
Történelem 5.
Munkafüzet

5

Tö
rt

én
el

em
M

un
ka

fü
ze

t

Raktári szám: NT-98745/M
ISBN 978-963-19-8237-4

285m
m

202mm 202mm6

NT 98745 - NT 98745_M ToĐrteĐnelem 5. SNI BORITO.indd   2 2019. 11. 26.   21:20



A tankönyv a TKV/27-19/2020. engedélyszámon 2020. 03. 02-től tankönyvi engedélyt kapott.

A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 11. melléklet: Kerettantervek az enyhén értelmi 
fogyatékos tanulók számára (1–8.); 11.1.2.05. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 
megnevezésű kerettanterv előírásainak.

A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban közreműködő szakértők: PÉNZES JENŐ TAMÁS, KEMPFNER ZSÓFIA

Tananyagfejlesztők: BALOGH ANDRÁS TITUSZ, PIROK GYÖRGYI KATALIN

Szakmai-pedagógiai lektor: DARVAI TIBOR

Fedélterv: BÁNÁTI JÁNOS

Térképek, rajzok: RITTER OTTÓ

Felelős szerkesztő: PÁLINKÁS MIHÁLY

Képjogok: © CULTiRiS; Metropolitan Museum of Art, New York; OH Archívum; 
© Shutterstock; © Shutterstock / SvetlanaSF; © Shutterstock / Noyan Yilmaz

© Oktatási Hivatal, 2020

ISBN 978-963-19-8237-4

Oktatási Hivatal • 1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
Telefon: (+36-1) 374-2100 • E-mail: tankonyv@oh.gov.hu

A kiadásért felel: dr. Gloviczki Zoltán elnök • Raktári szám: NT-98745/M
Tankönyvkiadási osztályvezető: Horváth Zoltán Ákos • Műszaki szerkesztő: Marcsek Ildikó
Grafikai szerkesztő: Borovi Dániel • Nyomdai előkészítés: Buris László
Terjedelem: 11,85 (A/5) ív • Tömeg: 250 gramm • 1. kiadás, 2020

Nyomtatta és kötötte:
Felelős vezető: 
A nyomdai megrendelés törzsszáma:

Ez a tankönyv a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Prog-
ram EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001. számú, „A köznevelés tartalmi 
szabályozói nak megfelelő tankönyvek,  taneszközök fejlesztése és 
digitális tartalomfejlesztés” című projektje keretében készült. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az  Európai Szociális 
Alap társ finanszírozásával való sult meg.

Európai Szociális
Alap
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Előszó

Kedves Ötödikes!

A tankönyv előszavában már elmondtuk, hogy miért fontos a múlt, a történelem ismerete. 
A történelemtanulásban ezzel a munkafüzettel is segítünk neked.

Érdekes feladatokat állítottunk össze. Ezek megoldása közben még játékra is lesz lehetőséged! 
A játékoknál nem csupán a történelemórákon megszerzett tudásodra lesz szükség, hanem arra a 
sok-sok okos dologra is, melyet más tanórákon sajátítottál el.

Rajzos feladatok, keresztrejtvények, hiányos, kiegészítésre váró térképek, időszalagok teszik 
próbára tudásodat és ügyességedet! Előfordul, hogy a tananyagra vonatkozó állításokról kell el-
döntened, hogy igazak-e, vagy hamisak, máskor hiányos szöveget kell kiegészítened. 

Mindegyik tankönyvi leckéhez tartozik feladatsor a munkafüzetben. A tankönyvi fejezetek ösz-
szefoglalását és az év végi összefoglalást nagyobb terjedelmű feladatlapok szolgálják. Itt ellenőriz-
heted, menyire sikerült megértened az adott időszak, az adott téma legfontosabb eseményeit, 
összefügéseit. (Az összefoglalások feladatainak megoldását a tankönyv gondolattérképei is se-
gítik.)

A munkafüzet mellett hű társad lesz a történelmi kalandozás során a történelmi atlasz. Tanárod 
segít eligazodni benne, és hamarosan akár egyedül is indulhatsz felderítő útra az atlasz segít -
ségével. A munkafüzet sok feladatának megoldásához is szükséged lesz a történelmi atlasz tér-
képeire.

Úgy gondoljuk, minden együtt van ahhoz, hogy bátran belevágj a történelem sok izgalmat ígérő 
felfedezésébe! Jó tanulást és jó felfedezést kívánnak: 

a Szerzők
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1. A történelem forrásai

I. Ismerkedés a történelemmel

_____________________________ nevezzük az emberiség életében már megtörtént események 

sorát. Mesél a sok ezer évvel ezelőtt élt emberek mindennapi _____________________________ , 

_____________________________ , _____________________________ , _____________________________ . 

Azokat a tudósokat, akik az emberiség múltjával foglalkoznak, ____________________________ . 

nevezzük. A történészek tanulmányozzák (3 dolgot) ________________________________ , 

____________________________ , ____________________________ .  Azokat a kutatókat pedig, akik 

ezeket a régi emlékeket gyakran a föld mélyéből a felszínre hozzák, __________________________ 

nevezzük.

1. Keresd meg a tankönyvi lecke szövegében a hiányzó szavakat, és írd az üres helyekre!

barlangrajz, kódex, agyagtábla, ókori kard, piramisok, családi történetek, régi pénzérmék, 
mondák

Írásos emlékek Tárgyi emlékek, épületek Szóbeli emlékek

2. Írd be a felsorolt történelmi forrásokat a táblázat megfelelő oszlopába!

díszes aranykupa ezüstkupa  fából készült kupa

ezüsttányér  fatányér  aranytányér

A király használta: ________________________________________________________________________

A szegény földműves használta: ___________________________________________________________

3. Keresd a párját! Kösd össze a kupákat a hozzájuk illő tányérokkal! Melyiket használhat-
ta a király, és melyiket egy szegény földműves?
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4. Jelöld az időszalagon születésed évét!

2. Időszámítás, történelmi korok

Igaz Hamis

Az ősemberek a karóráikról állapították meg, hogy mennyi az idő.

Egy év 12 hónapból áll.

Az ókori birodalmakban az uralkodók nevéhez kötve jegyezték le 
az eseményeket.

Az évszakok minden évben másképp követik egymást.

A mai időszámítás Jézus Krisztus születését veszi alapul.

Jézus születése előtt visszafelé számoljuk az éveket.

1. Igaz vagy hamis? Tegyél X jelet a megfelelő helyre!

őskor    lovagi torna

ókor    gőzmozdony

középkor  barlangrajzok

újkor    piramisok

3. Kösd össze az összetartozókat!

2. A szavak betűi összekeveredtek. Segíts helyes sorrendbe rakni a betűket, hogy értelmes 
szavakat kapj!

 OHLD __________________________________

 ZÍVARÓ ________________________________

 SŐROK ________________________________

 SZEMARSZ _____________________________

1000 2000 2010 2020 2030 2040 20501000Kr. sz.

Kr. e. Kr. u.
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3. Az ember megjelenése és elterjedése a Földön

II. Az őskor és az ókori Kelet

3. A tankönyv ábrája alapján nevezd meg a rajz egyes részeit! 

1. Karikázd be azokat a forrásokat, amelyekből a tudósok megismerhetik, hogyan éltek 
az őskorban! 

2. Miért volt jó, hogy az ősemberek közösségben éltek?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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4. Gyűjtögető, halász-vadász életmód

1. Húzd alá, ami a barlanglakó ősemberre jellemző volt!

4. Utazz az időben – légy te is ősember! Készíts saját barlangrajzot egy törzsi vadá szatról!

2. Írd le a saját szavaiddal, hogy mi mindent gyűjtögethetett az ősember!

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

3. Milyen állatokra vadásztak? Nézz utána, és írd le!

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

kőbaltát használt; 15-20 fős csoportokban élt; mobiltelefont használt; 

állatbőr ruhát viselt; növényeket termesztett; barlangrajzokat készített; 

víz közelében lakott; esténként televíziót nézett; gyűjtögetett és vadászott
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A tűz szerepe Olvasmány

Kultúra, varázslás Olvasmány

2. Miért volt jó, hogy az ősember megtanulta használni a tüzet? Az olvasmány alapján 
sorold fel a tűz használatának néhány előnyét, hasznát!

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

2. Utazz az időben – légy 
te is ősember! Tervezz 
magadnak olyan nyak-
láncot, amilyet az ős-
ember is viselhetett! 
Rajzold le! 

3. Egészítsd ki az alábbi mondatokat!

A véletlen ____________________________ megmaradt és tovább táplált parázsból lettek az első

____________________________ . Ezek a lángok igen hasznosak voltak: _________________________

és _______________________________ adtak. Ezért volt különösen fontos, hogy ne aludjon ki

a tűz, hiszen maguktól még nem tudtak tüzet gyújtani. Külön feladat volt a _____________ 

__________________  a táborhelyen.

1. Összekeveredtek az alábbi szavak betűi! Rakd megfelelő sorrendbe!

 VIÁLLCSAMPÁS  ________________________

 AIFKRA  ________________________________

 KAKOVŐ  _______________________________

 TBÁŰORTZ  ____________________________

1. Az alábbi rajzokon látható tárgyak közül melyeket készíthette volna el az ősember? 
Karikázd be!
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5. Letelepedés és termelő életmód

Igaz Hamis

A gyűjtögetés és a vadászat során bőségesen jutott élelem mindenkinek.

A növénytermesztő életmód miatt az emberek letelepedtek, 
nem vándoroltak.

Az első háziasított állat a kutya lehetett.

A letelepedett ősemberek panelházakban éltek.

Az aratás után elraktározott élelmiszer segítette a túlélést a téli hidegben.

A földeket acélból készült ekékkel művelték meg.

1. Igaz vagy hamis? Tegyél X jelet a megfelelő helyre!

2. Írd be az alábbi szövegbe a kimaradt szavakat!

Gabonaféléket, _____________________ ,  _____________________ kezdtek _____________________ . 

A termést megszelídített állataik __________________ is felhasználták. Ami ___________________ 

megmaradt, azt _____________________ olyasmire, amire szükségük volt. Így jutottak olyan 

használati tárgyakhoz, _____________________ , amit önmaguk nem tudtak elkészíteni. Így ala-

kultak ki a különböző _____________________ és a _____________________ .

Kimaradt szavak: kereskedelem, szerszámokhoz, zöldséget, elcserélték, termeszteni, 
gyümölcsöt, mesterségek, etetésére, feleslegként

3. Kösd össze az összetartozó fogalmakat!

juh    agyag    állati bőrök    gabona    faágak

kutya    gyümölcsök    kő    zöldségek    kecske

ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉPÜLETEK NÖVÉNYTERMESZTÉS
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A fazekasság és a fémművesség Olvasmány

1. Nézz körül otthon, beszélj szüleiddel is! Milyen agyagból készült tárgyakat használunk 
manapság? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

2. Kezdetben milyen célokra használták az agyagból készült tárgyakat?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

3. Mi volt az ősi agyagedények hibája? Hogyan lehetett tartósabb edényt készíteni?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

4. Tervezz egyszerű díszítést az agyagedényekre!
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3. A városokban kézművesek is éltek. Vajon ki készíthette a képeken látható tárgyakat? 
Keresd meg a párokat! Írd a betűket a megfelelő négyzetbe!

4. Hogyan épült fel az ókori városok 
társadalma? Pótold a hiányzó tár-
sadalmi csoportok nevét!

2. Sorold fel a térkép alapján, milyen fo-
lyók közelében alakultak ki az első 
városok, államok! (Hat folyót írj!)

________________________________________

________________________________________

________________________________________

6. Az első városok és az ókori államok kialakulása

1. Egészítsd ki a hiányos szöveget a megadott szavakkal!

államok  irányításához  Kr. e. 3000 körül  ókornak  írás  törvényeket

Mai tudásunk szerint az első városok ötezer évvel ezelőtt, ______________________ alakultak ki. 

Létrejöttek az első _____________________ , és megjelent az _____________________ használata is. 

A város ____________________ és rendjének fenntartásához szükséges ____________________ 

írásban rögzítették. Ezzel az emberiség történetében egy új korszak kezdődött el, amelyet 

____________________ nevezünk.

katonák

földművesek kézművesek

fazekas 

kosárfonó 

fémműves 

A B C
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7.  Mezopotámia: a sumerok és az Óbabiloni 
Birodalom

3. Mezopotámiából sok régészeti emlék maradt ránk. Ezek közül most hármat láthatsz. 
Felismered ezeket? Írd a képek alá, mit ábrázolnak!

1. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Mezopotámia Ázsiában, a Tigris és az Eufrátesz folyó közötti területen helyezkedett el. A két 
folyó között termékeny volt a talaj. A két folyó vizét csatornákon a földjeikre vezették, így ön-
tözték a növényeket. Ennek köszönhetően az itt élő emberek földműveléssel és állattenyész-
téssel foglalkoztak. Főleg búzát, árpát és zöldségféléket termesztettek. A legelőkön juhot és 
szarvasmarhát legeltettek.

Hol helyezkedett el Mezopotámia? _________________________________________________________

Milyen mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoztak a sumerok? 

____________________________________________________________________________________________

Minek köszönhették a bő termést?  _________________________________________________________

Milyen növényeket termesztettek?  _________________________________________________________

Milyen állatokat tenyésztettek?  ____________________________________________________________

2. Keresd meg a hiányos mondatok befejezését!

A sumerok azért kezdtek írást 
használni, hogy

Innen kapta a nevét: 

ékírás.

feljegyezzék, ki fizette meg az adót.

Írásos agyagtáblákat és
a puha agyagban ék alakú nyomot 
hagyott.

A pálca vége ék alakú volt, ami hegyes pálcákat használtak.
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Az ókori Egyiptom életéről sok tárgyi emlék maradt ránk: piramisok, templomok, szobrok, 
szarkofágok, múmiák, falfestmények, ékszerek, szerszámok, használati tárgyak. A régészek 
írásos emlékeket is találtak: papirusztekercseket egyiptomi képírással. Az egyiptomi képírás 
írásjelei leegyszerűsített rajzok voltak – ezeket nevezzük hieroglifáknak. Papirusznádból vé-
kony lapokat préseltek, erre írtak nádvesszővel. A tinta ragasztóba kevert korom volt.

Milyen tárgyi emlékek maradtak ránk?  _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Milyen írásos emlékeket találtak a régészek?  _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Hogyan nevezzük az egyiptomiak írását?  ___________________________________________________

Mire írtak? ________________________________ Mivel írtak? _______________________________

Milyen tintát használtak? _________________________________________________________________

Egyiptomban az uralkodót fáraónak hívták. Hitük szerint a fáraó az istenek leszármazottja 
volt. Hittek a túlvilági életben is, ezért a fáraók hatalmas piramisokat építtettek maguknak, 
amelyek majd haláluk után az otthonaik lesznek. A piramis belsejében sírkamrák voltak (mint 
a lakásban a szobák). A sírkamrába a fáraó e világi javait (= értékeit) is eltemették. Ezek éksze-
rek, bútorok, fegyverek, ruhák, használati tárgyak voltak. A sírkamrák falán a fáraó életéről 
képírással meséltek. Több mint 30 piramis van Egyiptomban, a leghíresebbek a gízai pirami-
sok, melyeket a szfinx (emberfejű, oroszlántestű szobor) őriz.

Hogy hívták az ókori egyiptomi uralkodót?  _________________________________________________

Miért építtettek piramisokat? Mi célt szolgáltak?  ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Mi van a piramis belsejében?  ______________________________________________________________

Mit találtak a régészek a sírkamrákban? ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Miért? _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Hol találhatók a leghíresebb piramisok? __________________________________________________

Mi a szfinx? ________________________________________________________________________________

8. A Nílus völgyében – Egyiptom

1. Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján!
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3. Színezd ki! A rajz két egyiptomi istent, Hóruszt és anyját, Íziszt ábrázolja.

2. Írd a társadalmi piramis megfelelő helyeire az ókori Egyiptom társadalmi rétegeit! Segít 
a tankönyv szövege.
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Mi a Biblia?  _______________________________________________________________________________

Milyen két részből áll?  ________________________________  és _________________________________

Melyik nép hitvilágát írja le az első része?  __________________________________________________

Melyik vallás követői tekintik mindkét részét, azaz a teljes Bibliát szent könyvnek?

____________________________________________________________________________________________

9. A Biblia földje

1. Válaszolj a kérdésekre!

Ki volt az első emberpár?  ______________________________  és  ______________________________

Hol éltek ők?  ______________________________________________________________________________

Ki épített bárkát?  __________________________________________________________________________

Miért?  ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Hány napig esett az eső?  __________________________________________________________________

Mit jelképezett a szivárvány? _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

3. Válaszolj a kérdésekre!

2. Állítsd számozással időrendi sorrendbe a világ teremtésének folyamatát! Írj sorszámo-
kat a mondatok elé!

Isten megalkotta az égboltot és a felhőket. 

Isten megteremtette a szárazföldi állatokat és az első emberpárt.

Létrejött a világosság, a fény.

Isten a vizeket halakkal, a levegőt madarakkal népesítette be.

Isten megteremtette a szárazföldet és a növényeket.

Isten megteremtette a Napot és a Holdat.

Isten látta, hogy mindez jó, megpihent.
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Ádám

Éva

Édenkert

tudás fája

kígyó

kiűzetés

a jó és a rossz tudása

az első férfi

halandóság és fájdalom

teljes boldogság

az első asszony

a gonosz jelképe

Á

4. Kösd össze az összetartozókat!

Isten hét nap alatt teremtette a világot.

Ádám és Éva evett a tudás fájának gyümölcséből, amit Isten megtiltott nekik. 
Ezért az Úr kiűzte őket a Paradicsomból.

Ádám és Éva gyermekei népesítették be a Földet.

Az Úr az emberek bűneit látva meg akarta semmisíteni a világot.

Tűzvészt bocsátott a Földre.

Noé feladata volt, hogy egy bárkát építsen, ahová minden állatból bevitt egy párt.

Noé bárkájában 60 napig hajóztak a vízzel elárasztott Földön.

Egy páva hozott egy olajágat, ami jelezte, hogy szárazföld van a közelben, 
Noé elhagyhatja a bárkát.

5. Állapítsd meg az alábbi állításokról, igazak vagy hamisak-e a Biblia szerint! 
 Írd az I (igaz) vagy a H (hamis) betűt az állítás mögötti négyzetbe!
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kasztrendszer
rádzsa
gyapot
Mohendzsodáro

város
társadalmi szerkezet
uralkodó
növény, a pamut alapanyaga

4. Kösd össze az összetartozó fogalmakat!

Az indiai városokat gondosan megtervezték.

A gabonát a városon kívül, magtárakban helyezték el.

A folyó és a tenger közelsége miatt fejlett hajózás és kereskedelem alakult ki.

A régészek sok fémből készült fegyvert találtak az ásatásokon.

Társadalmukban is nagy rend uralkodott: mindenki a saját kasztjának megfelelő 
munkát végezte. 

A halál számukra egy új testbe való átköltözést jelentett.

3. Igaz vagy hamis? Jelöld I (igaz) vagy H (hamis) betűvel a mondat mögötti üres helyen!

10. Az ókori India

Melyik földrészen található India? __________________________________________________________

Melyik folyó völgyében alakult ki az ókori indiai kultúra? ____________________________________

Hogyan nevezték az uralkodót Indiában? ___________________________________________________

Mit jelent a maharadzsa szó? _______________________________________________________________

Főleg mivel foglalkoztak Indiában az emberek? _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Mit termeltek? _____________________________________________________________________________

Kivel kereskedtek? _________________________________________________________________________

2. Válaszolj a kérdésekre a tankönyv szövege alapján!

1. Mikor alakult ki az Indus-völgyi kultúra? Határozd meg kétféleképpen az időpontot!

a) Kr. e. ______________________ körül.  b)  ______________________ évvel ezelőtt.
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11. Az ókori Kína

1. Színezd azonos színűre az összetartozó mondattöredékeket!

2. A tankönyv szövege alapján válaszolj a kérdésekre!

Tenyésztettek-e szarvasmarhát a kínaiak? _________________________________________________

Miért ültettek eperfákat? ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Milyen érdekességet olvastál a rizs termesztéséről? _________________________________________

____________________________________________________________________________________________

3. Egészítsd ki a hiányzó mondatokat! Írd be a megfelelő helyre a megadott szavakat! 

császár, Európába, katonasággal, kereskedők, „selyemút”, szállítását, 

úthálózatot, Kr. e. 220 körül 

Az egységes Kínai Birodalom  __________________________________  jött létre. Uralkodója, az első 

_______________________  Csin Si Huang-ti volt. Jól képzett  ___________________________  védte 

hatalmát és birodalmát a külső támadásoktól. Fejlett  ______________________________  alakított 

ki, amely a hadsereg és a  _______________________________  számára megkönnyítette a közle-

kedést és az áruk  _____________________________ . Ilyen út volt a  _____________________________ 

is, amelyen a kereskedők még  _______________________________  is eljuttatták a drága selymet. 

Sárga-folyó volt.Elsősorban rizst, kölest, 

zöldségféléket és teacserjét termesztettek.Lakói földműveléssel és  

Ázsiában alakult ki.Két nagy folyója a Jangce és a

állattenyésztéssel foglalkoztak.Az ókori Kínai Birodalom
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4. Milyen találmányokat, milyen történelmi emlékeket köszönhetünk az ókori kínaiak-
nak? Írd a képek mellé, mit ábrázolnak!

5. Rajzold le a kínai nagy falat. A rajzhoz ötleteket szerezhetsz a 11. leckéhez tartozó olvas-
mány szövegéből és képeiből. 

Sorold fel, mely találmányok és emlékek nem szerepelnek a rajzokon!

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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Összefoglalás – Az őskor és az ókori Kelet

1. Tanárotok segítségével tanulmányozzátok a tankönyv gondolattérképét! 
 Alakítsatok csoportokat! Minden csoport válasszon ki egy ókori birodalmat, amelyről szíve-

sen beszélnétek! Mutassa be ezt a birodalmat az osztálynak a gondolattérkép fogalmainak 
felhasználásával! Készítsetek csoportmunkában tablót, rajzos illusztrációkkal! A tabló-
készítés során támaszkodhattok a gondolattérkép főbb címszavaira. 

2. Rendezd időrendbe a tanult történelmi korokat! Írd be a sorszámokat a négyzetekbe! 
(A legkorábbi legyen az egyes!)

 őskor   középkor   jelenkor   ókor   újkor 

3. Húzd alá azokat a tulajdonságokat, amelyekkel az ősember rendelkezett, de a majmok 
nem!

hangjelzés veszély esetén, a tűz használata, felegyenesedett járás, eszközkészítés, 

eszközhasználat, gondolatok kifejezése beszéddel

4. Milyen eszközöket használt az ősember? Kösd össze a képet a nevével!

pattintott kő kőhegyű dárda kőbalta nyíl

5. Mi volt a tűz szerepe az ősember életében? Sorold fel!

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

NT_98745_M_tort(sni)_05-mf-27.indd   20NT_98745_M_tort(sni)_05-mf-27.indd   20 2020. 06. 04.   8:07:582020. 06. 04.   8:07:58



21

7. Kösd össze az összetartozókat! Vannak állítások, amelyek mindkét állapotú ősemberre 
igazak.

Ismerte a tüzet.

A férfiak csoportosan vadásztak, a nők, 
gyerekek gyűjtögettek.

Felegyenesedett, két lábon járt.

Magokat vetett, kialakult a növénytermesztés.

Tagolt beszéddel kommunikált.

Barlangban élt a család.

Nem csupán ismerte a tüzet, hanem képes volt 
tüzet gyújtani. 

Megszelídített, háziasított vadállatokat, 
kialakult az állattenyésztés.

Vándorolt, hogy elegendő mennyiségű élelmet találjon.

Szerszámokat készített pattintott kőből, fából, csontból.

A felesleget elcserélte.

Letelepedett, kunyhót épített, mert a földművelés miatt 
nem kellett többé vándorolnia.

6. Miért rajzoltak a barlang falára? Írd le néhány mondatban!

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

BARLANGLAKÓ 
ŐSEMBER 

TERMELŐ 
ŐSEMBER

9. Hol jöttek létre az első városállamok? A helyes választ húzd alá! 

A hegyekben.  Folyók mellett.  Sivatagokban.

8. Jelöld az időszalagon a tanult ókori keleti kultúrák kialakulásának idejét!

4000 3000 2000 1000 1000 2000Kr. sz.

Kr. e. Kr. u.
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

10. Sorold fel, mi mindenben hasonlítottak egymáshoz az ókori Kelet birodalmai!

11.  Az alábbi fogalmak segítségével „építsd fel” az egyiptomi társadalmi piramist! Írd be 
a fogalmakat a piramis megfelelő helyére!

főpapok, papok, katonai vezetők, katonák, parasztok, rabszolgák, fáraó, 
írnokok, főhivatalnokok, kézművesek

12. Melyik ókori keleti népre, kultúrára jellemzőek az állítások? Húzd alá a helyes választ! 

A Tigris és az Eufrátesz folyó között terült el.

Templomuk a többszintes zikkurat volt.

Képírásuk jelei a hieroglifák.

Agyagtáblába vésték ékírásukat.

Szennyvízcsatornákat, illemhelyeket építettek 
városaikban.

Nekik köszönhetjük a selymet és a porcelánt.

Nekik köszönhetjük az iránytűt és a puskaport.

Az uralkodó holttestét bebalzsamozták.

Itt találták fel a kereket.

Piramisokat állítottak síremlékként.

Kína

Egyiptom

Mezopotámia

India

Kína

Mezopotámia

India

Mezopotámia

Mezopotámia 

Egyiptom

Mezopotámia

Mezopotámia

Egyiptom

Mezopotámia

India

Kína

Kína

Egyiptom

Kína

India
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15. Mit ábrázolnak a képek? Melyik birodalomhoz kapcsolódnak? Írd a kép alatti vonalakra!

14. Igaz vagy hamis? Írd a megfelelő szót a mondat előtti vonalra!

13. Melyik államban uralkodtak? Kösd össze!

király

fáraó

császár

maharadzsa

Kína

India

Egyiptom

Mezopotámia

______________ A szfinx Mezopotámiára jellemző.

______________  Az egyiptomiak hittek a halál utáni életben, ezért a fáraó sírkamrájában 
elhelyezték kedves használati tárgyait, kincseit.

______________ A kereket már az őskorban is ismerték.

______________ A tízes számrendszer az indiaiak találmánya.

______________ Az iránytűt a sumerok találták fel.

______________ A kínaiak hatalmas fallal védték birodalmukat a hunok támadásai ellen.

______________ A fáraó szarkofágja nem más, mint egy díszes koporsó.

______________ A kínaiak selyemre írtak, amíg fel nem fedezték a papírgyártás módját.

______________ Kína a legnagyobb területű afrikai birodalom volt.
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12. Hellász, a városállamok földje

III. Az ókori Hellász

1. Színezd ki az alábbi térképen az Égei-tengert kékre, a Balkán-félszigetet pedig zöldre!

2. Színezd ki azokat a növényeket, melyeket az ókori Hellászban termesztettek!
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3. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! A kettős betűknél (pl. CS, SZ) mindkét tagot külön négy-
zetbe írd!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Az ókori görögök szívesen tartott állata, mely a kopár, sziklás legelőkön is megél.
2. Ezen a földrészen található Görögország.
3. A mai napig fontos növény termése, már a görögök is szívesen fogyasztották, és keresked-

tek is vele.
4. Kedvelt gyümölcs, levéből bor készül.
5. Olyan ókori település, mely fallal volt elkerítve, saját vezetője, saját törvényei és saját had-

serege volt.
6. Az ókori görög városok azon lakói, akiket „beszélő szerszámnak” hívtak.
7. A rabszolgatartó államok másik nagy társadalmi csoportja (a 6. pontban említetten kívül).

MEGFEJTÉS:  ______________________________________________________________________________

4. A tankönyv képei alapján rajzolj le egy görög hegyvidéket!
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13. Görög istenek és hősök

1. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

A mítoszok mesés történetek az emberek őseiről, isteneikről és elképzelt, mesebeli lények-
ről. A görögök sok istenben hittek, és számtalan csodálatos lényről beszéltek mesés történe-
teikben. Azt képzelték, az istenek úgy élnek és éreznek, mint az emberek: szeretnek, gyűlöl-
nek, irigykednek, veszekednek és segítik egymást. Kedvük szerint megjelenhettek bármilyen 
alakban (pl. sas, bika, páva, vagy éppen bagoly képében). Halhatatlannak és örökké fiatalnak 
hitték őket. Lakhelyük az Olümposz hegye volt. A görögök mítoszai nemcsak írott szövegek-
ben maradtak ránk, hanem képzőművészeti alkotásaik is megőrizték ezeket. 

Kikről szólnak a mítoszok?  ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Mit tudtál meg a görög istenekről? _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Hol éltek? _________________________________________________________________________________

Milyen alakban jelentek meg az emberek előtt? ____________________________________________

Milyen történelmi emlékekből tudjuk mindezt? _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________

2. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! Melyik görög isten nevét rejti a megfejtés?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. A krétai király ennek fejében követelt a 
gabona és olaj mellett hét leányt és ifjút 
az athé niaktól.

2. Labirintus magyarul.
3. Így hívták az athéni királyfit, aki megsza-

badította Athént a szörnyű adótól.

4. Ezen a szigeten élt a bikafejű szörnyeteg.
5. Így hívták a bikafejű szörnyeteget. 
6. A szép és okos királylány neve. 

MEGFEJTÉS:  ______________________________
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14. Az olümpiai játékok

1. Válaszolj a kérdésekre a tankönyv szövege alapján!

2. Olvasd el a szöveget! A szöveg alapján állítsd megfelelő sorrendbe a felsorolt esemé-
nyeket! Írd a szavak előtti négyzetekbe a megfelelő sorszámokat!

Így zajlottak az ókori olümpiák:

Az első nap a versenyzők esküt tettek, majd a Zeusz-szobor előtti szertartáson vettek részt.

Második nap került sor a kocsiversenyekre, majd az öttusára.

Harmadik nap újabb szertartásokra és felvonulásra került sor, majd a versenyzők áldozatot 
mutattak be a Zeusz-szobor előtt. Ezt követően a fiatal fiúk mérték össze tudásukat és erejü-
ket birkózásban, ökölvívásban és stadionfutásban.

A negyedik napon a felnőttek versenyeztek. Lezajlottak a futószámok: stadionfutás, kettős 
stadionfutás, hosszútávfutás. Ezt a küzdősportok követték: ökölvívás, birkózás, pankráció, 
fegyveres futás.

Az utolsó napon megtartották a záróünnepséget, melyet istentisztelet, majd lakoma kísért. 
Ebből az alkalomból 100 ökröt áldoztak Zeusznak.

Milyen versenyszámokban nem indulhattak a versenyzők? Keretezd be ezeket!

Hány évente rendezték meg az olümpiai játékokat?  ________________________________________

Kinek a tiszteletére? _______________________________________________________________________

Hol éltek az ókori görögök? ________________________________________________________________

Kik vehettek részt a játékokon? ____________________________________________________________

Hány napig tartott az olümpia? ____________________________________________________________

gerelyhajítás labdarúgás diszkoszvetés birkózás

távolugrásszertorna kocsiverseny vízilabda futás

 kocsiverseny   eskütétel   fiatalok stadionfutása  

 lakoma             fegyveres futás
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15. Athén és Spárta

1. Milyen volt Athén társadalma? Írd a társadalmi piramis megfelelő helyére az alább fel-
sorolt társadalmi rétegeket!

2. Milyen foglalkozásokat űztek Athén lakói? Kösd össze a foglalkozást a hozzájuk kapcsol-
ható szavakkal, kifejezésekkel! Nem csak egyetlen jó megoldás lehetséges! Keress mi-
nél többet! Szóban indokold meg, miért jelölted a kapcsolatot!

rabszolgák, egyszerű polgárok, arisztokraták, idegenek

földbirtokos

kereskedő

fazekas

tanár 

földműves

gyakran rabszolga

műhelyek

a munkák ellenőrzése

agora

gabona, gyümölcs

3. A szöveg alapján válaszolj a kérdésekre!

Spárta kezdetben ugyanolyan városállam volt, mint Athén. Az idők során azonban a kato-
nás életmód vált jellemzővé az itteni görögökre. Meghódították a környező földterületeket 
– Spárta lett a legnagyobb területű görög városállam. A meghódított területen élő görögöket 
szolgasorba kényszerítették. De ez nem hasonlított az athéni rabszolgaságra: ezeket a szol-
gákat nem lehetett eladni-megvenni. A földbirtokhoz tartoztak, ott végezték a munkájukat. 
A spártai polgár az apjától örökölte a birtokot a szolgákkal együtt, akiket helótáknak nevez-
tek. A helóták sokkal többen voltak a spártai polgároknál, és gyakran lázadoztak. A spártai 
férfiak csakis katonáskodással foglalkoztak, hogy a meghódított területeket felügyelet alatt 
tudják tartani. 
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4. Milyen volt a spártai állam vezetése? Hogyan hoztak döntéseket? Egészítsd ki a mon-
datokat!

A spártaiaknak ________ királyuk volt. Mindig csak az egyik indult _________________ , a másik 

otthon maradt, a városállam életét irányította. A 60 éves korukig katonáskodó férfiak a 

_____________________ tanácsának tagjai lehettek. A város ügyeiben tanácskoztak, javaslataikat 

a _____________________ elé vitték, ahol a polgárok is megvitatták, majd döntöttek az ügyben. 

5. Hol élnél szívesebben, Athénban vagy Spártában? Írd le a munkafüzetbe, és indokold 
meg, miért döntöttél így! Ezután beszéljétek meg a kérdést az osztályban is!

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Milyen életmód jellemezte Spártát? ________________________________________________________

Mi történt a meghódított területek lakosságával? ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Hogyan nevezték őket? ____________________________________________________________________

Miben volt más a spártai rabszolgaság, mint az athéni? _____________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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16. A görög–perzsa háborúk

1. A leckében olvashattad, hogy mely államok seregei vívtak harcot egymással. Írd be az 
államok nevét az ábrába!

3. Miből állt egy görög harcos felszerelése? Húzd alá a megfelelő szavakat!

lándzsa bukósisak rövid kard lábvért íj és nyíl kerek pajzs

tréningruha mellvért csúzli sisak

2. Írd be a táblázatba a tankönyvi leckében szereplő uralkodók, hadvezérek nevét! Írd be 
azt is, melyik helyhez, földrajzi területhez kapcsolódik a név!

Uralkodó, hadvezér neve Földrajzi név, hely neve

4. Vajon milyen lehetett az a vihar, amelyik megsemmisítette Dareiosz király hajóhadát? 
Képzeld el és rajzold le!
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2. Hogyan alakult ki a köznép hatalma? Tedd időrendi sorrendbe az athéni társadalom 
fejlődésének szakaszait! Írj sorszámokat az állítások elé!

3. Hogyan zajlott a cserépszavazás Athénban? Játsszátok el, szavazzatok egy közös dön-
tést igénylő kérdésről! 

Arisztokraták csoportja közösen vezette az államot.

A poliszban király uralkodott.

A köznép is részt vehetett és szavazhatott a népgyűlésen.

17. Demokrácia Athénban

1. Válaszolj a képhez kapcsolódó kérdésekre!

Kit látsz a képen?   __________________________________________________

Ki volt ő Athénban? __________________________________________________

Miért vált híressé? ___________________________________________________

Miért volt fontos a köznépnek, hogy beleszólhasson az állam irányítá-
sába? Írd le összefüggő mondatokkal!

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Hogyan nevezzük ezeket az államformákat? A fenti táblázat sorszámait írd a megfelelő helyre!

____ királyság

____ arisztokratikus köztársaság

____ demokrácia (= népuralom)

Miről szavazhattok? Például arról, hogy hová menjetek kirándulni, milyen szabadidős foglal-
kozás legyen péntek délután, vagy melyik múzeumba menjen az osztály a legközelebbi tanul-
mányi kiránduláson.
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18. Épületek, szobrok és a görög színház

1. Kösd össze a megfelelő fogalmakat egymással! 

3. Melyik athéni államférfi támogatta az Akropolisz építését? Írd a nevét a vonalra!

Pallasz Athéné

Pheidiasz

színház

Athén

Dionüszosz

____________________________________________________________________________________________

Akropolisz

szobrászat

maszk

a bor és a színjátszás istene

Parthenón

2. Döntsd el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! Írd az I vagy a H betűt az állítás 
mögé!

4. Keresd meg a tankönyv szövegében a felsorolt szavakat! Magyarázd meg, mit jelen-
tenek!

Athénban tilos volt a színjátszás.

A szegény polgároknak kifizették a színházjegyét.

Sok vígjátékot is előadtak a színházban.

Csak nők lehettek színészek.

Tragédiákat nem láthattak az ókori nézők.

Akropolisz:  ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Parthenón: ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

timpanon:  ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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Szorgalmi feladat

Élt hajdanán (a Kr. e. 2. században) Görögországban egy Polübiosz nevű történetíró, aki ma-
tematikával is foglalkozott. Ő találta fel azt a módszert, amivel a görögök titkos üzeneteket 
küldhettek egymásnak.

Az üzenet számokból állt. Ezeket kódoknak nevezzük. Semmit nem jelentettek annak, aki nem 
ismerte a titkosírást. Az üzenetet csak egy táblázattal lehetett megfejteni – ez volt a titkosírás 
kulcsa. Ebben a táblázatban mindegyik betűhöz tartozott egy számpár: az első szám a függő-
leges oszlopban, a másik a felső vízszintes sorban található.

Segítségül mellékelünk egy üres táblázatot, amelybe beírhatod a számok által jelzett betűket.

Írd le a mondatot szóközökkel, írásjelekkel!

Dionüszosz: _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

1 2 3 4 5 6

1 A Á B C D E

2 É F G H I Í

3 J K L M N O

4 Ó Ö Ő P Q R

5 S T U Ú Ü Ű

6 V W X Y Z

Lássunk egy példát! 

A 33-25-33-11 kód a L-I-L-A (lila) szót rejti. 

Ezután próbáld megfejteni (átkódolni) az alábbi 
üzenetet! Vigyázz, szóközök nincsenek!

11-65-41-32-36-46-25-23-42-46-42-23-36-46-51-65-
12-23-11-34-11-25-32-53-33-52-54-46-11-16-23-64-
25-32-13-42-33-14-51-43-31-16-61-36-33-52

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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19. Az első világhódító: Nagy Sándor

1. Ki volt az az uralkodó, aki legyőzte a háborúzó görög városállamokat? Melyik ország 
élén állt?

Uralkodó:  ________________________________ Ország:  __________________________________

2. Mely országokat hódította meg Nagy Sándor? Sorold fel!

3. Miért fordult vissza az Indus folyó mellől a világhódító sereg?

5. Keress képeket az alexand-
riai világítótoronyról! Raj-
zold is le a tornyot!

4. Keress a történelmi atlaszod térképén Nagy Sándorról elnevezett városokat! Mennyit 
találtál? Szerinted miért nevezte el így ezeket a településeket? Mit gondolsz, milyen 
tulajdonságai lehettek ennek a híres uralkodónak?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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Összefoglalás – Az ókori Hellász

1. Tanárotok segítségével tanulmányozzátok a tankönyv gondolattérképét! 
 Alakítsatok csoportokat! Minden csoport válasszon ki egy-egy témát a gondolattérképről, 

amelyről szívesen beszélnétek! Készítsetek csoportmunkában tablót, rajzos illusztrációkkal! 
A tablókészítés során támaszkodhattok a gondolattérkép egy-egy nagyobb egységére. Tart-
satok kiselőadást a témáról a többi csoportnak!

3. Hol található az ókori Hellász? Aláhúzással válaszolj! (Több választ is aláhúzhatsz.)

Ázsia   Balkán-félsziget   Afrika   Európa

a Tigris és az Eufrátesz közötti terület   az Égei-tenger partján

2. Mikor alakult ki az ókori Hellász? Jelöld az időszalagon! Jelöld azt is, hogy kb. mikor 
vezette Athént Periklész! 

4. Hogyan gazdálkodtak a görögök?

Milyen növényeket termesztettek?  _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Milyen állatokat tenyésztettek?  ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Mivel kereskedtek? ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Hogyan szállították áruikat?  _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

4000 3000 2000 1000 1000 2000Kr. sz.

Kr. e. Kr. u.
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5. A görög városállamokról olvashatsz állításokat. Melyik igaz, melyik hamis? 
Jelöld I vagy H betűvel!

A görög városállamok saját törvényekkel, saját vezetőkkel, hadsereggel és önálló 
gazdálkodással rendelkeztek.
Vezetőik kezdetben a leggazdagabb és legtekintélyesebb családok voltak, 
az arisztokraták.

A földművesek, kézművesek és kereskedők nem voltak szabad emberek.

A földművesek a városfalon kívüli földeket művelték.

Katonának csak a pásztorok állhattak be.

A rabszolgák végezték a legnehezebb munkákat, amiért komoly pénzösszeget fizettek 
gazdáik. 

6. Athén volt az egyik legjelentősebb városállam Hellászban. Milyen volt a társadalmi 
szerkezete? Egészítsd ki a hiányos mondatokat!

szabadok, idegenek, arisztokratáknak, hivatalt, életéről, polgárrá, 

vagyonuk, köznépet, irányításába

Athén lakosságát két nagyon elkülönülő társadalmi csoport alkotta: a  ________________________ 

és a rabszolgák. A szabad athéniak  _____________________________  szerint is két társadalmi 

 réteget alkottak: a leggazdagabb családok tagjait – akiknek földbirtokaik voltak – nevezték 

___________________________ . A szegényebb szabadok alkották a ___________________________ . 

A polgárjoggal rendelkezők mellett éltek a városban külföldről idetelepült  _____________________ . 

Ők azonban nem váltak athéni  ___________________ , földjük nem lehetett,  _____________________ 

nem tölthettek be – tehát nem szólhattak bele a városállam  ____________________________ . 

A rabszolgák ___________________________ , munkájáról a gazdáik döntöttek.
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7. Spárta volt a másik jelentős polisz. Miben volt más a két polisz élete, társadalmi szer-
kezete? Hasonlítsd össze Athénnal! Összekötéssel válaszolj!

A hódítást, a harcot és a fizikai erőt 
tartották a legfőbb értéknek. 

Katonai tábor.

Királyság  arisztokratikus köz-
társaság  demokrácia.

A betelepült idegenek nem 
szavazhattak.

Tengeri kereskedelem, szállítás, 
hajózás.

A népgyűlésben felkiáltással 
szavaztak.

A kultúrát, a művészetet, 
az emberiességet tartották 

a legfőbb értéknek.

Akropolisz, Parthenón.

Két királyt választottak, 
egyikük háború idején a városban 

maradt.

A 60 évnél idősebb férfiak a vének 
tanácsába kerülhettek. 

A polisz körül élők látták el 
a városállam polgárait kézműves 

termékekkel, élelemmel. 

Cserépszavazással nyilvánítottak 
véleményt.

Athén

Spárta

8. Olvashattál mítoszokról, az istenek színes világáról. Tanulmányozd a 13. lecke  táblázatát! 
Melyik istenre ismersz rá a leírásból? Színezd azonos színűre az összetartozókat!

a tudományok, mesterségek istennőjeZeusz

a művészet, a gyógyítás isteneHéra

főisten, a villámlás, mennydörgés uraPallasz Athéné

a tenger istene, a viharok irányítójaApollón

a család védelmezőjePoszeidón
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A szerelem istennője Párisznak ígérte a spártai királynő, Helené szerelmét.

A viszály istennője bosszút forralt a mulatozó istenek ellen.

Párisz elrabolta a szépséges Helenét.

Páriszra, a trójai királyfira bízták, hogy eldöntse, ki a legszebb istennő.

Trója és a görögök között háború tört ki.

Odüsszeusz falovat épített, amiben görög harcosok bújtak el. 

A görögök elpusztították Tróját, a király visszaszerezte szépséges feleségét.

  9.  Megismerkedtél a trójai faló történetével. Állítsd időrendi sorrendbe a mítosz cselek-
ményét! A sorrendet az állítások elé írt számokkal jelezd!

10. Mit tudtál meg az olümpiai játékokról?

Hány évente rendezték meg az olümpiai játékokat?  _______________________________________

Kinek a tiszteletére?  ______________________________________________________________________

Kik vehettek részt a játékokon? ___________________________________________________________

Mi volt a győztes jutalma?  ________________________________________________________________

Milyen versenyszámokban indulhattak a versenyzők? Keretezd be a helyes válaszokat!

gerelyhajítás  labdarúgás  diszkoszvetés  birkózás

távolugrás  szertorna  kocsiverseny  vízilabda  futás

11. Magyarázd meg az alábbi fogalmakat!

polisz:  ____________________________________________________________________________________

demokrácia: _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Akropolisz:  ________________________________________________________________________________

Parthenón: ________________________________________________________________________________
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12. Milyen tárgyi emlékeket ismertél meg? Írd a kép alá, hogy mit ábrázol!

13.  A makedón Nagy Sándor az ókori világ legnagyobb hódítója volt. Válaszolj a kérdésekre 
a tankönyv alapján!

Mi volt Nagy Sándor görög neve?  _________________________________________________________

Ki volt az édesapja?  _______________________________________________________________________

Sorold fel, milyen területeket és népeket hódított meg! _____________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Milyen változások következtek be a meghódított területek társadalmában, kultúrájában?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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20. Itália és Róma

IV. Az ókori Róma

1. Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

2. Kösd össze a fogalmakat a jelentésükkel!

Kik alapították Róma városát a történettudomány szerint?
A) latin pásztorok és földművesek
B) Romulus és Remus
C) görög gyarmatosítók

Mikor alapították Róma városát?
A) Kr. e. 510
B) Kr. e. 73
C) Kr. e. 753

Melyik folyó partján helyezkedett el Róma?
A) Tigris
B) Tiberis
C) Indus

Ki volt Romulus és Remus?
A) etruszk kereskedők
B) latin pásztorok
C) királyi ikerpár

Kik vehettek részt a szenátus ülésein a királyság idején?
A) a patríciusok
B) a plebejusok
C) a patríciusok és a plebejusok

 etruszk előkelő, földbirtokkal rendelkező római család

 patrícius patríciusokból álló 300 fős tanácsadó testület

 plebejus Itáliában élő nép

 szenátus olyan állam, amelyet választott tisztviselők irányítanak

 köztársaság a köznép, betelepült földművesek, kézművesek, kereskedők
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1. Színezd azonos színűre az összetartozó mondattöredékeket! A teljes mondatokat írd le 
a füzetedbe!

2. Igaz vagy hamis? Jelöld X-szel a táblázatban! 

3. Állítsd időrendi sorrendbe a pun háborúk eseményeit!

21. Városállamból birodalom

Akik római polgárjoggal rendelkeztek, 

A vétójog azt jelentette, hogy 

A néptribunusok azok a választott 
tisztségviselők, akik

a plebejusok érdekeit védték.

hivatalt vállalhattak, részt vehettek 
a népgyűlésen, szavazhattak a törvé-
nyekről.

a néptribunus „Megtiltom!” felkiáltással 
megakadályozhatta egy javaslat tör-
vénybe iktatását.

Igaz Hamis
A hódító hadjáratokra azért volt szükség, mert a patríciusok újabb 
és újabb országokban akartak villákat, palotákat építeni.
A hódító hadjáratoknak köszönhetően az újabb földterületek biztosították 
az élelmet és a munkára fogható rabszolgákat.
A rabszolgákat rabszolgapiacokon adták el annak, aki a legtöbbet kínálta 
értük. 

A rabszolgákkal végeztették a háztartási munkákat, életük gondtalan volt.

Hannibál átkel az Alpok hegyvonulatain.

Karthágó porig rombolása.

Tengeri csata Szicília birtoklásáért.
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A helyszín a Diákönkormányzat (DÖK) ülése – mintha a szenátusban lennénk. A téma egy 
tanítás nélküli iskolai nap időpontja, amikorra a DÖK szervez gyermekprogramot.

A játékban tanáraitok a patríciusok, a szenátorok. Ők egy téli napot javasolnak, mert akkor 
tudnának megtartani egy fontos értekezletet.

A „néptribunusok” – azaz a diákok képviselői – ezt ellenzik. Hiszen egy napsütötte tavaszi 
napon sokkal izgalmasabb programokat lehet szervezni! Tiltakoznak, és véleményüket meg-
indokolják a „szenátoroknak”.

4. Hogyan történt a népgyűlésen a vétójog alkalmazása? Játsszátok el, mai világunkban 
hogyan történne! Képzeljétek el a történetet a megadott szempontok alapján!

5. Rajzold le a teknősbéka-alakzatot!
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  A földbirtokos parasztok nem tudták megművelni földjeiket a katonáskodás ideje alatt, 
ezért kénytelenek voltak eladni azokat.

 Így már elegendő katona állt rendelkezésre a hódító hadjáratok folytatására.

 A hadsereg létszáma nagyon lecsökkent.

 Miután leszereltek, földbirtokot is kaptak.

 Egy római konzul a szegényekből zsoldossereget állított össze.

 Föld nélkül katonák sem lehettek, megélhetésük sem volt biztosítva.

1. Miért volt szükség a zsoldos hadsereg felállítására? Tedd helyes sorrendbe a mondato-
kat, így kiderül a magyarázat!

22. Köztársaságból császárság 

2. A köztársaságban polgárháború dúlt. A lecke szövegének segítségével egészítsd ki 
a mondatokat!

A nagy vagyoni különbségek hatására a szegényebb rétegek, a  ____________________  egyre 

_____________________________  voltak. Akadtak olyan politikusok, akik változtatni akartak ezen 

a helyzeten. A nincsteleneknek  _________________  akartak osztani a  ______________________ . 

Más politikusok ezt élesen ellenezték. Így  ____________________  szakadt a szenátus, a politiku-

sok és híveik gyakran egymást is legyilkoltatták.  ____________________________  állapot jött lét-

re, amely csaknem  ____________  évig tartott.  _______________________  jutott a köztársaság.

3. Miért lázadtak fel időről időre a rabszolgák? Hol és hogyan dolgoztatták őket?

Hol dolgoztak? Sorold fel!  _________________________________________________________________

Milyen körülmények között éltek? Írd le egész mondatokban!  _____________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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4. Hogyan teremtett békét Julius Caesar? Figyeld meg az ábrát, pótold a hiányzó sza-
vakkal!

földosztás a veteránoknak, szövetség, diktátor, római polgárjog, 
a szenátus hatalmának csökkentése

5. Octavianus bosszút állt Julius Caesar gyilkosain. A köztársaság látszatát fenntartotta, 
de hatalma korlátlan volt. Miért? 

Szövetségesei legyőzése után ő tartotta kézben a  __________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

ELŐZMÉNY TISZTSÉG INTÉZKEDÉSEK KÖVETKEZMÉNYEK

politikai hatalom

biztos megélhetés

provinciák hűsége

A szenátus hálából az  ______________________________  nevet adományozta neki.
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3. Igaz vagy hamis? Színezd zöldre az igaz állításokat, pirosra a hamisakat!

Forum Romanum:  

___________________________________________  

Colosseum:  

___________________________________________  

Circus Maximus:  

___________________________________________  

Pantheon:  

___________________________________________  

1. Milyen római nevezetességeket ismertél meg? Kösd össze a képeket a névvel! Írd a vo-
nalra, mi volt az épület funkciója!

2. Szerkesszetek csoportmunkában működőképes vízvezetéket! Úgy oldjátok meg a fel-
adatot, hogy a víz a lejtő segítségével csordogáljon! Használjatok fel újrahasznosítható 
anyagokat (PET-palackot, kartondobozt, faipari hulladékot stb).

23. Séta az ókori Rómában

A Circus Maximus hajók csatájának 
megrendezésére is alkalmas volt.

A rómaiak kedvelték a szomorú véget 
érő színdarabokat, a tragédiákat.

A kocsiversenyeket a Circus 
Maximusban rendezték.

A gladiátorok csak vadállatokkal 
küzdöttek életre-halálra.
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24. Élet a Római Birodalomban

1. Honnan ered a mondás: „Minden út Rómába vezet.”? Magyarázd meg!

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

3. A rómaiak a rabszolgák munkájának köszönhetően sok szabadidővel rendelkeztek. Így 
volt idejük a mindennapi szórakozásra is. Mik voltak ezek? Írd a táblázat megfelelő osz-
lopába! Sorolj fel minél többet!

Gazdagabb rómaiak Szegényebb rétegek

2. Villa vagy bérház? A római gazdag és szegény rétegek lakásai nagyon eltérőek voltak. 
Csoportosítsd jellemzőiket! Írd a megfelelő halmazba a sorszámukat!

1. átrium
2. füstös levegő
3. padlómozaik
4. szobor
5. egyetlen helyiség
6. padlófűtés

VILLA BÉRHÁZ

7. vízvezeték hiánya
8. gyakori tűzvészek
9. vízvezeték
10. zsúfoltság
11. fürdőmedence
12. sokemeletes épület
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4. A rómaiak a művelődésre is nagy gondot fordítottak. Hogyan? Fejezd be a megkezdett 
mondatokat a kérdőszavakra válaszolva!

A római gyerekek is jártak  _______________________  (hová?). A gazdag szülők gyerekei saját 

házukban  ___________________________  (mit csináltak?). Szüleik  ________________________  (kit?) 

fogadtak melléjük, vagy művelt rabszolgájukkal  _____________________________  (mit csináltak?) 

gyermekeiket. A szegény családok közösen fogadtak fel tanítót, aki a  _______________________ 

(hol?) bérelt egy helyiséget. Ez volt az iskola. Fiúk és  _______________________  (kik?) egyaránt 

megtanultak  ___________________ ,  _____________________ ,  ____________________  (mit csinálni?). 

Sok  _____________________  (mit?) is meg kellett tanulniuk, hogy  ____________________ (hogyan?) 

tudják kifejezni magukat.  _________________  (mire?) írtak egy  _______________________  (mivel?). 

A tehetségesek továbbtanultak, akár  _________________________ ,  __________________________ ,  

__________________________  vagy  __________________________ (mi?) is válhatott belőlük.

5. A tankönyvi lecke elolvasása után milyennek képzelsz el egy római villát? Rajzold le! 
Rajzolhatod felülnézetből is, mintha egy tervrajzot készítenél.
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25. Pannónia földjén

1. Egészítsd ki a hiányos mondatokat! Segítenek a kérdőszavak.

Pannónia őslakói a  _____________________  (kik?) voltak. A rómaiak számára azért volt fontos a 

tartomány megszerzése, mert ezen a területen haladt keresztül a  __________________________ 

(mi?), amelyen a borostyánt szállították  ________________  (hová?). Fontos volt azért is, mert 

a _________________   (mi?) hajózási útvonalat és természetes  _______________________  (mit?) 

 jelentett a keleten élő  _________________  (milyen?) törzsekkel szemben. A tartományt  ________ 

(mikor?) hódították meg  __________________  (ki?) császár légiói. A Duna vonalán megerősített 

határvonalat építettek, amelynek  __________________  (mi?) a neve.

2. Pannónia székhelye Aquincum volt. Melyik a helyes válasz a három közül? Karikázd be 
a betűjelét!

Melyik folyó mellett jött létre Aquincum? 
A) Tisza
B) Duna
C) Rába

Hány nagy településrészből állt?
A) egy
B) kettő
C) három

Milyen két részre oszlott?
A) katonai és polgári 
B) katonai és rabszolgatábor
C) polgári és római

Melyik részében volt amfiteátrum?
A) a katonaiban
B) a polgáriban
C) mindkettőben

Milyen vadállatokkal harcoltak a gladiátorok?
A) bikákkal
B) medvékkel
C) oroszlánokkal
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3. Milyen jellemzői voltak a provinciának? Válaszolj a kérdésekre!

Ki irányította a tartományt? _______________________________________________________________

Kik éltek a területén? ______________________ , _______________________, ______________________

Milyen gyümölcsöket honosítottak meg? _______________ , _______________ , __________________

Hogyan nevezzük az írásukban használt betűket? ___________________________________________

Milyen vallás terjedt el itt általuk? _________________________________________________________

4. A tankönyv térképe alapján kösd össze az összeillő ókori és mai városneveket!

 Arrabona Pécs

 Gorsium Szombathely

 Sopianae Tác

 Savaria Győr

 Scarbantia Sopron

5. Mit látsz a képen? Írd a képek alatti vonalra! 
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26. Jézus élete

1. Ki volt? A lecke alapján válaszolj!

Mária:  _________________________________________________________________________________________

Keresztelő Szent János:  __________________________________________________________________

Pilátus:  ___________________________________________________________________________________

József:  ____________________________________________________________________________________________

Augustus:  _________________________________  Heródes:  __________________________________

2. Igaz vagy hamis? Tegyél X-et a megfelelő helyre!

Igaz Hamis

Keresztelő Szent János a Duna folyóban keresztelte meg Jézust. 

Heródes volt a zsidók királya.

Az apostolok voltak Jézus tanítványai.

Jézus életéről nem ír a Biblia.

Pilátus római helytartó ítélte el Jézust.

Jézus sok szigorú  _______________________  elvetett, például azokat, amik az étkezést szabá-

lyozták. Azt tanította, hogy  _______________  lehet enni, de  __________________________  és 

_____________________________ bűn. A  ____________________  Jézus tanítása szerint nem tesz 

___________________ .  Tanítása szerint, aki  ___________________________ , a mennyországba jut, 

de a pokolra kerül, ha  ____________________ . Jézus nem lázított  __________________  ellen, til-

totta az erőszakot, bűnbánatot és  __________________________________  hirdetett.

Megfejtés: _________________________________________________________________________________

vallási előírást; káromkodni; Betlehemben; boldoggá; Róma; Názáretben; megbocsátani tudást; 
nőtt fel; bűntelenül él; bűnös; veszekedni; Jézus; gazdagság; született; bármit 

3. Pótold a szöveg hiányzó szavait! Ha ügyes voltál, a maradék szavakból egy mondatot 
állíthatsz össze. Írd le!
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1. Válaszolj az alábbi kérdésekre!

Ki volt Róma első püspöke?  _________________________________________________________________

Hogy nevezzük más szóval Róma püspökét?  _______________________________________________

Ki volt az a római császár, aki először kezdte üldözni a keresztényeket?  _____________________

Melyik római császár engedélyezte a keresztény vallás hivatalos működését?  _______________

3. Mit ünnepelnek a keresztények…

vasárnap?  ________________________________________________________________________________

karácsonykor?  ____________________________________________________________________________

húsvétkor?  _________________________________________________________________________________

27.  A kereszténység elterjedése, 
a keresztény egyház kialakulása 

2. Okoskodj! Melyik kijelentés igaz a kereszténységre, és melyik a görög–római pogány 
vallásra? A sorszámokat írd a megfelelő halmazba!

 1. Zeuszt főistennek tartja.
 2. Jézus tanításait követi. 
 3. Követői felkeresik a delphoi jósdát.
 4. Több istenben hisznek követői. 
 5. Egyistenhivő vallás. 

POGÁNYSÁG KERESZTÉNYSÉG

 6. Szent könyve a Biblia.
 7. Követői hisznek Poszeidónban.
 8. A közösséget  püspökök vezették.
 9. Augustus császár hite.
 10. Péter apostol hite.

4. Az alábbi szavak betűit összekevertük! Találd ki az eredeti sorrendjüket!

 ÁPAP  __________________________________

 AÁALLMVSLÁL  _________________________

 NYÁPOG  _______________________________

 SÚHTVÉ  _______________________________

 LOSTAPO  ______________________________

 SZÖJÚVESTÉG  _________________________

 RÍRMÁT  ________________________________

 NYÉTSZEREK  __________________________ 
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4. Játsszunk egyet! Képzeletben légy történetíró Rómában, az 5. század elején! Készíts a füze-
tedbe feljegyzést arról, hogy miért néptelenednek el az itáliai városok a birodalomban!

28. A Római Birodalom végnapjai 

1. A lecke alapján válaszolj a kérdésekre a saját szavaiddal!

Miért fogadtak be a rómaiak germán népeket a birodalomba?

____________________________________________________________________________________________

Hogyan próbáltak a parasztok menekülni a magas adók elől?

____________________________________________________________________________________________

Mi lett ennek a következménye?

____________________________________________________________________________________________

Hogyan nehezítette a népvándorlás a birodalom védelmét?

____________________________________________________________________________________________

2.  Állítsd számozással időrendi sorrendbe az eseményeket! A tankönyv segít!

Időrend Esemény

A Római Birodalmat két részre osztják.

A Nyugatrómai Birodalom elbukik.

Nagy Konstantin államvallássá teszi a kereszténységet.

Germánok települhetnek le a Nyugatrómai Birodalom területén.

3. Milyen nyelven írtak és beszéltek a Római Birodalom…

nyugati felében?  __________________________________________________________________________

keleti felében?  ____________________________________________________________________________

Szerinted miért? Fogalmazd meg egész mondatokban! _____________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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Összefoglalás – Az ókori Róma 

1. Tanárotok segítségével tanulmányozzátok a tankönyv gondolattérképét! 
 Alakítsatok csoportokat! Minden csoport válasszon ki egy-egy témát a gondolattérképről, 

amelyről szívesen beszélnétek! Készítsetek csoportmunkában tablót, rajzos illusztrációkkal! 
A tablókészítés során támaszkodhattok a gondolattérkép egy-egy nagyobb egységére. Tart-
satok kiselőadást a témáról a többi csoportnak!

2. Mikor alakult ki az ókori Róma? Jelöld az időszalagon!

4. Hogyan gazdálkodtak a rómaiak?

Milyen növényeket termesztettek Itáliában?  _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Miért volt szükség a hódító hadjáratokra?  __________________________________________________

Mi történt a meghódított területeken élő emberekkel? Két válasz is lehetséges. Gondolkozz, 
melyek ezek?

____________________________________________________________________________________________

vagy: _____________________________________________________________________________________

Milyen munkát végeztek a rabszolgák?  ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Hogyan szállították a terményeket és más árucikkeket?  ____________________________________

3. Hol található az ókori Róma? Aláhúzással válaszolj! (Több választ is aláhúzhatsz.)

Ázsiában  a Balkán-félszigeten  a Tiberis folyó partján  Afrikában

a Tigris folyó partján  az Égei-tenger közelében  Európában  

az Appenni-félszigeten  a Földközi-tenger közelében

4000 3000 2000 1000 1000 2000Kr. sz.

Kr. e. Kr. u.
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5. Róma alapításáról és a Római Birodalomról olvashatsz állításokat. Melyik igaz, melyik 
hamis? Jelöld I vagy H betűvel!

Rómát a monda szerint Romulus alapította, aki kiűzte a farkasokat a városból.

Rómát a történészek szerint latin pásztornépek alapították.

Eleinte a városállamot közösen irányították, ez volt a demokrácia.

Hét etruszk király uralkodott Rómában.

A hetedik királytól a hatalmat az előkelők, a patríciusok ragadták magukhoz.

A köznépnek, a plebejusoknak kezdetben nem voltak politikai jogaik.

A köznép, azaz a földművesek, kézművesek és kereskedők nem voltak szabad polgárok. 

Katonának csak a pásztorok állhattak be.

A plebejusok kiharcolták, hogy a népgyűlésnek ugyanolyan jelentős szerepe legyen, 
mint Athénban. 

A szenátus ekkor feloszlott.

Julius Caesar akart először egyeduralkodó lenni Rómában, de meggyilkolták.

Augustus finomabb módszerekkel, a szenátust a maga oldalára állítva vált az első 
 császárrá – egyeduralkodóvá.

6. Róma egy kis városállamból a történelem legnagyobb birodalmává fejlődött. Milyen 
volt a társadalom szerkezete? Egészítsd ki a hiányos mondatokat!

patríciusoknak, idegenek, plebejusoknak, szenátus, hivatalt, rabszolgák, 
római polgárok, köztársaság, római

Róma lakosságát több társadalmi réteg alkotta. A leggazdagabb római születésű polgárok az 

előkelők, őket nevezzük  ______________________  . Közülük kerültek ki a  _____________________  

tagjai. Részt vettek a törvényhozásban,  __________________________  vállalhattak. A betelepült 

pásztorok és földművesek utódait  __________________________  nevezték. Földbirtokuk ugyan 

kisebb volt, de ők is  ________________________  polgárjogot szereztek. A politikába való beleszó-

lást csak a késői   ________________________  idején tudtak kivívni. Éltek Rómában betelepült 

_______________  is: kézművesek, kereskedők, akik nem voltak  _____________________________  ,

tehát szavazati joguk sem volt. A szabad rómaiak mellett a  _______________________  sokasága 

alkotott nagyon elkülönülő réteget, mivel őket nem tekintették teljes jogú embernek. 
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Hannibál harci elefántokkal Hispánián át indult Róma ellen.

A rómaiak tengeri csatában legyőzték a punokat.

Itáliában több éven át folytak a harcok.

Karthágó római provincia lett.

Az Alpokon való átkelést mindössze egy elefánt élte túl. 

Róma Karthágó mellett vívta a döntő csatát a punokkal.

A háború a Szicília feletti uralom megszerzéséért robbant ki.

8. A birodalom fennállása alatt nagy változások mentek végbe. Megváltozott az államfor-
ma is. Miben volt más a két időszakban az élet? Összekötéssel válaszolj!

Tengeri kereskedelem, 
szállítás, hajózás.

Egyeduralom.

A birodalmat a szenátus döntései 
alapján két konzul irányította.

Egyiptom provincia.

Zsoldoshadsereg felállítása.

A római kultúra, művészet, életmód 
a provinciákban is elterjedt.

Néptribunus, vétójog.

A birodalmat a saját döntései 
alapján az egyeduralkodó 

irányította.

Afrika provincia.

A kereszténység államvallássá vált.

köztársaság

császárság

7. Megismerkedtél a pun háborúk történetével. Állítsd sorszámozással időrendi sorrendbe 
a háború eseményeit!

9. Sok új személlyel, névvel is megismerkedtél. Vajon tudod-e, kik voltak?

Spartacus:  ________________________________________________________________________________

Nero:  ______________________________________________________________________________________

Pál:  _______________________________________________________________________________________

Hannibál:  _________________________________________________________________________________

Traianus:  __________________________________________________________________________________

Constantinus:  _____________________________________________________________________________

Attila:  _____________________________________________________________________________________ 
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11. Hazánk egy része is a Római Birodalom provinciája volt. Mit tudsz róla?

Hogyan nevezték ezt a meghódí-
tott területet?  

__________________________________

Mi volt a székhelye?  

__________________________________

10. Milyen római kori emlékeket ismertél meg? Írd a kép alá, hogy mit ábrázolnak!

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Hol terült el? Színezd ki a térképen!

Hogyan védték a birodalom határait? Fogalmazd meg néhány mondatban! 

Mely mai magyar városok területén éltek rómaiak? Írj három példát!
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12. Egészítsd ki a hiányos mondatokat!

A Római Birodalom gazdagságának, hatalmának az alapját a __________________________

területén beszedett _____________-ból származó jövedelem és a fogságba ejtett és eladott 

_________________________ ingyenmunkája jelentette.

A hódító hadjáratok végeztével az adókból származó pénz és a  ________________  száma csök-

kent. A társadalmi különbségek miatt elégedetlenkedő provinciák lakói gyakran _______________ . 

Emellett külső támadások is érték a birodalmat: a népvándorlás során más népek gyakran 

betörtek a birodalom területére, ilyen nép volt például a  _____________  is. A külső és belső 

támadások hatására a birodalom meggyengült, végül  ________  részre szakadt. A két államban 

két különböző  _______________________  uralkodott. Végül a ______________________  Birodalom 

Kr. u.  _____-ban összeomlott, ez jelentette egy hosszú történelmi kor, az  _____________  végét.

13. Totó. Írd be a négyzetbe a helyes válasz jelét: 1., 2. vagy X!

 Melyik a történelmileg helyes sorrend? 
   1. köztársaság, királyság, császárság  
   2. királyság, köztársaság, császárság
   X császárság, királyság, köztársaság

 Kik voltak a plebejusok?
   1. köznép  
   2. császárok  
   X előkelők 

 A királyság idején ki vehetett részt a szenátusban?
   1. patríciusok  
   2. plebejusok  
   X mindkettő 

 Mi volt az első pun háború kirobbanásának oka?
   1. Róma  
   2. Szicília  
   X Karthágó 

 Mi a hadisarc?
   1. fegyverrel szerzett terület  
   2. a győztesnek járó pénz  
   X leszerelt katona 
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14. Magyarázd meg az alábbi fogalmakat!

patrícius:  _________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

konzul: ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

egyeduralom:  _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

amfiteátrum: ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

provincia: _________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

limes:  _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

pápa: ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 Mit jelent a zsoldos kifejezés?
   1. fizetett katona  
   2. leszerelt katona  
   X rabszolga 

 Hány földrészen voltak provinciái a Római Birodalomnak?
   1. egy
   2. kettő
   X három 

 Ki állt a római állam élén a köztársaság idején?
   1. a király
   2. a két konzul
   X a császár 

 Ki volt az első római császár?
   1. Augustus
   2. Julius Caesar
   X Nero
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29. Új királyságok és régi birodalmak

V. A középkori Európa kialakulása

1. Igaz vagy hamis? A megfelelő helyre tegyél X-et!

Igaz Hamis

A germánok Róma városában laktak.

Justinianus barbár király volt.

A barbár királyok felvették a keresztény vallást.

A Bizánci Császárság másik neve: Keletrómai Birodalom.

Konstantinápolyban áll a Hagia Szophia nevű hatalmas templom. 

2. Egészítsd ki az ábrát! Írd a megadott fogalmakat a megfelelő helyre! 

erős hadsereg; jól képzett hivatalnokok; jól kereső kézművesek, gazdag kereskedők; 
nagy hasznot hozó kereskedelem; gazdag városok

fejlett kézműipar

befizetett nagy összegű adók:
biztos bevétel

erős császári hatalom
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30.  Nagy Károly birodalma és a birodalom 
felbomlása

3. A szópárok tagjai közül karikázd be a hűbéreseket!

A) kardforgató földesúr – gróf

B) gróf – császár

C) harcos szolgálója – kardforgató földesúr

Ki volt a legfőbb hűbérúr? Válaszolj egész mondatban!

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

1. Kösd össze az összetartozó szavakat!

 Aachen Nagy Károly

 hűbérúr hűbéri kötelesség

 templom főváros

 katonai szolgálat iskola

 császár hűbéres

2. Írd be a társadalmi piramis megfelelő helyére a hűbéri lánc tagjait!

katonáskodó földesúr; gróf; császár; a katonáskodó földesurak szolgálói
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3. Az alábbi táblázatban vízszintesen 
(balról jobbra) és függőlegesen 
(fentről lefelé) elrejtettünk hat, a 
leckében található szót. Keresd 
meg ezeket, és írd le!

2. Sorolj fel legalább hármat az iszlám vallás parancsai közül!

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

1. Igaz vagy hamis? Tegyél X-et a megfelelő oszlopba!

Igaz Hamis

A muszlimok egyetlen istenben hisznek.

Egy igazhitű muszlimnak naponta ötször kell imádkoznia.

Mohamed Kr. u. 634-ben költözött át Mekkából Medinába.

Az iszlám híveit kalifáknak nevezzük.

A muszlimok szent könyve a Biblia.

Az arabok birodalma Kínáig ért.

A muszlimok nagy becsben tartják a Kába-követ.

Az arabok elfoglalták Konstantinápolyt.

31.  Az iszlám és az Arab Birodalom 

K A L I F A H A M W

Á L T U R A K O D K

I O L M E K K A R O

S P M O K Á B I S R

Z G O N A L I H J Á

L A H G S C B J Q N

Á R A É R Q F Y X Ű

M T M F K Á B A K Ő

W U E A L O F I N G

E D D L M E D I N A

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
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32.  Európa keresztény királyságai 
és a keresztény államiság fő jellemzői

1. Válaszolj a középkori társadalmak szerkezetére vonatkozó kérdésekre!

2. Mit ábrázolnak a rajzok? Írd a vonalakra!

Ki állt a feudális állam élén?  _______________________________________________________________

Hogyan nevezzük a legfőbb hűbéreseit?  ____________________________________________________

Kik helyezkedtek el a hűbéri lánc végén?  ___________________________________________________

Mi volt a nemesek hűbéri kötelezettsége?  __________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Mivel tartoztak a jobbágyok földesuruknak a földhasználatért?  _____________________________

____________________________________________________________________________________________
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apácák

,  érsekek

bíborosok

3. Az ábra a keresztény egyház felépítését mutatja be. A lecke alapján írd be a hiányzó 
szavakat!

Papok Szerzetesek Apácák

4. Mi volt a feladata az egyszerű papságnak a középkorban? Írd be a táblázat megfelelő 
helyére!

5. Készíts a keresztneved kezdőbetűjéből díszes iniciálét! Olyan díszítést rajzolj, ami jel-
lemző rád!
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33.  Földesurak és jobbágyok. 
Élet az uradalomban

2. Állítsd időrendi sorrendbe a lovagi nevelés szakaszait!

1. Csoportosítsd a nemesekre és a jobbágyokra jellemző állításokat! Írd a megfelelő hal-
mazba az állítás sorszámát!

 1. Lakótoronyban éltek. 
 2. Hűbéresek voltak. 
 3. Kunyhóikat szalmával fedték. 
 4. Fiúgyermeküket lovaggá nevelhették. 
 5. Sok szabadidővel rendelkeztek. 
 6. Vadászatot, lakomát rendeztek. 
 7. Egyetlen szabadnapjuk a vasárnap volt. 
 8. Falvakban éltek.
 9. Joguk volt bíráskodni.
 10. Adómentességet élveztek.

fegyverhordozó

lovag

apród

írás-olvasás, műveltség megszerzése

avatási szertartás

3. Milyen lovagi erényekről olvastál? Sorold fel!

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

JOBBÁGYOK

NEMESEK
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5. Mire kellett gondolniuk aratás után a parasztoknak? Hogyan kellett beosztaniuk a ter-
mést? Sorold fel!

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

4. Mit jelentenek a következő kifejezések? Fogalmazd meg saját szavaiddal!

majorság:  _________________________________________________________________________________

lovag:  _____________________________________________________________________________________

uradalom:  _________________________________________________________________________________

paplak:  ____________________________________________________________________________________

jobbágytelek:  _____________________________________________________________________________

terményadó:  ______________________________________________________________________________

6. Milyen középkori szerszámokkal és eszközökkel ismerkedtél meg a leckében? Rajzold 
le ezeket a tankönyv 128. oldalán levő képek alapján! 
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Összefoglalás – A középkori Európa kialakulása

1. Tanárotok segítségével tanulmányozzátok a tankönyv gondolattérképét! 
 Alakítsatok csoportokat! Minden csoport válasszon ki egy-egy témát a gondolattérképről, 

amelyről szívesen beszélnétek! Készítsetek csoportmunkában tablót, rajzos illusztrációkkal! 
A tablókészítés során támaszkodhattok a gondolattérkép egy-egy nagyobb egységére. Tart-
satok kiselőadást a témáról a többi csoportnak!

3. A Nyugatrómai Birodalom felbomlott, de a Keletrómai Császárság még évszázadokig 
létezett és virágzott. Uralkodói igyekeztek megőrizni a római kultúra korábbi értékeit. 
Kösd össze az összetartozó mondattöredékeket, és másold le a mondatokat a füzetedbe! 

2. Mikor kezdődött a középkor? Jelöld az időszalagon! 

Milyen eseményhez kötődik a középkor kezdete? 

___________________________________________________________________________________________

A Keletrómai Birodalmat más néven

Legjelentősebb császára 

erős kőfallal védték.

azaz Konstantinápoly volt.

Fővárosa Bizánc, 

Bizánc városát

Bizánci Császárságnak nevezték.

a kereszténység maradt.

Az államvallás 

Ezért nem tudták más népek

meghódítani, leigázni.

Justinianus volt.

4000 3000 2000 1000 1000 2000Kr. sz.

Kr. e. Kr. u.
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4. Keleten egy új vallás született: az iszlám. Terjesztői – az arabok – szintén nagy birodal-
mat építettek. Mit tudsz erről? Válaszolj a kérdésekre!

Ki volt az iszlám vallás alapítója?  ___________________________________________________________

Hogy nevezték istenüket?  __________________________________________________________________

Hogy hívjuk a vallás követőit?  ______________________________________________________________

Hogyan nevezték a vallási vezetőket?  ______________________________________________________

Mi az iszlám vallás szent könyve?  __________________________________________________________

5. Eközben nyugaton, a Nyugatrómai Birodalom helyén új királyságok alakultak ki. Állan-
dó harcban álltak egymással. Milyen népcsoportok hoztak itt létre államokat? Húzd alá 
a helyes válaszokat!

arabok  germánok  szlávok  székelyek  lengyelek  ruszinok

6. A Frank Birodalom volt az első jelentős birodalom Nyugat-Európában. Erről olvas-
hatsz most állításokat. Melyik igaz, melyik hamis? Jelöld I vagy H betűvel!

A frankok a germán népcsoporthoz tartoztak.

A Frank Birodalmat Nagy Sándor hozta létre.

Legyőzte és birodalomként egyesítette a kisebb germán királyságokat.

Nagy Károly hódításaival az ókori Rómához hasonló méretű birodalmat hozott létre.

A pápa Rómában császárrá koronázta Nagy Károlyt.

Birodalma fővárosául is Rómát választotta.

A hatalmas területet kisebb grófságokra osztotta, hogy könnyebb legyen kormányozni 
a birodalmat.

A grófságok vezetését hűséges embereire bízta. Ők voltak a lovagok.

A grófok a közrendet és az adók beszedését felügyelték. 

Háború esetén idegen zsoldosokat fogadtak fel.

A grófi cím már a kezdetektől örökölhető volt.

Nagy Károly halála után birodalma széthullott.
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9. Hogyan gazdálkodtak a feudális államban?

8. Hol alakult ki az első feudális állam? Keretezd be!

Mi volt a hatalom alapja?  _________________________________________________________________

Mit jelent a hűbéri lánc kifejezés? Fogalmazd meg a saját szavaiddal! 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

Kik végezték a munkát a földeken?  ________________________________________________________

Miből éltek azok a társadalmi csoportok, akik nem dolgoztak? _______________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Kik alkották ezeket a csoportokat? Sorold fel!  _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Mi volt az ő szerepük, feladatuk a társadalomban?  ____________________________________

____________________________________________________________________________________________

7. Nagy Károly birodalma a hűséges szolgálat fejében kapott földtulajdonon alapult. 
Ezért is nevezzük hűbéri rendszernek. Milyen volt a hűbéri lánc? Egészítsd ki a hiányos 
mondatokat!

alattvalóit, továbbadhatták, földesurak, kapcsolatrendszer, katonáikat és szolgálóikat, 
grófságok, földet

A kisebb területek, a  _____________________  élére a császár hű  ___________________  nevezte ki: 

___________________  adományozott az őt hűségesen szolgálóknak. Ők grófok és egyben 

_____________________________  lettek. A grófok szintén megjutalmazták a legjobb _______________ 

______________ ,  kisebb földbirtokkal. Ezek a katonák és szolgálók is __________________________  

az így kapott földjeik egy részét, hogy nekik is lehessenek saját szolgálóik. Így alakult ki a kö-

zépkorra jellemző  _________________________ , amit hűbéri láncnak nevezünk.

Ázsia  Afrika  Európa
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Lakótornyokban, később 
várakban éltek.

Egész napjukat a földeken végzett 
munka töltötte ki.

Saját földbirtokkal rendelkeztek, 
amit a jobbágyaik műveltek.

Egyetlen szabadnapjuk 
a vasárnap volt.

Hűbéruruknak csak katonai 
szolgálattal tartoztak.

Gyakran rendeztek lovagi tornákat 
és vadászatokat.

Sok szabadidővel rendelkeztek, 
így szívesen játszottak.

Kisebb házakat, kunyhókat 
építettek.

Saját földbirtokkal nem 
rendelkeztek, uruktól használatra 

kapott földjeiken termeltek.

Földesuruknak terményadóval, 
robottal és ajándékokkal tartoztak.

nemesek

jobbágyok

11. Totó. Írd be a négyzetbe a helyes válasz jelét: 1., 2. vagy X!

10.  A középkorban hatalmas különbség volt a nemesek (földesurak) és a jobbágyok között. 
Ez a különbség az életmódjukban is megmutatkozott. Hogyan? Összekötéssel válaszolj!

 Kiket nevezünk nemeseknek?
  1. a papságot 2. a földbirtokosokat X a jobbágyokat

 Kik válhattak lovaggá a középkorban?
  1. a szerzetesek 2. a nemesek X bárki 

 Tartottak-e misét a szerzetesek a templomokban?
  1. igen 2. nem X gyakran 

 Kik a muszlimok?
  1. az iszlám vallás hívei 2. arab kereskedők X germán népcsoport 

 Mi a Korán?
  1. arab templom 2. bizánci templom X az iszlám szent könyve

 Ki a keresztény egyház vezetője?
  1. a püspök 2. a bíboros X a pápa

 Hol éltek a szerzetesek?
  1. a paplakban 2. a kolostorban X a mecsetben

 Mit köszönhetünk az arab matematikának?
  1. a szorzás műveletét 2. a halmazokat X a tízes számrendszert 

 Milyen vallásra kötelezte Nagy Károly a meghódított népeket?
  1. a kereszténységre 2. az iszlámra X a többistenhitre 

 Melyik római kori társadalmi csoportokból lettek a középkorban jobbágyok?
  1. a patríciusokból 2. a plebejusokból X a plebejusokból 
       és a rabszolgákból
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34. A magyar nép eredete

VI.  A magyarság története a 
kezdetektől a kalandozások végéig

1. Tedd időrendi sorrendbe Hunor és Magyar mondájának eseményeit a tankönyvi szöveg 
alapján! Írd be a sorszámokat az állítások elé!

Hunor és Magyar feleségül vették Dúla fejedelem lányait.

Ménrót hatalmas tornyot építtetett.

Hunor és Magyar gyermekei lettek a hunok és a magyarok ősei.

Hunor és Magyar megpillantottak egy szarvasünőt.

Hunor és Magyar vadászatra indultak.

2. Hogyan köthetők a magyarsághoz az alábbi népek? Írd a nép neve után!

hunok:  ____________________________________________________________________________________

finnek:  ____________________________________________________________________________________

kelet-európai népek:  ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

3. Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Ménrót második fia.
2. A magyarral rokon nyelv.
3. Ménrót első fia.
4. Attila, hun uralkodó fia.
5. Ezek a tudósok vizsgálták 

meg a honfoglaló 
magyarok csontvázait.

6. A hunok legnagyobb 
uralkodója.

MEGFEJTÉS:  ______________________________________________________________________________

Ki volt ő?  ____________________________________________________________________
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5. Hogyan változtak meg szavaink a vándorlások során? Játsszátok el!  

4. Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

1. Finnugor nyelvcsaládba tartozó nyelv.
 A) angol
 B) olasz
 C) lapp
 D) kínai

2. A monda szerint a magyarok őse.
 A) Caesar
 B) Ménrót egyik fia
 C) Nagy Sándor
 D) egy régész

3.  A nyelvtudósok szerint ennyi évvel ezelőtt létezett már egy nép, amely 
a magyar nyelv régebbi formáját beszélte.

 A) 500–1000
 B) 1000–1500
 C) 2500–3000
 D) 5000–6000

4. Hunor és Magyar ilyen állatot kezdett el hajszolni a monda szerint.
 A) vaddisznó
 B) szarvasünő
 C) kerecsensólyom
 D) bakkecske

5. Nem finnugor nyelv.
 A) finn
 B) görög
 C) észt
 D) lapp

Alakítsatok három csoportot, ők három különböző nép lesznek a játékban. Válasszatok egy 
vándort is, aki a három néphez csatlakozik majd vándorútja során! Az első csoport titokban 
találjon ki egy értelmetlen szót, amit megtanít a csoporthoz csatlakozó vándornak. Azt is ta-
lálják ki, és mondják el a vándornak, hogy mit jelent, mire használják ezt a szót! A vándor 
használni kezdi az új szót, és ezután a másik csoporthoz csatlakozik. Ő tanítja meg ezt a „né-
pet” az új szóra. Ezután elmegy a harmadik „néphez” is, és őket is megtanítja. 
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Don

Volga

Volga

Urál

Káma

Duna

Dnyeper
Tisza

Fekete-tenger

Balti
-te

nger

Kaszpi-tenger

Azovi - 
tenger

Aral-
tó

Dnyeszter

1. Írd be a térképbe a magyarok vándorlásának fő állomásait! Nyíllal jelöld meg a vándor-
lás irányát!

35. A magyar nép vándorlása

3. Igaz vagy hamis? Tegyél X-et a megfelelő helyre!

Igaz Hamis

Az Urál hegységtől északra található a magyarok őshazája.

Az ősmagyarok legértékesebb állata a szarvasmarha volt.

Levédia a Don és a Dnyeper folyók közötti terület.

Levédiát az ősmagyarok a levendulavirágról nevezték el.

Levédiában a magyarok a bolgár-törökökkel éltek együtt.

Etelközbe a magyarok a 6. században vándoroltak be.

2. Állítsd időrendi sorrendbe a következő eseményeket!

Megérkezés Levédiába.

Az Ob és a Káma folyó vidékén élnek a magyarok.

A vérszerződés megkötése.

Megérkezés Etelközbe.

Az őshaza elhagyása.
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5. Kösd össze az összetartozó szavakat!

 Etelköz nomád életmód

 Levédia a földművelés kitanulása

 magyar őshaza vérszerződés

4. Összekevertük a betűket! Állítsd őket helyes sorrendbe, hogy értelmes szavakat kapj!

 DAILÉEV  _______________________________________

 SZÉRZVRÉEŐDS  _______________________________

 KZÖELET  ______________________________________

 FJEEELMDE  ___________________________________

 ÁMOLS  ________________________________________

 JARTU  ________________________________________

 ZENME  ________________________________________

6. Rajzolj le egy jurtát! Használd fel a tankönyvi leckében olvasható leírást és a képet!
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4. A tankönyvi leckében ta-
lálható kép alapján rajzold 
le, milyen lehetett Árpád 
zászlaja, melyen a turul-
madár volt látható!

36.  Honfoglalás és letelepedés 

1. Kik éltek a Kárpát-medencében a honfoglalás idején? Keretezd be!

avarok  besenyők  bolgárok  szlávok  lappok

3. Állítsd időrendi sorrendbe a honfoglalás eseményeit! 

A magyarokat Etelközben megtámadják a besenyők.

Győztes csaták eredményeként a Kárpát-medence a magyarok birtokába kerül.

Átkelés a Vereckei-hágón.

900-ban befejeződik a honfoglalás.

Szvatopluk a magyarok segítségével legyőzi a frankokat.

Vérszerződés Etelközben.

A Szvatoplukot megsegítő magyar sereg behívja a Kárpát-medencébe Árpád 
fejedelmet a fősereggel együtt.

Szvatopluk segítségül hívja a magyarokat.

A székelyeket rendelték a gyepűk védelmére.

2. Írd a név mögé, ki volt/kik voltak!

Árpád:  ____________________________________________________________________________________

Álmos:  ____________________________________________________________________________________

Szvatopluk:  _______________________________________________________________________________

a frankok:  _________________________________________________________________________________

a székelyek:  _______________________________________________________________________________
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37. Honfoglaló őseink életmódja 

1. A jurta melyik oldalán helyezkedtek el az alábbi személyek és tárgyak? Írd a megfelelő 
helyre!

4. Hogyan képzeled el a tál-
tost? Rajzold le!

2. Húzd alá azokat a tárgyakat, amelyek megtalálhatóak voltak egy ősmagyar jurtában!

kályha  sütő  gyékényszőnyeg  falióra  íjak  szék

ágy  asztal  ülőpárna  nemeztakaró  bőrzsák  szekrény

férfiak, nők, gyerekek, házi oltár, konyhafelszerelés, fegyverek, fekvőhely, vagyontárgyak

A családfőtől jobbra:  ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

A családfőtől balra:  ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

3. Mit tudtál meg az ősmagyar hitvilágról? Kösd össze a mondattöredékeket!

A magyar törzsek a sámánt 

A szertartásokon a dob ütemes hangjára 

hét szintből áll.

táltosnak nevezték.

A táltos feladata a gyógyítás és 

A magyar ősvallás szerint a szellemvilág

révületbe esett.

gyógyfüveket.

A táltos jól ismerte a 

A táltos általában 

ló alakjában jutott a felsőbb szintekre.

a szellemek megidézése volt.
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2. Milyen európai államokba vezettek hadjáratokat? Színezd ki a térképen!

38.  A kalandozó hadjáratok és Géza fejedelem

1. Mi volt a célja a kalandozásoknak? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

A) A magyar seregek így hozták létre birodalmukat.

B) A magyarok így szereztek foglyokat, értéktárgyakat és kézműves termékeket.

C) A kalandozások célja más tájak és kultúrák megismerése volt.

3. Mit tudtál meg a magyarok harcmodoráról? Egészítsd ki a mondatokat a tankönyv 
144–145. oldalán levő szöveg alapján! Szükség esetén kérj tanári segítséget!

A magyar hadsereg alapját a  ____________________  jelentették. A csatába  _______________  , 

szablyával,  __________________  íjjal, rövid nyelű lándzsával (ennek  ___________________  a neve) 

és __________________  (harci baltával) indultak. Lovaikon a  ______________________  szilárdan 

megtámasztotta a lovast. Már ismerték a  __________________________  , ezért vágta közben 

___________________  , de akár  _________________________  fordulva is képesek voltak lőni. Őseink 

legkedveltebb taktikája a  __________________  volt. Először álló helyzetből  ____________________ 

zúdítottak az ellenségre, majd amikor azok meginogtak, harci kiáltások közepette rontottak 

Augsburg

Adriai-tenger

A
T

L
A

N
T

I -
Ó

C

E Á N

ANGLIA
K I J E V I  Á

L L A M

NYUGATI FRANK
BIRODALOM

magyarok

csehek

morvák

lengyelekKELETI FRANK
BIRODALOM

horvátok

szerbekITÁLIA

KORDOVAI
KALIFÁTUS

   B I Z Á N C I  B I R O D A L O M

NORMA NDIA

BOLGÁR BIRODALOM
ASZTÚRIAI
KIRÁLYSÁG

(NÉMET-RÓMAI
BIR. 962-TŐL)

Földközi-tenger

Északi-tenger
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4. Miért vetett véget Géza fejedelem a kalandozásoknak? Válaszolj a kérdésekre!

5. Hogyan vetett véget Géza fejedelem a kalandozásnak? Fogalmazd meg néhány mon-
datban!

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

rájuk. Ekkor _____________________  alakzatban lovagolva – kavarogva – az ellenség ________ 

____________________  nyilazták. Ha sikerült  ___________________________  az ellenséget, akkor 

teljes _____________________________  nem hagytak fel a harccal. Ha azonban veszélyessé vált 

a helyzet, bevetették a  ______________________ : a csapat nagy része, a  _______________ látszólag 

_______________________________ , az ellenség üldözőbe is vette. A zöm ekkor kettévált, az ellen-

séget ________________________  és  ________________________ .

Miért szenvedett egyre több vereséget a magyar sereg Nyugat-Európában?

____________________________________________________________________________________________

Kik ellen harcoltak Augsburgnál?  __________________________________________________________

Mikor zajlott a csata?  _____________________________________________________________________

Milyen irányban folytatódtak a portyák ezután? ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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Összefoglalás – A magyarság története 
a kezdetektől a kalandozások végéig

1. Tanárotok segítségével tanulmányozzátok a tankönyv gondolattérképét! 
 Alakítsatok csoportokat! Minden csoport válasszon ki egy-egy témát a gondolattérképről, 

amelyről szívesen beszélnétek! Készítsetek csoportmunkában tablót, rajzos illusztrációkkal! 
A tablókészítés során támaszkodhattok a gondolattérkép egy-egy nagyobb egységére. Tart-
satok kiselőadást a témáról a többi csoportnak!

3. A magyar nép hosszú vándorlás után te-
lepedett le mai hazánk területén. Hol 
éltek őseink a magyar nép kialakulása-
kor? Milyen területeken időztek hosz-
szabb ideig? Állítsd időrendi sorrendbe a 
magyar nép vándorlásának állomásait!

Levédia

Feltételezett őshaza

Kárpát-medence

Etelköz

4. Jelöld a térképváz-
laton a vándorlás 
főbb állomásait a 
3. feladat sorszá-
mainak beírásával! 
Színezd zöld színű-
re az új haza terü-
letét!

2. Mikor alakulhatott ki a magyar nyelv? Jelöld az időszalagon! 

Melyik nyelvcsaládhoz tartozik a magyar nyelv? ____________________________________________

4000 3000 2000 1000 1000 2000Kr. sz.

Kr. e. Kr. u.

Do
n

Volga

Volga

Urál

Kám
a

Duna

Dnyeper

Tis
za

Fekete-tenger

Ba
lti
-te
ng
er

Kaszpi-tenger

Dn
yeszter

895

U
r

á
l

 

BOLGÁR BIRODALOM
BIZÁNCI BIRODALOM

K á r p á t o k

K a u k á z u s

keleti szláv törzsek

nyugati szláv törzsek

besenyők
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7. Hogyan éltek őseink a sztyeppén? A védelem érdekében őseink kisebb-nagyobb közös-
ségekbe tömörültek. Melyek voltak ezek? Írd a nevüket a megfelelő nyílra! 

5. Mi volt a magyarok vándorlásának az oka? Fogalmazd meg néhány mondatban!

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

6. Kösd össze az állításokat a megfelelő helyszínekkel!

Nemzetségekben éltünk itt.

Törzsekben éltünk és harcoltunk.

Levediről kapta a nevét.

Árpád fejedelemmé választása.

Menekülés a besenyők elől.

Jelentése: folyóköz.

Vérszerződés.

Bolgár és besenyő fenyegetés.

Levédia Etelköz
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Milyen zöldségféléket nem ismerhettek őseink?  ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Milyen gabonaféléket termesztettek?  ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Milyen ételek készültek a gabonafélékből?  _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

8. Hogyan éltek őseink a sztyeppék népeként? Lakóhelyül nemezsátrat, jurtát építettek. 
Mit tanultál erről? Húzd alá a jurta jellemzőit! 

9. Hogyan éltek őseink a sztyeppék népeként? Milyen ételeket fogyasztottak? Olvasd el 
a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

faváz,  kőfalak,  fémváz,  nemezborítás,  díszes kapu,  selyemszőnyeg,  

ülőpárna,  gyékényszőnyeg,  kémény,  ágy,  asztal,  szabályos rend, 

szabadon használható élettér

A honfoglaló magyarok étkezési szokásai nagymértékben eltértek a maiaktól, hiszen a ma 
hagyományos magyar ételek és fűszerek közül például a paprika, a paradicsom és a burgonya 
csak a 16. században érkezett Amerikából.

Őseink félnomád életmódjához a gyorsan fejlődő gabonafélék termesztése illeszkedett. 
Ilyen volt például a búza, a rozs, a zab, a köles és a hajdina. Ezekből kövön sütött lepény-
kenyeret, illetve kását készítettek. A kása a mai főzelék elődje lehetett. A gabonát lisztté őröl-
ve tésztaféléket is készítettek: ismerték a tarhonyát, a nyújtott és vágott tésztákat, de a leves-
be való csipetkét is.

A nomád pásztorkodás legfőbb állatai a ló, a juh és a szarvasmarha voltak. Állataik tejéből 
aludttejet, joghurtot, túrót és sütéshez használatos vajat készítettek. Húsukat változatos mó-
dokon fogyasztották: apróhúsból levest és pörköltet főztek, készítettek hurkát, és értettek a 
húsfélék fűszerekkel való pácolásához, tartósításához, sőt ezek szárításához is. Korabeli for-
rások leírják, hogy a marhahúst puhára főzték, a csontról lefejtették, besózták, kiszárították, 
majd porrá őrölték. A hadjáratra induló férfiak egy-egy zacskóval vittek magukkal, így egy-két 
marék szárított húsból egy egész bográcsnyi tápláló ételt tudtak főzni.

Ételeiket már akkor is gazdagon fűszerezték. Sokféle fűszernövényt és gyógynövényt hasz-
náltak fel ízesítésre. Kedvelték a csípős ízt, amit gyömbérrel értek el. Számos fűszernövényt 
megismertek kalandozásaik során (fahéj, vanília, szegfűszeg, babérlevél, szerecsendió), má-
sokat ők ismertettek meg Európával (tárkony, csombor).
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Milyen állatokat tenyésztettek?  ____________________________________________________________

Milyen ételek elkészítéséhez használták fel húsukat?  _______________________________________

____________________________________________________________________________________________

Milyen egyéb ételek készültek még az állatoknak köszönhetően?  ___________________________

____________________________________________________________________________________________

Hogyan tartósították ételeiket?  ____________________________________________________________

Milyen fűszereket ismertek meg kalandozásaik során?  ______________________________________

____________________________________________________________________________________________

Ők mely fűszereket terjesztették el Európában?  ____________________________________________

10.  Mi tudsz a honfoglalásról és az azt követő kalandozó hadjáratokról? Igaz vagy hamis az 
állítás? Jelöld X-szel a megfelelő rubrikában!

Igaz Hamis

A magyar törzsek a Kárpát-medencében vérszerződést kötöttek.

Fejedelemmé választották Álmos vezért.

A hunok harcos népét legyőzve birtokba vették a Kárpát-medencét.

A magyarok a honfoglalás után kalandozó hadjáratokat folytattak. 

A kalandozás célja a zsákmányszerzés volt.

Az értékes kincseken kívül szolgáik számát is így gyarapították.

A hódító hadjáratok során három földrészt is meghódítottak.

Megtámadták Hispánia, Itália, a Német-római Császárság, sőt a Bizánci 
Császárság városait is.

Az augsburgi csatában a magyarok megölték a német-római császárt.

Ezután már csak kelet felé indítottak hadjáratokat.

A nyugati országok katonái kiismerték őseink harcmodorát, akik így egyre 
több vereséget szenvedtek.

A vereségek hatására Géza fejedelem békekötésre törekedett.

Géza megkeresztelkedett, gyermekeit is kereszténynek neveltette.
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Év végi összefoglalás

A történelem forrásai és a történelmi időszámítás

2. Csoportosítsd a leleteket! Kösd a megfelelő helyre!

1. Mivel foglalkozik a történelemtudomány? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

A) A földi élet és az emberiség múltját kutatja.

B) Az emberiség múltját kutatja.

C) Az emberiség jelenét és jövőjét vizsgálja.

3. Állítsd időrendi sorrendbe a történelmi korokat!

koponyacsont

kőbalta

kódex

várrom

barlangrajz

megkövesedett lábnyom

papirusztekercs

csontkés

agyagtáblába vésett írás

cserépedénydarab

írásos emlék

tárgyi emlék

4. Jelöld az időszalagon a történelmi időszámítás kezdetét! 

Milyen eseményhez kötődik? Írd a vonalra!

___________________________ ________________________________________________________________

Hogyan igazodunk el az időszalagon? Írd a téglalapokba a megfelelő jelöléseket!

 középkor   jelenkor   őskor   újkor   ókor 

4000 3000 2000 1000 1000 2000
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Az őskor

Az ókori Kelet államai, Hellász és a Római Birodalom

5. Hogyan éltek az őskori emberek? Pótold a hiányzó szavakat!

vadásztak, barlangokban, beszéd, növények, halásztak, kőből, tűztől, gyűjtögettek, 
állattartást

Az ősemberek gyakran  _____________________  laktak. A férfiak  ______________________  és 

________________________  . A nők és a gyerekek  ______________________ . 

Első használati tárgyaikat  __________________  készítették. Kezdetben féltek a   _____________ . 

A __________________  kialakulásával tapasztalataikat át tudták adni egymásnak. Lassan meg-

tanulták a  __________________  termesztését és az ____________________ . 

6. Mi nem volt jellemző az őskorra? Húzd át a nem ideillő szavakat!

mamut  munkamegosztás  barlang  rabszolgaság  hieroglifák 

íj, nyíl  közös tulajdon  fáraó  kőbalta  barlangrajz

7. Hol és mikor alakultak ki az ókori államok? Töltsd ki a táblázatot!

Mikor alakult ki? Hol helyezkedett el?

Mezopotámiai városállamok 

Egyiptom

India

Kína

Hellász

Római Birodalom
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9. Igaz vagy hamis? Jelöld X-szel a megfelelő rubrikában!

Igaz Hamis

A görögök több istenben hittek.

A rómaiak harcoltak Trója ellen.

Az első írás az ékírás volt, a sumerok használták Kr. e. 3000 körül.

A kínai császárok sírhelye a piramis volt.

A fáraó halhatatlan volt.

Az első demokrácia Athénban alakult ki.

A Parthenón a leghíresebb római templom.

Spártában egyszerre két király uralkodott.

Az olimpia az ókori rómaiak legnépszerűbb szórakozása volt.

Az egyiptomiak hittek a halál utáni életben, ezért a fáraó sírkamrájában 
elhelyezték használati tárgyait, kincseit.

A tízes számrendszer az indiaiak találmánya. 

A Római Birodalom területe három földrészre terjedt ki.

Fedett szennyvízcsatorna-rendszert a rómaiak használtak elsőként. 

Nagy Sándor meghódította a Perzsa Birodalmat. 

Az iránytűt a sumerok találták fel. 

A Biblia a muszlimok szent könyve. 

Az ókori görögöknél fejlett volt a hajózás és a tengeri kereskedelem.

Az ókorban általános volt a rabszolgák dolgoztatása.

Mezopotámia

Egyiptom

India

Kína

Hellász (Athén)

Római Birodalom

király

császár

fáraó

rádzsa

demokrácia

á k ál

8. Kösd össze az államok nevét a hozzájuk kapcsolódó uralkodói tisztséggel vagy állam-
formával! Egy államhoz több tisztség és államforma is tartozhat.
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1. rizs; 2. juh; 3. papirusz; 4. agyaghadsereg; 5. zikkurat; 6. hieroglifák; 7. kerék; 8. piramis; 
9. viasztábla; 10. tóga; 11. ékírás; 12. gladiátor; 13. köles; 14. víztároló; 15. vízvezeték; 
16. provincia; 17. vének tanácsa; 18. konzul

Mezopotámia:  ____________________________

Egyiptom:  ________________________________

India:  ____________________________________

Kína:  _____________________________________

Hellász:  __________________________________

Róma:  ____________________________________

10.  Melyik ókori kultúrához kapcsolódnak a jellemzők? Írd a sorszámát a megfelelő vo-
nalra!

11. Totó. Írd a helyes válasz jelét a négyzetbe!

 Mi a helyes sorrendje a Római Birodalom államformáinak?
  1. köztársaság,  2. királyság, köztársaság,  X császárság, királyság, 
       királyság, császárság      császárság     köztársaság

 Mi volt a piramisok funkciója?
  1. templom 2. sírhely X csillagvizsgáló

 Mi volt a zikkurat?
  1. templom 2. vár X mindkettő 

 Kinek a tiszteletére emelték a Parthenónt?
  1. Pallasz Athéné 2. Zeusz X mindkettő

 És a Pantheont?
  1. Romulusz 2. Julius Caesar X valamennyi isten

 Kik voltak a helóták?
  1. spártai katona- 2. spártai földművelő X athéni
       növendékek      szolgák     rabszolgák

 Hány konzul állt a római állam élén a köztársaság idején?
  1.  egy 2. kettő X három

 Melyik nem mezopotámiai folyó?
       1. Eufrátesz 2. Tigris X Tiberis 

 Ki volt a görög mitológia főistene?
  1. Jupiter 2. Pallasz Athéné X Zeusz
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állam:  _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

provincia:  _________________________________________________________________________________

demokrácia:  _______________________________________________________________________________

patrícius:  __________________________________________________________________________________

többistenhit:  ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

rádzsa:  ____________________________________________________________________________________

egyeduralom:  _____________________________________________________________________________

Messiás:  ___________________________________________________________________________________

olimpia:  ___________________________________________________________________________________

tragédia:  __________________________________________________________________________________

limes:  _____________________________________________________________________________________

12.  Mit jelentenek az alábbi kifejezések?

A keresztény Európa születése

13. Mikor ért véget az ókor? Jelöld az időszalagon! 

Milyen eseményhez kötődik? _______________________________________________________________

Milyen történelmi kor vette ezzel kezdetét?  _________________________________________________

Mi volt az oka a változásnak?  ______________________________________________________________

4000 3000 2000 1000 1000 2000Kr. sz.

Kr. e. Kr. u.
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Mi volt a középkorban a hatalom alapja?  ___________________________________________________

Mit jelent a hűbéri lánc kifejezés? Fogalmazd meg a saját szavaiddal!  _______________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Kikből lettek jobbágyok?  __________________________________________________________________

Kinek a nevéhez fűződik a hűbéri lánc kialakulása?  _________________________________________

Melyik európai birodalom élén állt?  ________________________________________________________

Mi lett birodalmának sorsa a halála után?  __________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

14.  A középkorra a feudális társadalmi rend volt jellemző. Mit tudsz erről? Válaszolj a kér-
désekre!

15.  Melyik társadalmi csoporthoz kapcsolódnak a kifejezések? Írd a megfelelő halmazba 
a sorszámát!

1. robot; 2. majorság; 3. vár, lakótorony; 4. jobbágytelek; 5. lovag; 6. robot; 
7. ajándékkal tartozik; 8. katonaság; 9. falugyűlés; 10. ajándékot kap; 11. lovagi torna; 
12. terményadó; 13. földbirtok tulajdonosa 

Magyar őstörténet

NEMESEK JOBBÁGYOK

16.  A Kárpát-medence területén korábban is éltek emberek. Állítsd időrendi sorrendbe az 
itt élő népeket!

Színezd be annak a népnek a nevét, amelyet őseink leigáztak a honfoglaláskor!

rómaiak magyarok kelták hunok avarok, szlávok
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A) Válogass az alábbi szavakból!

Levédia, nagycsaládok, Urál, legelőket, jurta, nemzetség, törzsfő

A magyarok őshazája valószínűleg az __________________________ hegység lábánál volt. Itt éltek 

más nomád népekkel, ezt bizonyítják legősibb szavaink. A pusztákon vándoroltak újabb 

__________________________ keresve. Itt már saját nyelvük és hagyományaik, szokásaik voltak. 

__________________________-ban laktak. Az őshazából __________________________-ba vándorol-

tak. A magyarok itt törzsekben éltek. A törzsek élén a __________________________ állt. Minden 

törzsbe több __________________________ tartozott. Ezek __________________________-ból álltak. 

B) Szükség esetén használd a tankönyvedet, vagy kérj segítséget tanárodtól!

Etelközben a törzsek __________________________ kötöttek. A törzsfők ________________________-t 

választották meg a magyarok vezérének, akit fejedelemnek neveztek. Ezt a szövetséget és a 

fejedelemnek való engedelmességet _________________________________-sel pecsételték meg. 

A __________________________ elől a Kárpát-medence felé vándoroltak. Árpád vezetésével a fő-

sereg a __________________________-hágón keresztül jutott a Kárpát-medence területére. A hon-

foglalás ___________ éven át tartott, ___________-ben kezdődött, és ___________-ban fejeződött 

be. Ekkor a magyarok véglegesen letelepedtek.

17. Egészítsd ki a hiányos mondatokat az eddig tanultak alapján! 

18.  Milyen állatokat tenyésztettek őseink? Keresd meg a betűrengetegben, és másold le 
a vonalakra!

K I T S V J Á Ó R F Í G

E T H Z U U G M E B D O

C Z C É P H D Ü M C V I

S Z A R V A S M A R H A

K U S I K M Ó N H G L E

E T B D S Z N A Ó K Ó N

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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Játék

19. Kvíz. Ki kicsoda a történelemben? Húzd alá a helyes választ!

Hammurápi babiloni király VAGY pun hadvezér

Julius Caesar császár VAGY hadvezér, diktátor

Kleopátra Egyiptom királynője VAGY bizánci császár

Csin Si Huang-ti kínai császár VAGY babiloni király

Brutus Caesar gyilkosa VAGY Caesar fia

Nagy Sándor a frankok császára VAGY makedón hódító

Júdás Jézus elárulója VAGY Júdea királya

Spartacus gladiátor, rabszolga VAGY olimpiai versenyző

Hannibál pun hadvezér VAGY Afrika provincia helytartója

Remus történetíró VAGY Róma alapítójának testvére

Noé a trójai faló építője VAGY bibliai bárka építője

Attila hun hódító VAGY honfoglaló magyar vezér

Heródes a zsidók királya VAGY Júdea helytartója

Nagy Károly görög hódító VAGY a frankok császára
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