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A koronás feladatot csak akkor oldd meg, ha tudod, vagy kérj segítséget!

Olvasd el a szöveget, mert a professzor új ismeretet közöl!

Jó, ha tudod!

A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORA

Találmányok és feltalálók a XVIII–XIX. században

Párosítsd a századot a megfelelô évszámokkal!

XVIII. század 1801–1900-ig

XIX. század 1701–1800-ig

Jelezd csíkozással a térképvázlatban azokat a nyugat-európai országokat,
ahol köves utak, csatornák, hidak épültek!

Írd a találmányok alá a nevüket! (fonógép, gôzgép, gôzhajó, gôzmozdony,
mechanikus szövôgép)

3.

2.

1.
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Karikázd be a gôz elôállításához szükséges anyagokat!

agyag víz szén olaj föld gáz

Az iskolai könyvtárban nézz utána, hogy ki találta fel a gôzmozdonyt és a
gôzhajót!

Kösd össze a találmányokat a feltalálójukkal!

gôzgép Fulton

gôzmozdony James Watt

gôzhajó Stephenson

Karikázd be, melyik két iparág fejlôdését segítette elô a gôzgép feltalálása!

vaskohászat, élelmiszeripar, bányászat, szeszipar

Tanulmányozd a találmányok feltalálási évszámait!

1764. fonógép

1786. mechanikus szövôszék

1769. gôzgép

1825. gôzmozdony

A fenti adatok segítségével számozd idôrendbe a találmányokat!

fonógép

mechanikus szövôszék

gôzgép

gôzmozdony

Egészítsd ki a mondatokat!

gyárak, gépekkel, iparban, bányászatban, közlekedésben, vaskohászat

A hagyományos kézi munkán alapuló manufaktúrákat felváltották a ____________

____________. A munkások itt ________________________ dolgoztak. A gôzenergia

felhasználása rohamosan elterjedt az ________________________________________,

a __________________________________ és a __________________________________.

A nehéziparban a __________________________ fejlôdött a legnagyobb mértékben.

7.

6.

5.

4.

8.

9.

4

Az ipari forradalom hatása az emberek életére

Figyeld meg a statisztikai adatokat, és egészítsd ki a mondatokat!

Európa népessége:

1750-ben 1800-ban 1850-ben

140 millió fô 187 millió fô 266 millió fô

Európa népessége 100 év alatt

Európa vasúthálózata:

1840-ben 1860-ban 1880-ban

2900 km 51 900 km 169 000 km

Az európai vasútvonalak hossza 40 év alatt _

Húzd alá az igaz állításokat! Milyen hatással volt az ipari forradalom az em-
berek életére?

A városlakók száma megsokszorozódott.
Sorra épültek a gyárak mellé a munkáslakások.
A gyártulajdonosok hatalmas vagyonra tettek szert.
A tôkések tágas, kertes házakban laktak.
A gyárvárosok kéményei egész nap ontották a füstöt.
Gyerekek nem dolgoztak a gyárakban.
A munkásnegyedekben egy szobában egy munkáscsalád lakott.
A munkások jogait törvények védték.

Milyen módon védekeztek a munkások sorsuk ellen? Írd a kép alá!3.

2.

1.
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Az ipari forradalom hatása a társadalomra

Milyen hatással volt az ipari forradalom a társadalomra? Aláhúzással vá-
laszd ki a helyes állítást!

A polgárság gazdaságilag megerôsödött és harcot indított a politikai hatalom meg-

szerzéséért, a törvény elôtti egyenlôségért.

Az ipari forradalom nem változtatta meg a társadalmat, a hatalom továbbra is a ki-

rály és a nemesség kezében maradt.

Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavak segítségével!

a társadalom szerkezete, tôkések, ipari munkások, parasztok,

munkabérük, feudalizmust, kapitalista

Az ipari forradalom következtében megváltozott a ___________________________

_________________. A földek, a bányák, a gyárak tulajdonosai, a _______________

hatalmas vagyonokra tettek szert. Kialakult a gyárakban foglalkoztatott _________

_________________ hatalmas tömege. A vidéken élô ___________________ száma

és aránya nagymértékben csökkent. A munkások jövedelmét a _________________

jelentette. A polgári forradalmak eltörölték a _____________________________.

Kialakult a ____________________________ társadalom.

Nevezd meg a képek alapján a kapitalista társadalom jelentôsebb tagjait!

Mi ösztönözte a gazdasági fejlôdést? Válaszd ki aláhúzással!

szabad verseny, gyáralapítás, kézmûves mûhely, új iparcikkek bevezetése,

több munkabér, drágább fogyasztói árak, olcsó árucikkek

4.

3.

2.

1.

6

Franciaország XIV. Lajos uralkodása alatt

A XVIII. század Európa-térképét látod. Jelöld csíkozással Franciaországot!
Írd be a fôvárosát!

Európa melyik részén fekszik Franciaország? _________________________-Európa.

Mit jelent az abszolutizmus? Aláhúzással válaszolj!

Korlátlan királyi hatalmat, ahol a törvényeket a király és hivatalnokai hozzák és
hajtják végre.
Olyan hatalmat jelent, amelyet a király az országgyûlés törvényjavaslatai alapján
gyakorol.

Jelöld az idôszalagon XIV. Lajos uralkodásának idejét!

1640 1650 1660 1670 1680 1690

Melyik két századra esik XIV. Lajos uralkodása? Írd le! ___________, ___________

Írd le, mi volt a király jelképe a versailles-i kastélyban!4.

3.

2.

1.
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A Nagy Francia Forradalom kezdete

Tanulmányozd a XVIII. századi francia társadalom összetételét mutató ábrát!

Csoportosítsd az ábra alapján, hogy kik tartoztak az egyes rendekbe!

I. rend II. rend III. rend

Írd a rendek tagjait a megfelelô állítás alá!

Számold össze az elsô feladat ábrája segítségével, kik voltak többségben!
Írd le egy mondatban!

_______________________________________________________________________

Jelöld az idôszalagon a francia polgári forradalom kirobbanásának idejét!

1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795

5.

4.

1.

3.

2.

8

Király

Elôkelôk

A hatalom a kezükben van,
beleszólhatnak az ország vezetésébe.

Közrendek

Nincs hatalmuk, nem szólhatnak
bele az ország vezetésébe.

I. rend
120 ezer fô

papság

II. rend
350 ezer fô
nemesség

III. rend
24 és fél millió fô

kereskedôk
iparosok
polgárok

munkások
parasztok

A francia forradalom eseményei

Írd le a francia forradalom jelszavait!

________________________________________________________________

1789. augusztus 26-án adták ki az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát,
amely az új társadalmi rend alapjait tartalmazza.

Néhány törvénycikkbôl idézünk. Írd az idézetek alá, hogy milyen polgári
forradalmi célt valósítanak meg!

„1. § Minden ember szabadnak és jogokban egyenlônek születik...”

„2. § A törvény a közakarat kifejezése, alkotásában minden polgárnak joga van
részt venni. A törvény egyformán törvény mindenki számára, akár védelmez, akár
büntet.”

„17. § Tulajdonától – lévén a tulajdonjog szent és sérthetetlen – senki meg nem
fosztható...”

Jelöld az elôzô lecke idôszalagján az I. Francia Köztársaság kikiáltásának
idejét!

Számold ki, hány év telt el a forradalom gyôzelme és a köztársaság kikiál-

tása között! _____________________________________________________

Tanulmányozd a térképrajzot! Írd a vonalra, hogy kik támadtak a forradal-
mi Franciaországra!

5.

4.

3.

2.

1.

9

Jó, ha tudod!
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