Károly, 
IV. Béla unokájának, Máriának az unokája.

Írd be az ábra megfelelő helyére a trónkövetelőket!

IV. Béla

Erzsébet V. István Anna

Mária

3. Volt olyan esztendő, amikor mindhárman birtokolták a magyar koronát. Karikázd be az 
I. Károllyal kapcsolatos igaz állítások számát, s megtudhatod az időpontot!

1 I. Károly Nápolyból érkezett Magyarországra.

2 A menekülő trónkövetelő csobolyóba rejtette a koronát.

3 Trónkövetelő ellenfeleinek legyőzése után a kiskirályok ellen fordult.

0 Támogatóiból földadományokkal új bárói csoportot alakított ki.

9 A ruszinok Erdélyben telepedtek le.

6 A zászló alatt harcoló sereget bandériumnak nevezzük.
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4. Jelöld az időszalagon kék színnel és kapcsos jellel I. Károly uralkodását!

5. Hogyan töltötte meg I. Károly a kincstárat? Értelmezd a rajzokat!

  Egy kis matematika. A törvény szerint bányabér (idegen szóval urbura) címén a kibányá-
szott arany tizedrésze, az ezüst nyolcadrésze a királyt illette. (A többi a bányászoké maradt.) 
I. Károly a bányászat fellendítése érdekében a bányabér egyharmadát átengedte a földesurak-
nak. Számítsd ki, mennyi nemesfémhez jutott egy földesúr, ha birtokán 120 kg aranyat és 
ugyanennyi ezüstöt találtak!

  Jelöld + jellel a helyes befejezéseket!

I. Károly volt az első királyunk, aki nemesfémből veretett pénzt.    

bevételének nagy részét a kapuadónak köszönhette.

elsőként rendelte el a vámok fizetését.

Budán tartotta királyi székhelyét.

Visegrádra királytalálkozót hívott össze.
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2.  i. (Nagy) Lajos

1. Jelöld a 8. oldal időszalagján Nagy Lajos uralkodását kék színnel!

2. Igaz-e, hogy

I. Lajos 1382-ben örökölte apjától a trónt? 

Károly Róbert kisebbik fia erőszakos halált halt Itáliában? 

I. Lajos a Nápolyi Királyságot Magyarországhoz csatolta? 

a király itáliai hadjáratai kimerítették a kincstárat? 

az ősiség törvénye a királyi birtokszerzést is elősegítette? 

Nagy Lajos két ország koronáját mondhatta magáénak? 

a Lajos által elfoglalt Zára ma Romániában található? 

Nagy Lajos korában „három tenger mosta Magyarország határait”? 

3. Ismerd fel a fogalmakat, és írd be őket a táblázat megfelelő helyére!

A birtokra újonnan érkező jobbágyoknak bizonyos ideig  
nem kell terményszolgáltatást adni.

A jobbágy termésének tizede a földesurakat illeti meg.

A nemesek birtokaikat csak rokonaikra hagyhatják.

A bárók halálra ítélhetik a főbenjáró vétkeket elkövető  
bűnösöket.

A jobbágyok felett földesuruk ítélkezhet.

A kereskedők kötelesek áruikat a város piacán eladásra  
felkínálni.

4. Mi a kapcsolat

Toldi Miklós és Esztergom között? 

I. Lajos és Aachen között? 

I. Lajos és Kassa között? 

5. Ítélkezz jogtudósként! Ki (ezt írd a zárójelbe) és hogyan dönthetett az alábbi ügyekben?

a) Két jobbágy azon vitázik, kit illet a szomszéd kertjébe átnyúló körtefaág termése. 

( )  .

b) Hihetetlen gazság történt! Vélt igazságtalanság miatt egy jobbágy kezet emelt urára!  

( )  .
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c) Egy tiszántúli jobbágy kutyája  megette a szomszéd gazda tyúkjait. 

( )  .

d) Az itáliai háború és a pestisjárvány miatt egy dunántúli nemesi családnak „írmagja” 

sem maradt. Mi lesz a birtok sorsa? ( )  

 .

e) „Megtört szívvel tudatjuk, hogy urunk és oltalmazónk fiúörökös nélkül hunyta örök  

álomra szemét.” ( ) .

 Az alábbi mondatok egy állítást és egy indoklást tartalmaznak. Állapítsd meg, igaz-e az 
állítás és az indoklás külön-külön és együttesen! (Írd a mondatokhoz a megfelelő betűjelet!)

 A) állítás igaz – indoklás igaz C) állítás hamis – indoklás igaz 
 B) állítás igaz – indoklás hamis D) állítás hamis – indoklás hamis

a) A XIV. századtól kezdve a jobbágyok nemcsak a királynak, hanem a földesurak-
nak is adóztak, mert I. Lajos elrendelte az első állami adó, a kilenced fizetését.

b) Károly Róbert temérdek pénzért átalakíttatta Diósgyőr várát, mert ez a kéttor-
nyú vár őrizte a kelet–nyugati irányú fő kereskedelmi útvonalat.

c) Az Anjou-királyok székhelye Diósgyőr volt, ezért erősítette meg Nagy Lajos 
vizesárokkal, felvonóhíddal, leengedhető vasráccsal a vár védelmét.

 I. (Nagy) Lajos idején kezdte meg működését hazánk első egyeteme Pécsett. Az egyetem 

2012-ben ünnepelte volna alapításának 645. évfordulóját. Mikor alakult meg? 
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3.  Zsigmond, a császár és király

1. A 8. oldal időszalagján jelöld Mária uralkodását kék, Zsigmond uralkodását zöld színnel!

2. Indokold meg, miért használtunk új színt Zsigmond uralkodási idejének jelöléséhez!

3. Foglald össze két-három mondatban, hogyan szerezte meg Zsigmond a magyar királyi  

trónt! 

4. Gyűjtsd össze, milyen uralkodói címeket birtokolt Zsigmond! 

5. Töltsd ki a táblázatot! Milyen intézkedéseket hozott Zsigmond...

... magyar királyként?
...német-római császárként?

Hatalmának megerősítésére Az ország védelmére

6. a) Karikázd be a felsorolásból a mezővárosok jellemzőit!

v Fallal vannak körülvéve. R Lakói főleg kereskedelemmel foglalkoznak.

P Földesúri fennhatóság alá tartoznak. Á Polgármester irányítja életüket.

A Vásárokat tartanak. i Lakói főleg mezőgazdasággal foglalkoznak.

T Saját bíró ítélkezik lakói fölött. C Egy összegben adóznak uruknak.

É Lakói bányászatból élnek. s Általában sík vidéken épültek.

G Önkormányzattal rendelkeznek. v Szolgabíró ítélkezik lakói felett.

b) Olvasd össze a bekarikázott betűket, és magyarázd meg a fogalmat!

Fogalom:   Jelentése: 
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7. Keress a történelematlasz térképén három-három

mezővárost! 

bányavárost! 

szabad királyi várost! 

8. Miért…

– nem szedte be az erdélyi püspök a tizedet?

– lázadtak fel a parasztok?

– szenvedtek vereséget a felkelők?

 Írd a számokat a megfelelő helyre!

1 – németül beszélnek 2 – magyarul beszélnek 3 – vezetőik a lófők

4 – határvédelmet látnak el 5 – minden tagjuk szabad 6 – a királytól nemességet kaptak

7 – az egész országban kereskedhetnek 8 – eredetükről több elképzelés él

Szászok MagyarokSzékelyek

 Elemezd a térképedet!

Nevezz meg 2-2 erdélyi várost, ahol

szászok laknak: 

székelyek laknak: 

magyarok laknak: 
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4.  Egy középkori magyar város: Buda

1. Miért válhatott Buda az ország egyik legfontosabb kereskedelmi központjává?

2. Milyen nemzetiségű lakók éltek a városban? (Nézd meg a térképvázlatot is!)

3. Mivel foglalkoztak a város lakói? Volt egy fontos közös feladatuk is, ezt írd a + jelhez!

     + 

4. Jogai alapján bizonyítsd be, hogy Buda szabad királyi város volt! 

5. Színezd ki a térkép-
vázlatot! Az 1. szám-
mal jelzett épületekben 
főurak laktak (színezd 
kékkel), a 2. számúak-
ban papok (zöld), a 3. 
számúakban a kereske-
dők (sárga), a 4. szá-
múakban az iparosok 
(barna).

 1437-ben Budán 967 házban 1352 szoba, 3276 kamra, 742 bolthelyiség, 627 pince és 
4705 istálló volt. Állapítsatok meg ezekből az adatokból minél több tényt a budai polgárok 
életéről! Következtetéseiteket beszéljétek meg az órán!

 A Budai Jogkönyv érdekes különbséget tesz a kereskedők között. Vannak „boltos” urak, 
„kamrás” urak és „szatócsok”. A boltosok leginkább olaszok voltak, bolthajtásos zárt helyi-
ségben zömmel nagy tételben árultak, nem nyithatták meg boltjukat az utca felé. A német 
kamrás urak tartották kezükben a kiskereskedést (posztómetszőknek is hívták őket, mert csak 
ők vághattak le a posztóvégekből). Az utca felé nyitott kamrákból árultak. A szatócsok a lakó-
házaktól különálló, fából vagy kőből épült bódékban árusították a fűszereket, olajat, olcsóbb 
selymet és vásznat kis tételben.

Keresd meg a középkori Buda térképén (5. feladat) a kereskedés bizonyítékait!
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 Elemezd a térképvázlatot!

a) Jelöld nyilakkal az árucikkek neve mellett, hogy behozzák vagy kiviszik az országból!

b) Kereskedő vagy. Szebenben vásárolt selymet akarsz bécsújhelyi megrendelődnek szállí-

tani. Tervezd meg az utat! Mely városokon kell áthaladnod?  

 Hány helyen kell vámot fizetned?

 Egy kis számtan. Mátyás király 1488-ban nyomtatott törvénykönyvében egy vonal látható a 
következő bejegyzéssel: „a vonal hosszúságának tizenhatszorosa egy királyi öl”.

Milyen mértékegységet rajzoltak le, ha egy királyi arasz 19,54 cm volt, egy királyi láb 31,26 cm 

és egy királyi öl 312,6 cm?  Válasz: 
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5.  Hunyadi jános, a törökverő

1. Jelöld be az időszalagra (8. oldal) barna színnel I. (Jagelló) Ulászló (1440–1444) és sárga 
színnel V. (Habsburg) László uralkodását!

2. Számozással állítsd időrendi sorrendbe a képzeletbeli híradásokat!

 Királyunk megkötötte a békét a fényességes szultánnal.

 Ünnepeljük együtt Mezid bég legyőzőjét!

 Trónra lépett őfelsége, V. László.

 A megfáradt magyar sereg visszatért hosszú balkáni hadjáratából.

 A török sereg elfoglalta Konstantinápolyt.

 Gyászol az ország! A 20 éves király elesett a várnai csatamezőn.

 Hunyadi Jánost bízták meg a kormányzói teendők ellátásával.

3. Jelöld a térképen Hunyadi János Mezid bég elleni csatáját piros X-szel, a hosszú hadjárat 
útvonalát piros vonallal, a várnai csata helyszínét kék X-szel! Készíts a térképhez jelmagyará-
zatot!

piros szín =

kék szín =
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4. Létfontosságú volt Nándorfehérvár

– megtartása a magyarok számára, mert 

– elfoglalása a törökök számára, mert 

5. Fogalmazz Kapisztrán János nevében a törökök elleni harcra buzdító felhívást!

6. Elemezd a csata lefolyását ábrázoló tankönyvi térképvázlatokat (23. oldal)!

a) Nevezd meg a vár kapitányát! 

b) Melyik folyón épített a török hajózárat? 

c) Ki közeledett a körbekerített vár megsegítésére a Duna bal partján?

d) Ki közeledett a körbekerített vár megsegítésére a Duna jobb partján?

e) A hajózár széttörése után Hunyadinak körülbelül hány kilométer utat kellett még megten-

nie a várig? 

f) Melyik sziget mellett jutottak be a várba a magyarok? 

g) Milyen fegyvernemmel kezdte a szultán az ostromot? 

h) Kik foglalták el a török ágyúállásokat? 

 Mindhárom oszlopban húzd alá a kakukktojást, és indokold meg választásod!

 1396 kormányzó Hunyadi János

 1437 erdélyi vajda Dugovics Titusz

 1442 király I. Ulászló

 1444 hadvezér Mezid bég

 Mert:  Mert:  Mert: 

   

 Ki adta ki az „Imádságok bullájá”-t, vagyis ki rendelte el a déli harangszót? Ha helyes idő-
rendi sorrendben olvasod össze a zárójeles betűket, megtudhatod a pápa nevét!

 várnai csata (IX)  nikápolyi csata (CA)  Szófia elfoglalása (LL)

 Nándorfehérvár ostroma (S)  Kapisztrán harcba hív (TU)

A pápa neve: III.
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6.  Hunyadi Mátyás

1. Jelöld be az időszalagra (8. oldal) piros színnel Hunyadi Mátyás uralkodását!

2. Egészítsd ki az „egérrágta” szöveget!

Hunyadi Mátyás, a törökverő  kisebbik fia 1443-ban született Kolozsvá-

rott. Bátyja,  kivégzése után a király fogolyként magával hurcolta Prágá-

ba. Innen tért haza -ra, mert az ország nemesei .

3. Foglald össze Hunyadi Mátyás intézkedéseit!

A bárók hatalmát 

A kisebb nemesekre 

Hűséges támogatóinak 

Kezdetben évente 

A hivatalok 

A nádor jogait 

4. Töltsd meg Mátyás kincstárát! A pénzes zacskóba írd be azokat a bevételeket, melyekkel a 
király rendelkezett!

5. Az 5. lecke rajzos térképén (15. oldal) jelöld be

nyílban végződő folyamatos zöld vonallal és az érintett helyszínek beírásával Mátyás törökel-
lenes harcait!

szaggatott zöld vonallal és a földrajzi nevek beírásával a cseh és a német-római császári trónért 
folytatott harcait!

6. Bizonyítsd, hogy Mátyás reneszánsz uralkodó volt! 

kapuadó 
rendkívüli hadiadó 
városok adója 
nemesek adója 
zsoldos hadsereg költsége

harmincadvám 
füstadó 
gyermekadó 
pénzverés haszna 
rézbányászat hasznai 
tized
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 A hiányzó betűk beírásával egészítsd ki a személyneveket, és írd le, milyen kapcsolatban 
álltak Mátyás királlyal!

J N S A N N U S

K N Z I Á

B N I I

B A R X

V T Z Á O

C R I J N S

 

 

 

 

 

 

 Olvasd le az ábráról, milyen fegyvernemekből állt Mátyás híres fekete serege!

   

 Mátyás hadviselésével függ össze a „huszár” szó első említése. Eredete valószínűleg a 
„cursor” (=száguldó, portyázó könnyűlovas) szóra vezethető vissza. A kialakulás valószínű 
lépései: cursor  gursar  hursar  husar  huszár.

A török hadsereg melyik katonája feleltethető meg leginkább a huszárnak?

 Mátyás jövedelmének egy ré-
szét a kormányzás fejlesztésére 
fordította. Fejtsd meg a képrejtvé-
nyeket, s írd le a „korszerűsített” 
hivatalok nevét!
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Mátyás király asztalánál (Olvasmány)

1. a) Gyűjtsd össze és húzd ki a betűhálóból, mi kerülhetett az asztalra a középkorban!

F O G O L Y M A D Á R

Á L A H I B O R I S Ó

C S O M B K A C S A N

Á A M L A M É Z Z Z Z

N S Z A M Ó C A N K S

B Á R Á N Y V F Ó E I

O S A J T U I Ü K N D

R S Z Ő L Ő Z G A Y D

J E T R Ö K A E R É A

Ú S E R E G É L Y R V

D A T O L Y A K Á S A

1.    13.  

2.    14.  

3.    15.  

4.    16.  

5.    17.  

6.    18.  

7.    19.  

8.    20.  

9.    21.  

10.    22.  

11.    23.  

12.  

b) Jelöld F betűvel a főúri étlapon szereplő ételeket, K betűvel pedig a közemberek ételeit!

c) Olvasd össze a betűháló maradék betűit, s „fordítsd” le a szót!

  = 




