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új forrástípusok

KARIKATÚRA A kora újkorban kezdtek elterjedni a karikatúrák, részben a nyomdatechnika fejlődése miatt, részben annak 
felismerése nyomán, hogy milyen fontos a nyilvánosság befolyásolása.

1. Hasonlítsuk össze az alábbi karikatúrákat! (10. évfolyamos tankönyv 
 2. lecke  3. és 9. forrás.)
 

a) Milyen eszközöket alkalmaznak a karikatúrák? írjon a fenti képek 
alapján egy-egy konkrét példát a karikatúrák felsorolt jellemzőire!

Allegorikus ábrázolás:  

A jellemzett személyre, jelenségre stb. utaló tárgyak:  

Túlzás, egyes elemek kihangsúlyozása:  

b) határozza meg a fenti példák alapján a karikatúrák jellemző vonásait!

ADATSOROK, GRAFIKONOK A XVIII. századtól a gazdasági és kulturális fejlődés következtében megjelenik a rendszeres 
adatgyűjtés, így egyre több és pontosabb adat áll rendelkezésünkre. Fontos, hogy tudjunk leolvasni adatokat különböző 
grafikonokról, képesek legyünk a feladatnak (témának) megfelelő adatsorokat összeállítani és ismerjük, hogy mely adat-
ból milyen következtetések vonhatók le. 

2.  Gyűjtsünk adatokat grafikonról, és vonjunk le követ-
keztetéseket az adatokból! 

 a) Töltse ki a táblázatot a grafikon adatai alapján!

A textilipar fejlődése Angliában
Év Kézműipari munkások Gyáripari munkások Az orsók száma
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ÚJ FORRÁSTíPuSOK

 b) hogyan változott a kézműipari és a gyáripari munkások aránya?  

 c) Mire következtethet ebből az adatból?  

 d) hogyan kapcsolódik az orsók számának növekedése a másik két adathoz?  

A SZÖVEGES FORRÁSOK ELTERJEDÉSE A XVII–XVIII. században az oktatás kiszélesedése, az írástudás és a könyvnyomtatás 
folyamatos bővülése azt is eredményezte, hogy jelentős mértékben megnőtt a különböző típusú kiadványok, könyvek 
száma. Kezdetben nagyrészt a vallásos vagy tudományos jellegű művek jelentek meg, majd a szépirodalmi alkotások 
elterjedésével párhuzamosan számos visszaemlékezés, útleírás látott napvilágot. Ezek a források árnyalhatják, módosít-
hatják történelmi ismereteinket. 

FORRÁSKRITIKA A szöveges források számának gyarapodásával nő a forráskritika jelentősége. A források felhasználásánál 
meg kell vizsgálni, hogy az adott forrás tartalmaz-e hiteles adatokat és mennyiben alkalmas a történelmi múlt rekonstru-
álására! 

3. Tekintsük át a forráskritika néhány alapvető szabályát!
Olvassa el az alábbi szöveget, majd írja be a mellékelt ábrába azt a négy alapvető kérdést, amelyet föltehetünk egy 
szöveges forrás vizsgálatának kezdetén! 

„A történelem tantárgy tanítása során lehetôséget kell biztosítani arra, hogy a diákok megismerkedjenek különbözô típusú 
forrásokkal és a forráskritika alapjaival. Ennek keretében meg kell vizsgálni, hogy egy történelmi forrás mennyire alkalmas 
a múlt rekonstruálására. Az elsô lépés e munkában annak eldöntése, hogy a forrás szerzôje személyesen látta, tapasztalta-e 
azt, amit leír vagy csak másvalakitôl hallott róla. Azt is érdemes megvizsgálni, hogy a forrás szerzôje alapvetôen adatokat kö-
zöl-e, vagy véleményeket, feltételezéseket fogalmaz meg az esemény vagy jelenség kapcsán. Feltétlenül tisztázni kell a forrás 
létrehozásának célját, körülményeit. Az utókor számára írt szövegek (pl. emlékiratok) általában jobban torzítják a valóságot, 
mint a spontán keletkezô iratok (pl. jegyzôkönyvek). Nem véletlenül vetôdik fel az a kérdés, hogy a forrás szerzôje hogyan 
viszonyul a megörökített eseményhez, például nyertese vagy vesztese volt annak, esetleg egy uralkodó alkalmazottjaként dol-
gozott. Minden esetben meg kell vizsgálni azt, hogy a szerzô kinek az érdekében írja le az adott szöveget, mit ír le, és esetleg 
mit hallgat el abban.” (Szerzôi szöveg)

Íro�
forrás

?
? ?

?
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4. Vizsgáljuk meg a visszaemlékezések és az útleírások forrásértékét!
 a) Keressen a 10. évfolyamos tankönyv első két fejezetének forrásai között visszaemlékezéseket, útleírásokat!   

 Készítsen róluk táblázatot a füzetébe (szerző, cím és a megjelenés éve)!

 b) Értékelje a részletek tanulmányozása után a visszaemlékezések és útleírások forrásértékét 1–5 skálán!
 Osztályzatát igazolja érvekkel! Foglalja össze a táblázatban a feldolgozás tanulságait! 

Visszaemlékezések, útleírások értékelése történelmi hitelesség szempontjából

Osztályzat: Előnyei: 

hátrányai: 

ÚJSÁGOK, NApI SAJTó  Az írás-olvasás és a könyvnyomtatás elterjedésével párhuzamosan Európa nyugati felének nagy-
városaiban egyre rendszeresebben jelentek meg a különféle sajtótermékek (időszakos tudósítások, hírlapok, újságok).  
A társadalmi nyilvánosság új korszaka kezdődött meg. A XVIII. század második felében, Angliában már az újságok millióit 
nyomtatják, melyek mind rendszeresebben és mind szélesebb körben tájékoztatják a lakosságot az aktuális helyi, orszá-
gos vagy külföldi eseményekről, hírekről. A hetilapok közül az egyik legfontosabb, a Spectator (Szemtanú) már tudatos 
erőfeszítéseket tett az ízlés és a magatartás formálása érdekében. 

5. Vizsgáljuk meg a sajtó egyre növekvő jelentőségét!
  a) Gyűjtsön újságcímeket a XVIII. századból és a XIX. század első feléből! Rendszerezze a füzetében az újságokat 

országok szerint! Nézzen utána, hogy kik adták ki a gyűjteményébe került újságokat, és milyen célokat szolgált 
megjelentetésük!

b) Olvassa el az alábbi ismertető szöveget, majd fogalmazza meg 3-4 mondatban a sajtó társadalmi-politikai sze-
repét!

A sajtó a negyedik hatalmi ág? A könyvkiadás és a sajtó terjedése hozzájárult ahhoz, hogy a lakosság tájékozottabb legyen és 
kulturális szintje emelkedjen, ugyanakkor felerôsítette a „felforgató gondolatokkal” kapcsolatos veszélyeket. Nôtt a korábban 
is mûködô egyházi és állami ellenôrzés, a cenzúra szerepe. A tájékoztatás-tájékozódás szabadsága azonban egyre fontosabbá 
vált. A francia forradalom kezdetén kiadott, s a felvilágosodás szabadságeszményét a gyakorlati politikában is érvényesíteni 
akaró Emberi és polgári jogok nyilatkozata így ír a sajtótermékek kiadásának szabadságáról: „A gondolatok és a vélemények 
szabad közlése az embernek egyik legértékesebb joga; ennélfogva minden polgár szabadon szólhat, írhat és nyomtathat ki 
bármit, felelôsséggel tartozván viszont a szabadsággal való visszaélésért a törvény által meghatározott esetekben.” A szabad 
sajtó társadalmi-politikai jelentôsége is gyorsan világossá vált. „Három rend van jelen a parlamentben – írta a klérusra, a 
nemességre és a polgárságra utalva Edmund Burke XVIII. századi angol politikus és író –, de ott fönn, a tudósítók galériáján 
foglal helyet a negyedik rend, mely mindnyájuknál fontosabb.” A negyedik rend (the fourth estate) – magyarul a negyedik 
hatalom – fogalmával Burke arra utalt, hogy az újságírók a demokrácia ellenôrei. 
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ismerkedés a forrásokkal

I. a kora újkor története

1. a nagy földrajzi felfedezések

1. Értelmezzük a nagy földrajzi felfedezésekhez vezető tényezőket bemutató tankönyvi ábrát (3.)! 
írja a munkafüzeti ábra megfelelő nyilaihoz (A–h), hogy miként értelmezi a tankönyvi ábra nyilain szereplő ténye-
ket! határozza meg a tankönyvi ábra nyilainak tematikáját (1–5.)!

2. A feladatot lásd a térképes oldalakon!

3. Elemezze a kérdések, feladatok alapján a forrásrészletet!

„[…] három hónapig és húsz napig hajóztunk [a Csendes-óceánon] anélkül, hogy friss élelmiszert vehettünk volna magunk-
hoz. Kétszersültön éltünk, amely már teljesen szétporladt, összekeveredett a férgekkel és az egérpiszokkal, s borzalmasan 
bûzlött. A vizünk is poshadt volt és rossz szagú. […]

A szigetlakók mintegy ezerötszázan voltak, három csapatra oszlottak, és azonnal szörnyû üvöltéssel ránk támadtak […] Egy 
mérgezett nyíl átdöfte a kapitány [Magellán] lábát, aki azonnal lassú és rendezett visszavonulást rendelt el. […] Az indiánok 
észrevették, hogy csapásaik, amelyeket a fejünkre és a testünkre irányoztak, a páncélzat miatt nekünk semmi kárt nem okoz-
tak, és azt is látták, hogy alsó testrészeink védtelenek voltak. Nyilaikat, lándzsáikat, köveiket a lábunkra irányozták, mégpedig 
oly nagy mennyiségben, hogy nem tudtunk ellenállni. A bárkáinkon levô mozsaraknak semmi hasznát nem vehettük, csak 
lassan vonultunk vissza, szünet nélkül harcolva. Már csak egy nyíllövésnyi távolságra voltunk, […] az egyenlôtlen küzdelem 
csaknem egy óráig tartott. Végül is egy szigetlakónak sikerült lándzsája végével a kapitány homlokára vágni, aki feldühödve a 
sajátjával átdöfte, és azt testében hagyta. Ekkor kardot akart rántani, de ez lehetetlen volt, mivel jobb karja már súlyosan meg 
volt sérülve. Az indiánok ezt észrevették, és mindnyájan rárohantak.” (Antonio Pigafetta naplójából, XVI. század elsô fele)

a) Karikázza be a forrás típusára vonatkozó táblázat megfelelő betűjeleit!
b) határozza meg, miről szól a részlet! 
c) Adjon találó címet a forrásnak! 

d) húzza alá azokat a szövegrészleteket, melyek az óceáni hajózás nehézségeire utalnak!
e) Alapvetően mely tényezőre vezethetők vissza a forrásrészletből megismert problémák?
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f) határozza meg a táblázatban a felfedezők és a bennszülöttek erőviszonyát meghatározó té nye zőket! Jelölje  
betűkkel az egyes tényezőknél, hogy hol, melyik fél rendelkezett fölénnyel! (F = felfedezők; B = bennszülöttek;  
K = kiegyenlített erőviszonyok)! 

Tényezők Felfedezők Bennszülöttek Erőviszonyok 

Védelmi eszközök

Fegyverek anyaga

Fegyverek jellege

Létszám

harcmodor

g) írjon összefoglalót a füzetébe a két fél erőviszonyairól, és vonjon le általános következtetéseket is ebben a kér-
déskörben (maximum 10 sor)!

4. Vizsgáljuk meg a tankönyvi képek (9., 15., 16.) és az itt mellékelt kép (Mf.) alapján az indián kultúrák jellemzőit! 
a) Töltse ki a táblázatot! írja le röviden, hogy mi jellemzi az indián kultúrák színvonalát mutató alábbi tényezőket! 
Jelölje X-szel a táblázatban, hogy a források közül mely(ek) alapján tette megállapításait!

Tényezők Jellemzők
Az információ forrása

9. 15. 16. Mf.

Építészet

Matematika

Gazdasági színvonal

Vallás

b) Véleménye szerint mely ókori kultúra színvonalán állt a spanyol hódí-
tás kori azték kul túra? 

5.  Tárjuk fel a világkereskedelem jellemzőit a tankönyvi térkép (18.) tanulmányozásával! 
a) Jelöljük X-szel, ha a táblázatban levő megállapítás a korszakban jellemző az adott kontinensre! 

Szempontok Amerika Afrika Ázsia

1. Kereskednek az őslakókkal.

2. Kirablásával az európaiak hatalmas zsákmányhoz jutottak.

3. Területén ültetvényeket hoztak létre.

4. Letelepedtek itt az európaiak.

5. Gyarmatosították a terület jelentős részét.

6. Nemesfém áramlott innét Európába.

7. Nemesfém áramlott ide Európából. 

b) Miért volt előnyösebb az Indiával folytatott kereskedelem az európaiak számára Afrika megkerülésével, mint a 
levantei útvonalon? 

c) Magyarázza meg, hogy miért nem gyarmatosították a XVI. században Afrika és Ázsia jelentős területeit! 

Afrika:  

Ázsia:  
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I. a KORa ÚJKOR TÖRTÉNETE

2. a reformáció kibontakozása és hatásai

1. Tárjuk fel a forrás (1.) alapján a búcsú és a búcsúcédulák szerepét és jelentőségét!

„A templomban felállított búcsúkereszt a pápa címerével ugyanolyan erôvel bír, mint Krisztus keresztje. 
Továbbá, ha Szent Péter most jelen volna, áldása és hatalma nem volna nagyobb a pápáénál. 
Továbbá, ô [a pápa] nem cserélné el helyét Szent Péterrel a mennyben, mert a búcsúk által több lelket mentett meg, mint 

Szent Péter a prédikálással.
Továbbá, ha valaki a perselybe tesz pénzt a tisztítótûzben szenvedô lelkekért, amint a pfennig leesik a mélybe, a lélek azon-

nal a mennybe száll. A búcsú áldása különben még az áldás is, amely kibékíti az embert Istennel.
Továbbá, ha megveszik a bûnbocsánatot, illetôleg a bűnbocsánatot hirdető levelet, akár a jövő bűnökért sincs szükség a 

bűnbánatra, magába szállásra vagy bűneink fölötti fájdalomra.” (Tetzel tételeibôl, 1517)

a) húzza alá  azokat a szövegrészeket, amelyek alapján meghatározhatjuk a búcsú, illetve a búcsúcédula fogalmát! 
(Törekedjen minél rövidebb szövegrészek aláhúzására!) 

b) írjon rövid meghatározást az aláhúzással kiemelt részek alapján a búcsúcédula fogalmáról! Szempontok: Ki állítja 
ki? Mitől szabadít meg? Milyen ellenszolgáltatás jár érte? Ki kapja az ellenszolgáltatást?

c) Másolja ki azt a szövegrészletet, amely összeköti a pápaság hatalmát és a búcsú jelentőségét!

d) Másolja ki azt a szövegrészletet, amelyet a tankönyvben szereplő karikatúra (3.) kigúnyol!

e) Magyarázza meg, hogy a forrásból félkövérrel kiemelt részletek miért sértik a keresztény hitelveket!

2.  Elemezzük  Luther 95 pontját (6.)! 
határozza meg röviden, mit támadnak, bírálnak az idézett pontok!

pontok Mit bírál?

5. és 82.

21., 36., 37., 43., 82.

3.  Elemezzük az augsburgi vallásbéke rendelkezéseit a tankönyvi forrás (11.) alapján!
Oldja meg a feladatokat!

a) Sorolja fel a békét megkötő feleket!  

b) Mely területre vonatkozik a vallásbéke?  

Idézze a szövegből az ezt igazoló részletet!  

c) húzza alá a felsoroltak közül azokat a vallásokat, amelyeket engedélyezett a vallásbéke!

római katolikus – evangélikus – református – antitrinitárius – anabaptista

d) Tükrözi-e az idézett forrásrészlet, hogy a parasztság továbbra sem választhatta meg szabadon vallását? Indokolja 

válaszát!  
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4.  Tanulmányozzuk az eleve elrendelésről írottakat (12.)!
a) írja le saját szavaival az alábbi részletek jelentését!

Idézet Értelmezés

„Igéjében […] csak annyit tartott közlendônek, amennyirôl 
látta, hogy számunkra fontos, és nekünk használ.”

„[Isten] önmagában elvégezte azt, hogy akarata szerint mi 
történjék minden egyes emberrel.”

b) Melyik részletet használná az eleve elrendelés fogalmának meghatározásához? Tegyen X-et az idézet mögé! 

5.  Elemezzük Kálvinnak az állam felépítéséről vallott nézeteit (14.)!
a) Egészítse ki a forrás és a kérdések alapján a Kálvin gondolatmenetét bemutató ábrát!

A) Mi lehet az eredménye a királyok és a kevesek uralmának?
B) Mivel magyarázhatók a hatalom torzulásai?
C) Mi jelent megoldást a hatalom torzulásaira?
D) hogyan nevezzük a Kálvin által ajánlott megoldást?

b) határozza meg a forrás alapján, hogy mit értünk zsarnokölési elméleten! Szempontok: Kinek az elgondolása? 
Mikor született az elmélet? Mely problémára kínál megoldást? Milyen megoldást kínál?  

c) írjon rövid fogalmazást (kb. 15 sor) a füzetébe arról, hogy milyen politikai berendezkedést tart ideá lisnak Kálvin! 
Térjen ki a következőkre: mi az ideális berendezkedés; miért jó az; milyen történelmi példákat említ Kálvin; mi az 
újdonság az elképzeléseiben! 

a tömeg,
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I. a KORa ÚJKOR TÖRTÉNETE

3. a habsburgok felemelkedése és a katolikus 
megújulás

1. Tekintsük át a tankönyvi ábra (1.) alapján a Habsburgok XV–XVI. századi előretörését!
a) Készítsen kronológiai táblázatot a habsburgok térnyeréséről!

Évszám Megszerzett vagy öröklés útján  
várható terület

A szerzemény mely hatalommal  
állíthatta szembe a Habsburgokat?

1477

1496

1521

b) Értelmezze a következő történeti szállóigét: „Te csak házasodj, boldog Ausztria!”

2.    Tárjuk fel a spanyol példa alapján, a tankönyvi ábra (4.) elemzésével, hogy miben különbözött a kibontakozó 
abszolút berendezkedés a rendi dualizmustól!
Válaszoljon a kérdésekre!

a) Mi jellemezte a közigazgatást?  

b) Mely erő biztosította az uralkodó hatalmát?  

c) Nevezze meg a birodalomban háttérbe szorult intézményeket!  
d) Miben nehezítette, és miben könnyítette meg az abszolutizmus kiépítését az a tény, hogy a habsburg Birodalom 
több eltérő adottságú országból állt?

Nehezítette:  

Könnyítette:  

3.   Jellemezzük a francia állam és a pápaság kapcsolatát a forrásrészlet és a XVI. századi hatalmi viszonyokat mutató 
tankönyvi térkép (7.) segítségével!

„[A Francia Királyság] püspöki és érseki egyházaiban ha ezek megüresednek […], a káptalanok és kanonokjai nem választhatnak 
vagy kérhetnek fôpapot a jövôben, hanem üresedés esetén az akkor uralkodó francia király nevezzen meg nekünk s a minket 
követô római pápáknak […] a megüresedés idôpontjától számított hat hónapon belül egy neves teológiai magistert vagy licentia-
tust [mindkét cím egyetemi rangfokozatot jelent] a mindkét jogból vagy az egyik jogból, híres egyetemrôl, és szigorú vizsga után, 
aki legalább a 27. évét betöltötte, és máskülönben is alkalmasnak mutatkozott, hogy a király által ily módon kijelölt személyt mi, 
vagy utódaink, vagy maga a Szentszék javadalmába bevezesse.” (I. Ferenc francia király és X. Leó pápa konkordátumából, 1516)

a) Állapítsa meg a térkép (7.) alapján, hogy mi a közös Franciaország és a pápaság XVI. század eleji hatalmi helyze-
tében!

b) Milyen jogot nyert el a francia király az 1516-os konkordátumban?

c) Sorolja fel, mely tényezők hatására engedett a pápa a francia királynak! (Legalább két tényezőt említsen!)

1 .  

2 .  
d) Keressen bizonyítékot a térképen (7.) arra, hogy a politikai szempontok már ekkor is felülírhatták a vallási szem-
pontokat! 
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4.   Vizsgáljuk meg a tankönyvi szöveg és a források (14., 15.) alapján a spanyol gazdaság hanyatlásának tényeit és 
okait!
a) hasonlítsa össze a XVIII. századi spanyol szakíró (14. forrás) és a tankönyvi ábra (15.) magyarázatát a hanyatlás 
okairól! Melyek az eltérések, melyek az azonosságok? írja be a kulcsszavakat a táblázat megfelelő oszlopába!

A hanyatlás okai
a spanyol szakíró szerint az ábra szerint mindkét forrás szerint 

b) Az ábra (15.) alapján fejtse ki néhány mondatban, mi az összefüggés a magas árszint, a magas adók és a külke-
reskedelmi forgalom összetétele között!

5.  Elemezzük a tridenti zsinat alapvető rendelkezéseit összefoglaló táblázatot (19.)!
a) Csoportosítsa a rendelkezéseket a megadott szempontok szerint!

A tridenti zsinat határozataiból az alábbiak

megerősítik  
a korábbi dogmákat

megújítják  
az egyházat

eltörölnek 
korábbi hagyományokat

védik az egyház  
tekintélyét

b) Tárja fel, hogy milyen két egymással ellentétes törekvés összhangját igyekeztek megvalósítani a tridenti határo-
zatok! 

1 .        2 .   

6.   Tekintsük át a tankönyvi térkép (20.) alapján az ellenreformáció és a katolikus megújulás XVII. századi sikereit!
Oldja meg a feladatokat!
a) Sorolja fel, hogy mely térségekben ért el eredményt a katolicizmus!

b) Az alábbi táblázatban felsoroltuk azokat a tényezőket, amelyek segíthették vagy gátolhatták az ellenreformáció 
sikerét. írja be, hogy Európa mely területein érvényesültek ezek a tényezők! Jelölje, hogy az adott tényező az adott 
területen segítette (+) vagy gátolta (–) a katolikus egyház térnyerését! 

Erős államhatalom Gyenge államhatalom Erős rendiség Háborúk

c) Sorolja fel a térkép alapján a vallásilag leginkább egységes országokat, területeket!

 

7.  A feladatot lásd a térképes oldalakon!



14

I. a KORa ÚJKOR TÖRTÉNETE

4. a tőkés termelés kibontakozása 
hollandiában és angliában

1.  Tekintsük át az utrechti szerződés részletei és a tankönyvi térkép (1.) alapján Hollandia függetlenné válását!

„Minden egyes tartomány, önálló város, hûbérbirtokos hiány nélkül birtokában marad különleges és sajátos kiváltságainak, 
szabadságának, kivételes helyzetének, jogainak. […] Egymást megvédik, erôsítik, oltalmazzák mindenki ellen – bárki legyen 
is az –, aki akaratuk ellenére uralkodni akar rajtuk. […] Ami pedig a vallási ügyeket illeti, […] egyes tartományokban el kell 
tehát hárítani még az akadályokat, amik a vallásszabadság útjában állnak.” (Az utrechti szerzôdésbôl, 1579)

a) Nevezze meg a szerződést megkötő feleket!  
b) Sorolja fel a szerződő feleket összekötő tényezőket! (Legalább három tényezőt említsen.)

c) Mit biztosít a szerződés az abban részt vevő feleknek? (Legalább három tényezőt említsen.)

1 .       2 .       3 .  

d) Nevezze meg a szerződéssel létrejött új hatalmi szervezetet!  

2.  Elemezzük a holland gazdaságot bemutató angol leírást (6.)!

„Az egész világ számára csodának látszik, hogy ilyen kis ország, amely kisebb, mint két jobb grófság nálunk, amelynek kevés 
természeti kincse, élelmiszerkészlete, erdeje, vagy más, háborúhoz vagy békéhez szükséges tartaléka van, ennek ellenére 
olyan rendkívüli bôségben rendelkezik mindezek felett, hogy a saját szükségletein kívül (amelyek igen nagyok) másokat is el 
tud látni, és valóban el is lát, más államoknak hajókat, tüzérségi fegyvereket, felszereléseket, gabonát, puskaport, golyót stb. 
ad el és mindent, mit szorgalmas kereskedelmük révén a hollandusok a világ minden sarkából összeszednek. E tekintetben 
ezek épp oly károsak mások (különösen Anglia) szempontjából, akiket kiszorítanak a piacokról, mint amilyen gondosak a 
maguk helyzetének megerôsítésében. Pedig ahhoz, hogy mindezt elérjék, és még ennél is többet elérjenek, kevés eszköz állott 
rendelkezésükre a halászaton kívül.” (Thomas Mun, XVII. századi angol gazdasági szakember Hollandiáról)

a) Emelje ki aláhúzással a szövegből a hollandia természeti adottságaira utaló részleteket!
b) Állapítsa meg, hogyan értékeli a szerző az adottságok és az ország gazdasági helyzetének a viszonyát!  

c) Nevezze meg, mit tart a szerző a holland gazdagság alapvető forrásának!  
Jelölje meg szövegkiemelővel vagy színessel történő aláhúzással az erre vonatkozó szövegrészleteket!
d) határozza meg, hogyan értékeli a szerző a hollandokat az angolok szempontjából! 

3.  A feladatot lásd a térképes oldalakon!

4.   Vizsgáljuk meg a bekerítések folyama-
tát! Elemezzük az angol parasztok pa-
naszos levelét (9.)! 
a) Fogalmazza meg, miért emeltek pa-
naszt a parasztok! 

b) Ábrázolja a panaszos levélben em-
lített történéseket a mellékelt ábrán! 
Ügyeljen a három fázisra!

legelőbérlők házai és parcellái

a birtokos 
saját kezelésű

birtoka

X birtok
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c) Összegezzük a bekerítések mezőgazdaságra gyakorolt hatását!
1. Nevezze meg, hogy milyen birtoktípus alakult ki a bekerítésekkel!  

2. Sorolja fel e birtoktípus előnyeit a gazdálkodás szempontjából!  

3. Állapítsa meg, hogyan hatott a folyamat a mezőgazdaságra!  

d) Sorolja fel, mihez kezdhettek a földjüket vesztett bérlők!  

e) hogyan hatottak a bekerítések az ipar fejlődésére? Indokolja is válaszát!  

5.  Vizsgáljuk meg az új üzemformát, a manufaktúrát!
Készítsen a füzetébe rövid esszét (15 sor) a manufaktúra és a céh összehasonlításáról! Fogalmazásában térjen ki  
a következőkre: ki a tulajdonos és ki dolgozik; munkaszervezés; termelékenység; a termékek minősége; társadalmi 
hatások. 

6.   Elemezzük az anglikán egyház főbb jellemzőit VIII. Henrik 1534. évi törvénye (15.) és a parlament 1536-ban ho-
zott törvénye alapján!
Gyűjtse ki a táblázatba a törvényekből az egyház hatalmi, gazdasági helyzetére és a vallási kérdésekre utaló részle-
teket, majd értelmezze azokat! 

„[…] a mondott fôrendek és közrendûek alázatosan arra kérik ô királyi Felségét, hogy a jelen parlament hatalmával iktassa 
törvénybe: Mindörökre ôfelsége és örökösei birtokolják és élvezzék az összes olyan kolostort, perjelséget és más konventet, 
káptalant és apácazárdát […], amelyek nem bírnak évi tiszta 200 font értéket meghaladó földeket, ingatlanokat, bérleti díja-
kat, tizedet, más terményjáradékokat és vagyontárgyakat.” (A parlament törvénye, 1536)

Szempontok Forrásrészlet Tömör értelmezés

hatalmi

Gazdasági

Vallási

7.   Vizsgáljuk meg a korabeli kereskedelem néhány jellegzetességét a Kelet-indiai Társaság alakuló jegyzőkönyvének 
(17.) elemzésével!
Válaszoljon a kérdésekre!

a) Milyen céllal alakították a társaságot?  

b) Sorolja fel, hogy mit várt az uralkodótól (az államtól) a társaság!  

c) Sorolja fel, mit várt az uralkodó (az állam) a társaságtól!  

d) hogyan biztosították a társaság működéséhez szükséges tőkét? Másolja ide az erre utaló forrásrészletet! 
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I. a KORa ÚJKOR TÖRTÉNETE

5.   az angol polgárháború és az alkotmányos
monarchia kialakulása

1.  Tekintsük át a Stuartok politikáját a tankönyvi szöveg és I. Jakab puritánokkal folytatott tárgyalása  (3.) alapján! 
Válaszoljon a kérdésekre!

a) hogyan viszonyul I. Jakab a presbiteriánusokhoz?  
b) Indokolja meg az uralkodó álláspontját a forrás alapján! 

c) Emelje ki azt a szövegrészletet, amelyre indokolását alapozta!

2.    Vizsgáljuk meg a király és a parlament ellentétét! Elemezzük az angol parlament 1641-es törvényét (6.)!
Oldja meg a feladatokat!
a) határozza meg, hogy mely politikai problémára válaszul született meg a törvény!  

b) Milyen megoldási javaslatot tartalmaz a törvény erre a problémára?

c) hogyan teremti meg a törvény e javaslat megvalósulásának feltételeit?

1 .  

2 .  
d) Bizonyítsa be, hogy ez a törvény már túlmutat a rendi állam keretein! 

e) Idézze a forrásból azt a szövegrészletet, amellyel a parlament megindokolja a törvény kibocsátását!

3.    Vegyük számba a tankönyvi szöveg és a polgárháborút áttekintő ábra (9.) alapján az angol forradalomban részt 
vevő politikai csoportokat!
Töltse ki az alábbi táblázatot! 

Jellemzők Gavallérok presbiteriánusok Independensek Levellerek

Társadalmi 
háttér földbirtokosok kispolgárság, 

parasztság

Vallási 
irányultság

Államformára 
vonatkozó
elképzelések

korlátozott
királyi hatalom
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4.   Tanulmányozzuk a forradalom utáni Anglia külpolitikáját! Elemezzük a hajózási törvény szövegét (14.)!
Oldja meg a feladatokat!
a) Keretezze be az ábrán azokat a kereskedőhajókat, melyeket a törvény szerint feltartóztatnának!

b) Mely ország ellen irányult elsősorban a törvény? Válaszát indokolja!

Ország:  

Indoklás:  

c) Jellemezze röviden a törvény szövege alapján a XVII. századi Angliát!

5.    Tekintsük át az alkotmányos királyság hatalmi berendezkedését! Elemezzük az 1689-es Jognyilatkozatot (16.) és 
az alkotmányos monarchia rendszerét mutató ábrát (17.)! 
a) Gyűjtse ki a Jognyilatkozatból, hogy mely területeken korlátozták a király hatalmát!

1 .     2.  

3 .     4.  

b) Kinek az ellenőrzése alá kerül így a végrehajtó hatalom?   

c) Ki határozza meg azt, hogy ki legyen a miniszterelnök?  

d) Fogalmazza meg, hogy mit értünk a miniszterelnök felelősségén!  

e) Gyűjtse össze, hogy milyen emberi szabadságjogokat említ a dokumentum!   

gyarmatok

Angol
Köztársaság

Hollandia

Franciaország
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I. a KORa ÚJKOR TÖRTÉNETE

6. a francia abszolutizmus

1.  Tárjuk fel a franciaországi felekezeti viszonyok jellemzőit a nantes-i ediktum (6.) alapján!
a) Rendezze a táblázatba a felekezeti viszonyokról szerzett ismereteit! 

Szempontok Katolikusok Hugenották (kálvinisták)

Az ország mely területein  
élhetnek?

hol gyakorolhatják vallásukat  
szabadon és nyíltan?

hol terjeszthetik szabadon  
hitüket? 

Mely hivatalokat tölthetik be?

b) Fogalmazza meg, milyen politikai érdekei fűződtek a királyi hatalomnak az ediktum megszületéséhez! Legalább 
három tényezőt említsen!

1 .  

2 .  

3 .  

c) írjon a füzetébe rövid esszét (15 sor) a vallási türelemről a franciaországi példa alapján! Szempon tok: a téma idő-
beni elhelyezése; a jogok és a korlátozások közötti összefüggés; vallási türelem a gyakorlatban; a vallásszabadsággal 
való összehasonlítás. 

2.  Elemezzük Richelieu politikai végrendeletét (7.)!
a) határozza meg a forrás alapján a szuverén fogalom jelentését! Majd ellenőrizze, s egészítse ki meghatározását 
egy történelmi fogalomgyűjtemény vagy az Idegen szavak szótára segítségével! 

szuverén: 

Kiegészítés:  

b) Kiket tekintett Richelieu a francia királyság „ellenségeinek”, s mi volt a bíboros célja? Válaszoljon a forrásból vett 
részletekkel! Töltse ki a táblázatot! 

„Ellenségek” Forrásrészletek

Első csoport

Második csoport

harmadik csoport

Richelieu céljai

c) Miért tekintette ellenségnek a hugenottákat Richelieu?

d) Nevezze meg, milyen állam kiépítésére törekedett Richelieu!  
e) Válassza ki a forrásból azt a néhány szavas részletet, amely a leginkább jellemzi ezt az államot!
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3.   Tekintsük át a Napkirály udvarának a társadalomban és a politikában játszott szerepét Saint Simon herceg emlék- 
irata (8.) és a tankönyvi ábra (11.) alapján! 
Oldja meg a feladatokat!
a) Gyűjtse ki a forrásból (8.), hogy milyen hatásai voltak az udvari életnek a főnemességre!

b) Fogalmazza meg az udvartól való távolmaradás politikai következményét! 

c) Foglalja össze három pontban a versailles-i udvar szerepét az ország életében!

1 .  

2 .  

3 .  

4.   Olvassuk el a merkantilizmusról szóló tankönyvi szöveget, tanulmányozzuk az ábrát (15.), majd oldjuk meg a 
feladatokat!
a) Egészítse ki a munkafüzet merkantilizmusról készült ábráját! írja a nyilakra, hogy milyen jellegű árukat jelölnek 
az A és a B betűk! írja a C betűhöz, hogy mit tett az állam az ipari termelés növelése érdekében! 

b) Milyen célokat szolgáltak a vámok?

1 .  

2 .  
c) Sorolja fel, hogy a vámok meghatározásán kívül milyen intézkedéseket hoztak a gazdaság fejlesztése érdekében! 

5.   Jelölje, hogy az alábbiak közül mi jellemző a zsoldoshadseregre, mi a reguláris hadseregre, és mi mindkettőre! 
Tegyen X-et a megfelelő helyre!

Zsoldos Reguláris Mindkettő

Költséges az állam számára.

Fegyelmezett.

Megélhetést kínál az alsóbb rétegeknek.

Egyenruha.

Bármikor bevethető.

Fizetett katonák.

A katonák lakhelye elkülönül a civilektől. 

vámok állam út- és
csatornaépítés

belső vámok
eltörlése

belső piac
fejlesztése

iskolák
fejlesztése

pénzsegélyek

C)

A)

B)




