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Előszó

Kedves Hatodikos!

Az új tanévben az új tankönyv mellé új munkafüzet jár! Azzal a céllal állítottuk össze, hogy 
a leckék megértését segítő feladatokkal is eredményesebbé tegyük a történelemtanulást. Ebben 
a munkafüzetben olyan feladattípusokkal találkozol majd, amilyeneket az előző tanévben 
már megismertél. Lesznek térképes, időszalagos feladatok, keresztrejtvények, igaz–hamis állí-
tásokat tartalmazó fejtörők, hiányos, kiegészítendő szövegek és természetesen rajzos, játékos 
feladványok is. Rajzokat önállóan is készíthetsz a munkafüzetbe. Több leckénél is maradt üres 
hely a feladatok után. Ezekre a helyekre bátran rajzolhatsz olyan illusztrációkat, amelyek a lecke 
témájához kapcsolódnak. Mutasd meg a rajzokat tanárodnak is!

A munkafüzetben minden tankönyvi leckéhez tartozik feladatsor. A tankönyvi fejezetek össze-
foglalását nagyobb terjedelmű feladatlapok szolgálják, és mindig van feladat az összefoglaló gon-
dolattérképekhez is. A hatodikos munkafüzetet is év végi összefoglalás zárja.

   A munkafüzetben vannak feladatok a kiegészítő anyagot jelentő tankönyvi leckékhez is. Ezek
   címe előtt itt sincs számozás. A tanórán ezekkel a feladatokkal csak akkor foglalkoztok, ha a
    tanárotok így dönt. 

A munkafüzet feladatai a tankönyv és a történelmi atlasz segítségével oldhatók meg, de szüksé-
ged lesz ötletességre és az ismeretek különböző szempontú csoportosítására is. Ha valahol mégis 
megakadsz, kérd társaid vagy tanárod segítségét!

Szeretnénk, ha tanév végén ismét azt mondanád, hogy sok ismerettel lettél gazdagabb! Jó ta-
nulást kívánnak:

a Szerzők
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1. Az egyház a középkorban

I.  A középkori Európa gazdasága 
és kultúrája 

1. Válaszolj a kérdésekre! A helyes válasz betűjelét karikázd be!

Mi volt az egyházszakadás egyik fő oka?
A)  Bizánc nem ismerte el, hogy a római 

pápa felettük áll.
B) Róma adót akart szedni Bizánctól.
C)  A barbárok nem tértek át keresztény 

hitre.

Ki állt a nyugati kereszténység élén?
A)  Minden országban az ország uralkodó-

ja.
B)  A bizánci pátriárka volt minden keresz-

tény vezetője.
C) Róma püspöke, a pápa.

2. Kösd össze az egymáshoz tartozó szavakat és állításokat!

ereklye   Csodás tulajdonságúnak tartott testrész, tárgy, ruhadarab.

szent    Szentekről szóló csodás történet.

legenda   Hívek elé példaként állított ember.

zarándoklat A nyugati keresztény egyház vezetője.

pápa    Utazás a Szentföldre.

3. Melyik a kakukktojás a négy közül? Tegyél X-et a megfelelő helyre!

Mivel töltötték a szerzetesek idejüket 
a kolostorban?
A)  Sütöttek-főztek, mert ők látták el 

élelemmel a királyi udvart.
B) Imádsággal és sokféle munkával.
C)  A zarándokok számára készítettek 

felszerelést.

Mik voltak az ereklyék?
A)  Szentként tisztelt emberek élettörténe-

tét tartalmazó könyvek.
B) A szentek kedvenc ételei.
C)  A szentek megmaradt testrészei, ruha-

darabjai.

a)  pápa;  püspök;  eretnek;  plébános

b)  templomi     Szent Jobb;  szentek       egy szent foga
            gyertyatartó;                                                       ruhadarabja;

c)  bencés rend;  plébános;  Szent Benedek;  kolostor
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2. Hadviselés a középkorban. A keresztes lovagok

1. Játsszatok egy kicsit! Tervezzetek saját keresztes hadjáratot!

Tanulmányozzátok a térképet, és tervezzétek meg az útvonalat! Milyen szállítóeszközökre lesz 
szükségetek? Milyen államokkal kell szövetséget kötni, amíg a Szentföldre értek? Készítsetek 
keresztes pajzsot vagy sisakot kartonból! A játék folytatódhat a szünetben vagy a szabadidő-
tökben is.

2. Állításokat olvashatsz a keresztes hadjáratokról. Melyik igaz, melyik hamis? Írd az 
I vagy a H betűt az állítás utáni négyzetbe! 

A keresztes hadjáratok célja Bizánc elfoglalása volt.

A keresztes lovagok Európán átvonulva a Szentföldre tartottak.

Az egyház és a pápa szentesítette a hadjáratokat.

Jeruzsálemet nem sikerült visszafoglalni az araboktól.

Az iszlám hívei is szent helynek tekintették Jeruzsálemet.

Úgy tartották, hogy Jeruzsálemben született Mohamed próféta.
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3. Milyen ostromgépeket látsz a képen? Írd a kép alá a nevüket!

szeldzsuk: ________________________________________________________________________________

dzsihád: __________________________________________________________________________________

katapult: __________________________________________________________________________________

4. Mit jelentenek az alábbi szavak?

5. Milyen hatása volt a keresztény Európára a keresztes hadjáratoknak? Sorold fel, milyen 
árucikkeket és találmányokat ismertek meg a keleti kultúráknak köszönhetően!

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________ __________________________ __________________________
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3. Kereskedelem és városok a középkorban

1. Húzd alá azokat az állításokat, amelyek igazak a középkori városokra!

2. Melyik a kakukktojás a négy közül? Tegyél X-et a megfelelő helyre!

A) Egy városban legalább egymillió ember lakott.
B) Egy összegben adóztak a királynak.
C) Nem parancsolt nekik a király.
D) A városokat fallal vették körül, hogy a támadások ellen védekezzenek.
E) A városok lakosai a jobbágyok.
F) A vásárokat a főtéren, a város középpontjában rendezték.
G) A városlakók általában földműveléssel vagy kereskedelemmel foglalkoztak.

a)  sörfőző;  mészáros;  kovács;  pék

 Azért, mert _____________________________________________________________________________

b)  egyösszegű  saját vezető;  vásártartási jog;  függetlenség
                 adózás;                                                                                                             a királytól

 Azért, mert _____________________________________________________________________________

c)  város;  fal;  uradalom;  céh

 Azért, mert _____________________________________________________________________________

d)  mester;  inas;  apród;  legény

 Azért, mert _____________________________________________________________________________

e)  jobbágyok;  kereskedők;  kézművesek;  polgárok

 Azért, mert _____________________________________________________________________________
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1. A fegyvereket ilyen foglalkozást űző mester készíti.
2. Fallal körülvett nagyobb település. Egy összegben adózott a királynak.
3. A céhmester fiatal segédje.
4. Ha egy legény elkészített egy ilyet, akkor mesterré vált.
5. A városlakó neve.
6. A város főterén tartott esemény.

MEGFEJTÉS:  ______________________________________________________________________________

3. Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és írd a megfejtést a pontozott vonalra! A megfejtésből 
megtudhatod, hogy minek nevezték a rossz minőségű termékeket előállító kézművese-
ket, akik a céheken kívül dolgoztak.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. Tervezz cégért egy általad választott mesterség céhének!
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    Európa újjászületése. 
A humanizmus és a reneszánsz

1. Mit jelentenek az alábbi kifejezések?

humanizmus: ______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

reneszánsz: _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. Kösd össze az összetartozó neveket és kifejezéseket!

Leonardo da Vinci   könyvnyomtatás

humanizmus   szobrász

Gutenberg    emberközpontú gondolkodás

reneszánsz    repülő szerkezetek

Michelangelo   művészeti stílus

3. Igaz vagy hamis? Írd az I vagy a H betűt az állítás utáni négyzetbe!

A humanizmus újra felfedezte az ember fontosságát a természetben.

A babonák és hiedelmek egyre szélesebb körben terjedtek el.

Sorra nyíltak meg az egyetemek, ahol a természet működését kutatták.

Kopernikusz megállapította, hogy a Nap kering a Föld körül.

A művészetek és a tudomány jó ideig elválaszthatatlanok voltak egymástól.

A művészeti műhelyekben tudományos kutatás is folyt.

A reneszánsz ember csak a saját művészeti ágához értett.

A tudás terjedését a kódexek tették lehetővé.

    E
AAA
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4. Fejezd be a megkezdett mondatokat a tankönyv szövege alapján!

Itáliában az ókor emlékei hozzátartoztak __________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ .

A művészek a valóság _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ .

A sokoldalú, a tudomány és a művészet majdnem minden ágát művelő embert ______________ 

_____________________________________________________________________ nevezzük.

Ilyen jellegzetesen reneszánsz egyéniség volt _____________________________________________

és _____________________________________________  .

A humanizmus széles körű elterjedéséhez nagyban hozzájárult a 15. század közepén ______ 

__________________________________________________________________________________________ .

5. Számozással állítsd helyes sorrendbe a könyvnyomtatás folyamatát!

Az ólombetűket a szövegnek megfelelően egymás mellé rendezték.

Nyomdagép segítségével a papírlapot a kiszedett szövegre nyomták.

Ólomból apró betűket készítettek.

A betűket festékkel kenték be.

6. Kinek a műve látható a képen?

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________
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Összefoglalás – A középkori Európa 
gazdasága és kultúrája

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!

FÖLDESURAK

PAPOK 

JOBBÁGYOK

POLGÁROK

3. Ebben a fejezetben arról olvashattál, hogyan éltek a középkori Európában. Melyik társadal-
mi csoport életmódjára vonatkoznak az állítások? Írd a számokat a megfelelő halmazba!

 1. várakban éltek;
 2. terménnyel és szolgáltatásokkal tartoztak; 
 3. céhekben dolgoztak; 
 4. egy összegben adóztak; 
 5. egész nap a földeken dolgoztak; 
 6. latinul miséztek; 
 7. kereskedelemmel foglalkoztak 

 8. kedvenc időtöltésük a vadászat volt;
 9. falvakban éltek;
 10. tudtak írni-olvasni;
 11. inasaik voltak;
 12. vezetőjük a római pápa;
 13. csak ünnepnapokon jutott hús az asz-

talra

2. Mikor kezdődött a középkor? Jelöld az időszalagon!

500 1000 2000Kr. sz.

Kr. e. Kr. u.

1500500

a) csoport b) csoport
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4. Hogyan alakult ki a városi polgárság? Válaszolj a kérdésekre!

Miért kezdődött meg a városok fejlődése? Sorold fel az okait!

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Milyen tevékenységeket végeztek itt a polgárok?

___________________________________________________________________________________________ 

Milyen kiváltságokat kaphattak a városok? Sorolj fel néhányat!

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Miért volt vonzó a városi élet a jobbágyok számára? Fogalmazd meg néhány mondatban!

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

Hogyan lett valakiből céhmester? Egészítsd ki a láncolatot!

__________________________________ __________________________________ céhmester

5. A városokban a kézművesmesterek céhekbe tömörültek. Miért volt ez előnyös számuk-
ra? Egészítsd ki a szöveget a megadott szavakkal!

árat; egyazon; mesterember; minőségű; cégérével; műhelyeik; anyagi érdekeiket; 
céheket; ki is zárhatták

A városi polgárok között akadt sok kovács, csizmadia, asztalos, pék, mészáros és sörfőző is. 

Azért, hogy minden _____________________________ megélhessen a munkájából, hasonló 

_________________________ kellett kérniük termékeikért, hasonlóan jó _________________________ 

munkát kellett kiadni a kezükből. Emiatt érdekvédelmi szervezeteket, azaz  ________________ 

hoztak létre. A mesterek egymással szoros kapcsolatot tartottak, közösen védték _____________ 

_______________________________ a városba érkező idegen mesterek ellen. Általában a város 
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6. Milyen foglalkozást űzhetnek az alábbi cégérek tulajdonosai?

_____________________________ utcájában voltak házaik,  ___________________________ , amelye-

ket a céh _____________________________ ékesítettek, a céhükre jellemző ruházatot és jelvénye-

ket viseltek, saját ünnepeket és egyedi szertartásokat tartottak.

Nagyon ügyeltek arra, hogy kizárólag jó minőségű termékeket készítsenek. A rosszul dolgozó 

mestereket akár _________________________________ soraik közül.

Igaz Hamis

Az ereklye csodatevőnek tartott testrész, tárgy, ruhadarab.

Az eretnekek egy középkori szerzetesrend tagjai.

A kódexeket a szerzetesek másolták a kolostorokban.

A keresztes hadjáratok a pápa által szentesített háborúk voltak.

A keresztes háborúk célja a területszerzés, a birodalomépítés volt.

A keresztes lovagok között éppen ezért volt sok rablólovag is.

A keresztesek elfoglalták Jeruzsálemet.

8. Igaz vagy hamis? Jelöld X-szel a megfelelő helyen!

7. A középkori egyház felépítését jelképezi a piramis. Ki állt az élén, és kik voltak a leg-
nagyobb tömegben, a legalacsonyabb rangban? Írd a vonalakra!

bíboros

püspök

____________________ és ___________________

__________________________ __________________________ __________________________
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1. Jézus szülőföldjét így nevezték a középkorban. A keresztesek szerették volna elfoglalni.
2. A lovagot csatába kísérő fiatal nemes, aki a fegyveréről gondoskodott.
3. A lovag lakóhelye.
4. A fegyverforgatást tanuló és a lovagot szolgáló gyermek.
5. A faltörő kos és a katapult is ilyen szerkezet.

MEGFEJTÉS:  ______________________________________________________________________________

9. Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

1.

2.

3.

4.

5.

10. Kvízjáték! Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

Mit tanulhattak a középkori egyetemeken?
A) informatikát B) szőnyegkészítést C) szónoklattant

Mit jelent a teológia szó?
A) hittan B) logika C) jog

A középkor elején ki állt az emberi gondolkodás középpontjában?
A) az apát B) a király C) Isten

A humanizmus idején hogyan változott meg az életszemlélet?
A) emberközpontúság B) istenközpontúság C) istentagadás

11. Magyarázd meg a következő szavakat, kifejezéseket!

polgár:  ____________________________________________________________________________________

céh: ______________________________________________________________________________________

cégér:  ____________________________________________________________________________________

Szentföld: _________________________________________________________________________________

keresztes hadjárat: ________________________________________________________________________

reneszánsz:  _______________________________________________________________________________
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Géza fejedelem legidősebb férfi rokona: ___________________________________________________

Szent István édesapja: ___________________________________________________________________

Imre herceg nevelője: ____________________________________________________________________

Az első magyar király: ____________________________________________________________________

Imre herceg édesanyja: __________________________________________________________________

Felnégyelt lázadó: ________________________________________________________________________

Szent István utóda a magyar trónon: ______________________________________________________

4. Az államalapítás: Szent István uralkodása

II.  A magyarság története az állam-
alapítástól az Árpád-ház kihalásáig

1. Tedd időrendi sorrendbe István király életének eseményeit! Írd a sorszámokat az ese-
mények előtti négyzetekbe! 

2. Kiről van szó? Egy nevet több helyre is beírhatsz.

3. Kösd össze a neveket a hozzájuk illő szavakkal! A szavak betűit megkevertük. Írd le 
a szavakat a kevert betűk mögötti vonalra!

 Koppány legyőzése

 István királlyá koronázása

 Korona kérése a pápától

 Imre herceg halála 

 István király halála

 A vármegyerendszer létrehozása

 Orseolo Péter utódnak jelölése

 István fejedelemmé választása

Imre E S L Ő G Y A M A R R L Y I Á K __________________________________________

Koppány Z D Ó A L Á __________________________________________

Gellért R C G E H E __________________________________________

István S P K Ü Ö P __________________________________________

Orseolo Péter I S V N Á T T Ó D J A U __________________________________________
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4. Egészítsd ki a Szent István által kiépített egyházszervezettel és vármegyerendszerrel 
kapcsolatos ábrát! Írd a megfelelő fogalmakat a vonalakra!

Egyházszervezet Közigazgatás

két _____________________

Élén az _________________

_____________ püspökség

Élén a __________________

________________________

Élén az _________________
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2. A vármegyék bevétele megoszlott a király és az ispán között. Hányad része volt a kirá-
lyé, hányad része lett az ispáné? Színezd ki ennek megfelelően az alábbi ábrát!

3. Milyen munkákat végeztek a várbirtokon? Keresd meg a felsorolásból amelyeket nem, 
és húzd át azokat! 

5. Élet a vármegyékben 

A király személyesen nevezte ki az ________________________ (kit?).  A ________________________ 

(mi?) központja minden esetben egy vár volt. Az ispán innen irányított. Kötelességei közé tar-

tozott ___________________________ (mi?), és ___________________________ (mi?) is. Különösen 

fontos volt a vármegyei ___________________________ (mi?) irányítása, mert a király utasítására 

bármikor ___________________________ (hová?) kellett indulniuk. Szükség esetén a vármegye 

közvetlen védelme is az ő feladatuk volt.

földművelés  halászat  bőrösmesterség  telefonszerelő  madarász

postás  edénykészítés  íjkészítés  vadászat  kockajátékok

1. Egészítsd ki az alábbi szöveget a lecke alapján! Használhatod a tankönyvet.

Királyt illette: sárga      Ispánt illette: zöld

4. Igaz vagy hamis? Írj I vagy H betűt a táblázatba, az állítások mögé!

A vármegyéket az ispán irányította.

A vármegyék feladata csupán a katonaság megszervezése volt.

A befolyt adók a király és az ispán között oszlottak meg.

Az ispán nagyobb részt kapott ezekből.

A várbirtokok önellátásra törekedtek.
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6. Szent László és Könyves Kálmán 

1. Jelöld az időszalagon I. (Szent) László és Könyves Kálmán uralkodásának kezdetét!

Melyik évszázadban lépett trónra a két uralkodó?

I. (Szent) László: ___________________ század  Könyves Kálmán: __________________ század

2. Milyen előzményei voltak I. László trónra lépésének? Egészítsd ki a folyamatábrát!

_______________________________

_______________________________

_______________________________

László
törvényei

megszilárduló
királyi hatalom

REND

3. Az állítások közül melyik vonatkozik I. Lászlóra, melyik Könyves Kálmánra? Írd a számát 
a megfelelő halmazba! Van, amit mindkét uralkodóhoz beírhatsz.

a) csoport:

 1. Szigorú törvényeivel védelmezte a magántu-
lajdont.

 2. Katonaként termetével, testi erejével és bátor-
ságával is kitűnt társai közül.

 3. Meghódította az Adriai-tenger partvidékén 
Dalmáciát.

 4. Elfoglalta Horvátországot.
 5. Műveltségével túltett a korabeli uralkodókon. 

b) csoport:

 6. Támogatta a keresztény egyházat.
 7. A lerombolt templomokat újjáépíttette.
 8. A krónikák szerint testi fogyatékosságokkal 

született. 
 9. István király vér szerinti leszármazottja volt.
 10. Megtiltotta a boszorkányüldözést.

I. LÁSZLÓ

KÖNYVES KÁLMÁN

1500500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
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A nagybirtokos főurak hatalma megnőtt.

IV. Béla megkísérelte visszavenni az apja által elajándékozott földeket.

II. András vármegyényi földbirtokokat adományozott hű embereinek.

II. András kiadta az Aranybullát.

A királyi hatalom meggyengült.

IV. Béla ezzel maga ellen fordította a leghatalmasabb főurakat.

7. II. András és IV. Béla

1. Állítsd időrendi sorrendbe az eseményeket!

 1. 1205-től uralkodó királyunk neve.
 2. Ez volt a hatalom alapja a középkori 

Eu ró pában.
 3. A kalandozó hadjáratokat befejező 

fejedelmünk neve, aki előkészítette 
a keresztény állam alapítását.

 4. A Mongol Birodalom alapítója.
 5. I. István királlyal szemben álló trón-

követelő vezér, akit István király legyő-
zött és elrettentésül felnégyeltetett.

MEGFEJTÉS: ______________________________                 Mikor készült ez az okirat? _________________

2. Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 6. II. András fia.
 7. Árpád törzsének szent állata.
 8. A magyar nép bevándorlása a Kárpát-

medencébe, a 895-től 900-ig tartó 
 folyamat neve.

 9. Dzsingisz kán népe – birodalmának 
neve.

 10. A legharciasabb mongol törzs.
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3. Kösd össze a neveket a hozzájuk kapcsolódó állításokkal! Az egyik névhez két állítás 
kapcsolódik.

II. András

IV. Béla

Dzsingisz kán

Kötöny

A kunok fejedelme.

A Mongol Birodalom megalapítója.

Magyar király a tatárjárás idején.

Vármegyényi területeket adományozott el.

Az Aranybullát kiadó királyunk.
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8. A tatárjárás és az ország újjáépítése

1. Mit tudtál meg a tatárjárás eseményeiről? Egészítsd ki a hiányos mondatokat a meg-
adott szavakkal és évszámokkal!

3. Rajzold le a Salamon-
tornyot! Ha kedved 
van, megpróbálha-
tod a visegrádi várral 
a hátterében. 

2. Miért nevezzük IV. Bélát „második honalapítónak”? Fogalmazd meg a saját szavaiddal!

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

a) A kelet felől érkező ______________ sereg megtámadta Magyarországot. Béla király nem ka-

pott katonai segítséget az ___________________ uralkodóktól. Az ütközet _____________________ 

zajlott, _________-ben. A tatárok seregét ________________________ vezette. Ő volt a hatalmas 

__________________ Birodalmat létrehozó ________________________ unokája. 

 Beírandó szavak: 1241; Batu kán; Dzsingisz kán; európai; Mongol; Muhinál; tatár 

b) A csata súlyos magyar ________________________ végződött. Ez volt addigi történelmünk leg-

nagyobb katonai ____________________ . A tatárok nagy ________________________ végeztek az 

országban: a lakosságot _________________________ vagy foglyul ejtették, a falvakat, templo-

mokat ______________________ . Csak a ______________________ nyújtottak védelmet ellenük.

 Beírandó szavak: felégették; kővárak; kudarca; lemészárolták; pusztítást; vereséggel
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Összefoglalás – A magyarság története 
az államalapítástól az Árpád-ház kihalásáig

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. Államalapító királyunkról, I. Szent Istvánról olvashatsz az alábbi szövegben. Egészítsd 
ki a megadott szavakkal a hiányos mondatokat!

2. Mikor alapította I. (Szent) István király a magyar államot? Jelöld az időszalagon! 

1500500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

a) 997-et írunk. _________________________ halála után fia, ____________________ lett a magyarok 

fejedelme. Folytatta az ország ______________________________ hitre térítését. Mint apja, ő is 

tisztában volt vele, hogy az ország, a magyar nép számára nincs más ______________________ 

a fennmaradáshoz. Ez azonban nem ment _______________________ nélkül. 

 Beírandó szavak: esély; Géza fejedelem; harcok; keresztény; Vajk

b) _________________ , aki Géza fejedelem legidősebb rokona volt, a _________________________ 

______________ követője maradt, és a régi szokásokat akarta megőrizni. Magának követelte 

a ____________________________ címet István ellenében. Elkerülhetetlen volt az összecsapás, 

amelyre _____________________ közelében került sor. A győztes _______________________ lett. 

Koppány holttestét az uralkodó ____________________________ vágatta és az az ország négy 

várának kapujára tetette, figyelmeztetésül a pogányoknak és a többi lázadónak.

 Beírandó szavak: fejedelmi; István; Koppány; négyfelé; pogány hit; Veszprém
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Mikor koronázták királlyá Istvánt? _________________________________________________________

Hol volt a koronázási ünnepség? __________________________________________________________

Milyen intézkedéseket tett István a keresztény hit elterjesztéséért? Sorold fel!

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Hogyan kormányozta az országot? ________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Melyik város volt a királyi székhely? _______________________________________________________

Mikor halt meg István király? _________________________________________________________

Kit nevezett meg trónörökösként? _________________________________________________________

Miért nem a fiát? __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. Válaszolj a kérdésekre!

5. I. (Szent) István halála után zűrzavaros évtizedek következtek. Mi történt ez alatt az idő 
alatt? Kösd össze az összetartozó mondattöredékeket, és megtudod! 

A német-római császár többször is

Újra fellángoltak a

Szabadon kószálva   

lemészárolták.

uraik földbirtokáról.

lerombolta a templomokat.

Fellángoltak

Vata vezér  

a pogánylázadások.

tolvajlásból, fosztogatásból éltek.

A jobbágyok elszöktek

A papokat

trónért folyó küzdelmek.

megtámadta országunkat.
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6. I. (Szent) László trónra lépését követően állt helyre az országban a rend. Milyen intéz-
kedésekkel teremtette meg? Sorolj fel néhányat! Írd a táblázat megfelelő oszlopába!

Közbiztonság, közigazgatás szempontjából 
fontos törvények

A keresztény egyházat és vallást támogató 
intézkedések

7. Könyves Kálmán enyhített a törvények szigorán. Készítsd el profilját egy közösségi por-
tálra!

Személyes adatok

Név: ___________________________________________________________

Lakhely: _______________________________________________________

Családi állapot: ________________________________________________

Foglalkozás: ___________________________________________________

Tanulmányok: _________________________________________________

Nyelvtudás: ____________________________________________________

Egyéb adatai (személyiség, érdeklődési kör, érdekességek róla) 

Híres rokona: _____________________________________________________________________________

Milyennek tartják az emberek? ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Mivel tölti a szabadidejét? ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Érdekességek róla: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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Mikor uralkodott? ________________________________________________________________________

Miért adta ki az Aranybullát? ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Mikor keletkezett ez az okirat? _____________________________________________________________

Milyen ígéreteket tett benne a király?

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________________

8. Miről vált híressé II. András? Válaszolj a kérdésekre!

IV. Béla visszahívta és letelepítette a kunokat, újra benépesítette az országot.

A birtokok visszavételével maga ellen fordított több főurat.

1235-ben elfoglalta a trónt.

1241-ben a tatárok Muhinál hatalmas vereséget mértek a magyar seregre.

Behívta az országba a tatárok elől menekülő kunokat.

A nemesek egy részétől visszavette az apja által nekik adományozott birtokokat.

1242-ben a tatárok váratlanul kivonultak az országból.

A nagybirtokosok bosszúból megölték Kötöny fejedelmet, a kunok vezérét.

9. IV. Bélát második honalapítóként emlegeti a történelem. Tedd időrendi sorrendbe ural-
kodása legfőbb eseményeit! Írj sorszámokat az események elé!
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12. Kit látsz a képen? Írd a képek alatti vonalra!

11. Kvízjáték: Árpád-házi uralkodók. Húzd alá a helyes választ!

Ki volt IV. Béla apja?
A) Könyves Kálmán B) III. Béla C) II. András

Kinek a nevéhez fűződik Koppány legyőzése?
A) I. (Szent) László B) I. (Szent) István C) Géza fejedelem

Kinek a nevéhez kapcsolódik az Aranybulla kiadása?
A) I. (Szent) István B) II. András C) Könyves Kálmán

Mit nevezünk trónviszálynak?
A) a királyi trónért folyó vita B) a királyi trónért folyó C) két király közötti háború
        háború       

Miért nevezzük I. (Szent) Istvántól III. Istvánig a királyokat Árpád-házi királyoknak?
A) Árpád nevezte ki őket B) Árpád vér szerinti C) Árpád nevére esküdtek fel
        leszármazottai voltak

Mettől meddig tartott az Árpád-kor?
A) 890–1000 B) 895–1301 C) 1000–1301

__________________________ __________________________ __________________________

Igaz Hamis

A tatárok feldúlták és felégették az ország nagy részét.

Amerre jártak, foglyul ejtették vagy megölték a lakosságot.

A kővárakat földig rombolták.

IV. Bélát felnégyelték, testét négy várának kapujára tűzték ki.

A tatárok harcmodora hasonló volt, mint a kalandozó magyaroké.

10. Igaz vagy hamis? Jelöld X-szel a megfelelő oszlopban!
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   Kiskirályok a király ellen: I. Károly

III. A középkori Magyar Királyság 
virágkora és hanyatlása

1. Állítsd időrendi sorrendbe az alábbi történelmi eseményeket! Írj sorszámokat a négy-
zetekbe!

2. Honnan voltak bevételei I. Károly királynak? Egészítsd ki az ábrát!

 A visegrádi királytalálkozó.

 Hárman szállnak harcba a magyar trónért.

 I. Károly törvényes magyar uralkodó lesz.

 I. Károly halála.

 A rozgonyi csata.

 III. András halála.

I. Károly bevételei_____________________ vám _____________________ adó

__________________________  jog __________________________ bér

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

K Á C S Á T É M :  __________________________________________________________________________

É D A B A A A M :  __________________________________________________________________________

S G R Á D I V E :  ___________________________________________________________________________

K R M C Ö Ö N Y A B Á :  _____________________________________________________________________

   KK
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4. Írd be Visegrád és Buda városok nevét a térkép megfelelő helyére!

5. Melyek a hasonlóságok és a különbségek egy régi és egy mai pénzérme között?

Hasonlóságok Különbségek
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9. Nagy Lajos, a lovagkirály

1. Kösd össze az összetartozó neveket és állításokat!

Johanna királynő   A magyar király testvére.

András herceg   Az ősiség törvényének bevezetője.

Kálti Márk    Nápolyi uralkodó.

Nagy Lajos   A Képes Krónika szerzője.

2. Milyen csapások érték Magyarországot Nagy Lajos uralkodása alatt?

3. A tankönyv segítségével egészítsd ki az ábrát!

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 

Igaz Hamis

Pestisjárványok is voltak a Magyar Királyságban.

I. (Nagy) Lajos megtiltotta a kilenced beszedését. 

A király elrendelte az ősiség törvényét.

I. (Nagy) Lajos nápolyi hadjáratai sikeresek voltak, mégis lemondott 
a nápolyi trónról.

I. (Nagy)  Lajos megörökölte a lengyel trónt.

I. (Nagy) Lajos IV. Béla fia volt.  

4. Döntsd el az alábbi mondatokról, hogy igazak vagy hamisak! Tegyél X jelet a megfelelő 
oszlopba!

I. (Nagy) Lajos király törvényei

__________________________  __________________________  
A kilenced kötelező 
beszedése
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1. Írd be a kipontozott helyekre a megfelelő szavakat! 

2. Nézd meg figyelmesen a képeket! Milyen mezőgazdasági módszert ábrázolnak? Írd 
a kép alá a nevét!

10.  Falvak a középkori Magyarországon. 
A mezővárosok kialakulása

pénzben; jobbágytelken; király; háromszor; ajándékot; szénásszekér; kilencedik tizedét; 
egyháznak; kapuadó

A parasztok földjeiken, a _______________________________ gazdálkodtak. Ez a föld a földesúr 

tulajdonában volt, a jobbágyok csupán használták, és a használatért adót kellett fizetni. Lajos 

király törvénye értelmében a jobbágy terményének ____________________________ a földesúr-

nak, tizedik tizedét pedig az ____________________ volt köteles megfizetni. Ezt az adót egyre 

inkább ____________________ követelték tőle. A földesúrnak ___________________ is adtak a job-

bágyok, évente ____________________ .  I. Károly vezette be az első olyan adót, amelyet a jobbá-

gyok a királyi kincstár számára fizettek: ez volt a ____________________ .  Ezt a jobbágyok fizették 

minden olyan telek után, amelynek a kapuján egy megrakott ______________________________ 

be tudott menni. Emellett a ____________________ rendkívüli adókat is kivethetett. 

___________________________________________ ___________________________________________

6 év

tavaszi őszi

ugar
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emeletes  vályogfal  kőfal   mozaikpadló  szegényes berendezés

egy helyiség  láda  három helyiség  kevés bútor  szekrény 

ugar: _____________________________________________________________________________________

parlag: ___________________________________________________________________________________

mezőváros: ________________________________________________________________________________

komló: ___________________________________________________________________________________

gabonafélék: ______________________________________________________________________________

zöldségfélék: ______________________________________________________________________________

gyümölcsök: _____________________________________________________________________________

ipari növények: ___________________________________________________________________________

5. Melyik állítás igaz a parasztházakra? Keretezd be!

3. Magyarázd el az alábbi szavak jelentését!

4. Csoportosítsd a tankönyvi leckében felsorolt termesztett növényeket!
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Kik éltek a városokban? ___________________________________________________________________

Mit nevezünk mezővárosnak? _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mit nevezünk bányavárosnak? _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Milyen kiváltságai voltak a szabad királyi városoknak?  ____________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mitől függtek a városi polgárság életkörülményei? _________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

mezőváros: _______________________________ bányaváros: ______________________________

szabad királyi város: ______________________

11. Élet a városban. Kultúra az Anjouk korában

1. Mit tudtál meg a városok jogairól, kiváltságairól? Válaszolj a kérdésekre!

2. A különböző városok más-más birtokos fennhatósága alá tartoztak. Melyik kié volt?

3. Mit látsz a képeken? Írd alá a vonalra!

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

OH-SNE-TOR06M_tort(sni)_06-mf(2022-05).indd   32OH-SNE-TOR06M_tort(sni)_06-mf(2022-05).indd   32 2022. 05. 05.   16:40:262022. 05. 05.   16:40:26



33

Mikor volt a nikápolyi csata? _______________________________________________________________

Kik voltak a szemben álló felek? ___________________________________________________________

Ki nyerte meg a csatát? ____________________________________________________________________

Hogyan védekezett ezután Zsigmond a törökök támadásai ellen?  ___________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Milyen törvényeket hozott a költségek fedezésére? _________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. Válaszolj a kérdésekre!

    Támad a török! Luxemburgi Zsigmond 
uralkodása

1. Színezd ki a térképvázlaton a Luxemburgi Zsigmond uralma alatti területeket!

FRANCIA

KIRÁLYSÁG

NÉMET-RÓMAI

BIRODALOM

ANGOL

KIRÁLYSÁG

W
AL

ES

NÉMET 
LOVAGREND

NAVARRAI
KIR.

PÁPAI
ÁLLAM

LENGYEL KIRÁLYSÁG

L
I T VÁN NAGYFEJ.

MOLDVA

HAVASALFÖLD

BOLG Á R BIR.

MAGYAR KIRÁLYSÁG

SZERB FEJ.NÁPOLYI KIR.
OSZMÁN BIR.

KASZTÍLIAI KIR. AR
AG

ÓNIAI KIR.

CSEH
KIR.

Sorold fel, milyen uralkodói 
címeket szerzett Zsigmond!

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

portyázás: ________________________________________________________________________________

szultán: ___________________________________________________________________________________

rend: ________________________________________________________________________________

országgyűlés: ______________________________________________________________________________

3. Magyarázd meg az alábbi szavakat!

    T
u
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12. Hunyadi János, a „törökverő”

1. Írd be Nándorfehérvár nevét a megfelelő helyre! Írd be Buda városát is!

2. Állítsd időrendi sorrendbe az eseményeket! Írd a sorszámokat az események elé!

A nándorfehérvári diadal.

A hosszú hadjárat.

A déli harangszó elrendelése.

Hunyadi János pestis áldozata lesz.

Hunyadit Magyarország kormányzójává választják.

A várnai csata.

3. Milyen vallásúak voltak a felsorolt személyek? Színezd kékre a keresztényeket, zöldre 
az iszlám hívőket!

Hunyadi János I. Ulászló török szultán

Csák Máté janicsárok I. (Nagy) Lajos
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Indoklás: _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. Melyik a kakukktojás? A felsorolt események és nevek közül egy nem kapcsolódik Hu-
nyadi János életéhez. Jelöld X-szel! Indokold meg választásod!

 nándorfehérvári diadal

 Csák Máté

 pestisjárvány

 Jagelló Ulászló 

 hosszú hadjárat 

 kormányzó

 1456 

 erdélyi vajda
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Összefoglalás – A Magyar Királyság
1301–1456 között

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. Jelöld az időszalagon a fejezetben megismert királyok uralkodásának idejét! 

3. Az Árpád-ház kihalása után több külföldi uralkodóházból származó királyunk volt. 
Egészítsd ki a hiányos mondatokat!

______ -ben kihalt az Árpád-ház. A különböző országrészeken _______________ -nak nevezett 

főurak uralkodtak. A legnagyobb hadsereggel rendelkező főurat _________________ -nak hívták. 

Ekkor került a trónra az első ____________ -házból származó király: _________________________ .

I. Károlyt – kékkel.
I. (Nagy) Lajost – pirossal.
Luxemburgi Zsigmondot – zölddel.

4. Kapcsold össze királyunk nevét a megfelelő uralkodóházzal!

I. Károly

I. (Nagy) Lajos

Zsigmond

I. Ulászló

Luxemburg

Jagelló

Anjou

Melyik királyt nem jelölted? _______________________________________________________________

16001250 1300 1350 1400 1450 1500 1550
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5. Melyik uralkodóra jellemzőek az alábbi állítások? Kösd össze az intézkedést a megfelelő 
uralkodó nevével!

ősiség törvénye: __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

kilencedtörvény: _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

pallosjog: ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

kapuadó: _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. Mit jelentenek az alábbi kifejezések? Fogalmazd meg egész mondatban!

Úriszék, pallosjog.

Legyőzte a kiskirályokat.

Ősiség törvénye.

Bányabérrel növelte a királyi 
kincstár bevételét.

Bevezette a kereskedőknek 
a harmincadvámot. 

A jobbágyok kapuadót fizettek.

A török támadás veszélye 
miatt végvárrendszert 
épített ki.

Szövetség a cseh és lengyel 
királlyal: új kereskedelmi 
útvonal.

A kilencedtörvény bevezetése.

Luxemburgi 
Zsigmond

I. (Nagy) Lajos

I. Károly
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7. Igaz vagy hamis? Írj I vagy H betűt az állítás utáni négyzetbe!

8. Húzd alá a helyes válaszokat!

Az iparosok elsősorban a falvakban éltek és dolgoztak.

A mesterségüket jelképező, hirdető cégért a házuk kapujába függesztették ki.

A városi iparosok céhekbe tömörültek. 

A céhek feladata a munkák igazságos elosztása volt.

A céheknek saját szertartásaik, jelképeik és ünnepeik voltak.

A szabad királyi városok adómentességet élveztek.

A város lakói választhatták meg saját vezetőiket (városbíró, városi tanács). 

A város lakóit polgároknak nevezzük.

Mezővárosok és bányavárosok alakultak Magyarországon.

A mezővárosok a király fennhatósága alá tartoztak.

A 14. században megjelent Magyarország első történelemkönyve, a Képes Krónika.

A földesurak gazdag lakomákat, lovagi tornákat rendeztek, amelyhez a pénzt nehéz 
mezőgazdasági munkával teremtették elő.

Zsigmond halála után újabb uralkodócsalád került hatalomra. Melyik? 
A) Habsburg B) Jagelló

Az új király uralkodása mindössze egy évig tartott. Ki követte a trónon? 
A) I. Ulászló B) Hunyadi János

Az Oszmán (Török) Birodalom Európa felé terjeszkedett. Hadjárat indult a törökök megállítá-
sáért, amelyben végül vereséget szenvedtünk. Melyik csata volt ez?
A) a nándorfehérvári B) a várnai

I. Ulászló életét vesztette, a trón a gyermek V. Lászlóra szállt. Ebben a helyzetben Magyar-
országnak olyan vezetőre volt szüksége, aki képes megállítani a török sereg előrenyomulását. 
Kit választottak kormányzóvá?
A) Hunyadi Jánost B) Hunyadi Lászlót

Hunyadi János a katonai szolgálataiért nagy birtokadományokat kapott egy korábbi uralko-
dótól. Kitől?
A) Nagy Lajostól B) Luxemburgi Zsigmondtól
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9. A középkori Magyarország talán legemlékezetesebb katonai sikere a nándorfehérvári 
diadal volt. Egészítsd ki a hiányos mondatokat a tankönyv segítségével! Kérhetsz tanári 
segítséget is! 

a)  Az Oszmán Birodalom 1456-ban támadást indított a Duna partján álló _______________________ 

_____________  ellen. A török sereg vízi úton szállította az utánpótlást – a ____________________ 

__________________ és az élelmet egyaránt. A Duna mentén könnyen eljuthattak volna akár 

_______________________ is. A védőknek több mint ________________________________ túlerővel 

kellett szembenézniük. A pápa felhívására ______________________________ had szerveződött 

Hunyadi megsegítésére. Eközben a várat körülzárta a török sereg, tudván, hogy a védők 

____________________________ nélkül fel fogják adni a várat. 

b)  Hunyadi még időben érkezett Nándorfehérvárra. Előbb a török _________________________  

_________________ semmisítette meg, azután a várban lévők segítségére sietett. A törökök 

_______________________________ segítségével igyekeztek bejutni a várba. A védők azonban 

visszaverték a rohamot. A török sereg visszavonult, de az éjszaka leple alatt a ____________ 

_________________ rátámadtak a törökökre. ______________________________ ezt látva seregé-

vel a segítségükre sietett. A magyarok elfoglalták a török ______________________________ . 

Reggelre az egész szultáni sereg ________________________________ . 

10. Mi emlékezteti máig a keresztény világot a nándorfehérvári diadalra?

____________________________________________________________________________________________

OH-SNE-TOR06M_tort(sni)_06-mf(2022-05).indd   39OH-SNE-TOR06M_tort(sni)_06-mf(2022-05).indd   39 2022. 05. 05.   16:40:332022. 05. 05.   16:40:33



40

2. Számold ki…

mennyi ideig tartott Mátyás uralkodása?

_________ – _________  =  _________ 

hány év telt el Szent István király megkoronázása és Mátyás trónra lépése között?

_________ – _________  =  _________

4. Melyik a kakukktojás? Karikázd be!

nándorfehérvári csata  kenyérmezei csata  Bécs  Szilézia

Azért, mert:  ______________________________________________________________________________

13. Hunyadi Mátyás uralkodása 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

1. Sorold fel Mátyás király belpolitikai intézkedéseit!

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. Szerinted mivel érdemelte ki Mátyás, hogy nagy hatalmú, jelentős uralkodónak tartsák?

5. Rajzold le, hogyan 
képzeled el Mátyás 
királlyá választását!
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___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. Mit tudsz a Mátyás által alapított egyetemről? Fogalmazd meg a saját szavaiddal! 
( Segítségül megadunk néhány szempontot: mikor, hol, hogyan lehetett egyetemet ala-
pítani, ki fizette a tanárokat, a könyveket?) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. Honnan származtak a királyi bevételek, amelyek lehetővé tették az erős hadsereg kiál-
lítását és a kultúra fejlesztését?

5. Rajzold le Mátyás 
király címerét!

Ki volt Aragóniai Beatrix? __________________________________________________________________

Ki volt Antonio Bonfini? ___________________________________________________________________

Ki volt Vitéz János? _______________________________________________________________________

14. Mátyás király udvarában

1. Milyen kapcsolatban állt Mátyás király az alábbi emberekkel? Válaszolj a lecke alapján!

3. Meg tudod mondani, mik a különbségek a kódexek és a nyomtatott könyvek között? 
Emlékezz vissza korábbi tanulmányaidra is!

Kódexek Nyomtatott könyvek
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     A Jagelló-kor. A középkori Magyarország 
hanyatlása

1. Válaszolj a II. Ulászlóval kapcsolatos kérdésekre!

2. Állítsd időrendi sorrendbe a Dózsa György vezette parasztháború eseményeit! Írj sor-
számokat a négyzetekbe!

Mi volt a király gúnyneve? _________________________________________________________________

Ki volt a király felesége? __________________________________________________________________

Milyen trükkel szerezte meg a magyar trónt? _______________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Miért tartjuk gyengekezű uralkodónak? ____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 Az erdélyi vajda sereget gyűjt.

 Csata Temesvár közelében. 

 Dózsa György halála.

 A pápa keresztes hadjáratot hirdet a török ellen.

 A parasztok karóba húzzák az elfogott nemeseket.

 Dózsa panaszt tesz az esztergomi érseknél.

3. Kösd össze a személyeket a hozzájuk illő címmel!

II. Ulászló      királyné

Szapolyai János      kisnemes

Dózsa György      király

Beatrix        erdélyi vajda

     A
h
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4. Egészítsd ki a hiányos szöveget!

Dózsa György végvári vitéz 1514-ben _____________________ vívott egy törökkel a ______________ 

________________________  alatti mezőn. A párbajban Dózsa György levágta a török karját, amit 

később bemutatott ______________________________ királynak. A király a magyar vitéznek két-

száz forintot ítélt meg, a pénzt azonban Dózsa nem kapta meg. Amikor Dózsa panaszt tett az 

________________________ érseknél, az érsek azt ajánlotta neki, álljon be a török ellen toborzott 

____________________________________ .

5. Melyik a kakukktojás a négy közül? Tegyél X-et a megfelelő helyre!

a)  paraszt;  kilencedet fizet;  1514-ben fellázadt;  adómentes

 Azért, mert _____________________________________________________________________________

b)  II. Ulászló;  hódító;  Dobzse;  csellel került hatalomra

 Azért, mert _____________________________________________________________________________

c)  Beatrix;  parasztvezér;  Mátyás felesége;  Nápolyban született

 Azért, mert _____________________________________________________________________________

d)  Dózsa György;  székely;  muszlim;  kisnemes

 Azért, mert _____________________________________________________________________________
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4. Ki volt…

Tomori Pál? _____________________________________________________________________________

I. Szulejmán? ____________________________________________________________________________

II. Lajos? _________________________________________________________________________________ 

Magyar győzelmek: ________________________________________________________________________

Magyar vereségek: ________________________________________________________________________

15. A mohácsi csata

1. Sorolj fel olyan csatákat a magyar történelemből, ahol a magyar sereg győzött, és ahol 
vereséget szenvedett!

2. Írd be Mohács nevét 
a megfelelő helyre 
a térképen!

3. Állítsd időrendi sorrendbe az eseményeket! Írj sorszámokat a négyzetekbe!

 A török végigdúlja az országot. 

 Tomori Pált hadvezérré választják.

 Szulejmán szultán 50-75 ezer fős sereggel megindul Magyarország ellen.

 II. Lajos király a megáradt Csele-patakba fullad.
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Igaz Hamis

Mohácsnál a magyar sereg vezére Tomori Pál volt.

1456-ban a török elfoglalta Nándorfehérvárt.

Szulejmán szultán serege győzött a mohácsi csatában.

1526. augusztus 29-én volt a mohácsi csata.

A mohácsi csatában kilenc püspök vesztette életét.

II. Lajos a mohácsi csata után Budára menekült.

II. Lajost 10 évesen koronázták királlyá.

Szulejmán szultán muszlim vallású volt.

Nándorfehérvár a legfontosabb magyar végvár volt.

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

1. A magyar sereg vezére a mohácsi csatában.
2. Az ifjú magyar király a mohácsi csata idején.
3. Csata színhelye: Nándor…
4. A török szultán neve a mohácsi csata idején.
5. Ebbe a patakba fulladt bele a magyar király a mohácsi csata után.
6. Így nevezzük a török lovas katonát.

MEGFEJTÉS: ______________________________ 

6. Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és írd a megfejtést a vonalra!

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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A) A főnemesek nem tudtak megegyezni arról, hogy ki legyen a király, ezért a két tábor két 
uralkodót választott.

B) A főnemesek úgy gondolták, két királlyal nagyobb hadsereget tudnak kiállítani a török ellen.

A) A két király – a spártaiakhoz hasonló módon – egymással együttműködve uralkodott az 
országban.

B) A két király belháborút indított, így az ország kettészakadt.

A) A szultán magához rendelte és kivégeztette Szapolyait, így birodalmához csatolhatta 
Erdélyt.

B) A szultán győzelemhez segítette Szapolyait, majd Ferdinándot legyőzve csellel elfoglalta 
Budát. Ezzel három részre szakadt az ország.

16. Az ország három részre szakadása

1. Miért koronáztak meg két királyt is II. Lajos halála után? Húzd alá a helyes választ!

2. Mi lett ennek a következménye? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

3. Milyen végzetes következménnyel járt, hogy Szapolyai János a török szultán vazallusa 
lett? Keretezd be a helyes válasz betűjelét!

4. Írd a térképvázlatba 
a három részre sza-
kadt ország részei-
nek nevét! Nevezd 
meg központjaikat 
(„főváro saikat”) is!
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5. Jelöld az időszalagon a mohácsi csata és az ország három részre szakadásának időpontját! 

6. Töltsd ki a táblázatot a tankönyv segítségével!

Az országrész neve Központja Uralkodója

török hódoltság

Gyulafehérvár

I. (Habsburg) Ferdinánd

16001500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590
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Összefoglalás – A Magyar Királyság 
virágkora és hanyatlása

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. Jelöld az időszalagon a fejezetben megismert fontos eseményeket! 

3. Mátyás király uralkodása idején élte virágkorát a középkori Magyarország. Egészítsd ki  
a megadott szavakkal a hiányos mondatokat!

házanként; bevételeinek; hadiadót; magyar nemesek; nagyobb terhet; füstpénzt; 
növekedett; adókat

V. László halála után a ___________________________________ Hunyadi Mátyást megválasztották 

a magyarok királyának. A választás 1458-ban volt. A kincstár ________________________________  

növelése érdekében új ________________________  vetett ki. Ha az ország hadban állt, __________ 

____________  szedett. A korábbi kapuadó helyett bevezette a _____________________________ . 

A jobbágycsaládok számára ez ___________________________________  jelentett: korábban telken-

ként fizették az adót, most _______________________________ . Mivel egy telken több ház is állt, 

az állami bevétel _____________________________ . 

A) Hunyadi Mátyás uralkodását – zölddel. 
B) A Dózsa György vezette parasztfelkelést – kékkel. 
C) A mohácsi csata időpontját – pirossal.

Melyik király uralkodását jelöltük sárgával?  _______________________________________________

15501450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540
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4. Mátyás erős királyi hatalmat épített ki. Mi volt ennek a módja? Húzd alá azokat az 
intézkedéseket, állításokat, amelyek Hunyadi Mátyás nevéhez kötődnek!

5. Mátyás kiváló hadvezér volt. Hódító hadjáratainak egyikén elfoglalta Bécs városát. 
Jelöld a térképen Budát és Bécset! Melyik csatahelyet jelöli a két keresztbe tett kard? 
Írd mellé a nevét!

Miért II. Ulászló király lett Magyarország királya? ____________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mi volt a gúnyneve? _______________________________________________________________________

Indokold meg, miért ezt a gúnynevet kapta! ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

6. Hunyadi Mátyás halála után II. (Jagelló) Ulászló került a trónra. Az alábbi kérdések az 
ő uralkodására vonatkoznak.

jól képzett hivatalnokok

füstpénz 

nikápolyi csata

végvárrendszer

értékálló aranyforint

kapuadó

kenyérmezei csata

reneszánsz művészet

zsoldossereg

ősiség törvénye

mohácsi csata

corvinák
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Mennyiben hozott újat uralkodása Mátyás uralkodásához képest?    

___________________________________________________________________________________________ 

Mi lett ennek a következménye? Sorolj fel legalább hármat! 

1. _________________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________

7. Igaz vagy hamis? Írj I vagy H betűt az állítás utáni négyzetbe!

A Jagellók idején a végvárrendszer katonaságának fenntartásához nem volt 
elegendő pénz a kincstárban.

A törökök ezért gyakran betörtek a magyar területekre.

II. Ulászló sikeresen visszaverte valamennyi támadásukat.

A pápa – a keresztény Európa védelmében – keresztes hadjáratot hirdetett.

Meggazdagodást – magyar földbirtokokat – ígért a hadjáratban résztvevőknek.

A keresztes sereg vezetője Székely Bertalan lett.

Dózsa György székely kisnemesként maga is végvári vitéz volt.

A seregbe csak parasztok álltak be.

A nemesek megrettentek a felfegyverzett parasztsereg láttán.

A betakarításra hivatkozva a nemesek megtiltották a jobbágyaiknak a harcot.

Dózsa hada az erdélyi vajda seregét is legyőzte.

Végül Dózsa György Budát ostromló seregét a nemesek legyőzték.

Dózsa Györgyöt kegyetlenül kivégezték.
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8. Az 1520-as években az Oszmán Birodalom ismét nyugat felé támadott. Kösd össze az 
összetartozó mondattöredékeket!

9. A mohácsi csata a középkori Magyarország talán leggyászosabb katonai veresége volt. 
Válaszolj a kérdésekre a tankönyv segítségével!

Legfontosabb célpontja

A török uralkodó

A hatalmas túlerőnek  

Magyarország belső területei felé.

Magyarországot kellett legyőznie.

Bécs városa volt.

Ehhez előbb  

Szabaddá vált az út 

Szulejmán szultán volt.

déli kapuja.

Nándorfehérvár volt az ország Nándorfehérvár nem tudott ellenállni.

Mikor volt a mohácsi csata? _______________     Mennyi ideig tartott? ______________________

Mi történt az ütközet után a királlyal? _____________________________________________________

Milyen következményekkel járt a csatavesztés? ____________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Ki volt a két király a mohácsi csata után? ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Hogyan került Szapolyai János kezére Buda? _______________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Miért tört ki háború Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd között? ________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Hogyan került török kézre Buda vára? _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mikor foglalták el Budát a törökök? ____________________

Hogy nevezték a három kialakult országrészt? Írd az uralkodók neve elé!

___________________________________________  – Habsburg Ferdinánd

___________________________________________  – János Zsigmond

___________________________________________  – Szulejmán szultán
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füstpénz: ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

fekete sereg: ______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

reneszánsz: _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

corvinák: ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

röghöz kötés: _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

vazallus: _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

10. Mit jelentenek az alábbi kifejezések? Fogalmazd meg egész mondatban!
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17. A nagy földrajzi felfedezések

IV. A világ és Európa az újkor 
első szakaszában

1. A történelmi atlasz segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre!

Melyik évben értek partot Kolumbusz hajói? _______________________________________________

Mely országok indítottak hajókat Indiába? _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. Jelöld az időszalagon a következő eseményeket! Írd a betűket a megfelelő helyre!

A) Amerika felfedezése; B) Mátyás király halála; C) a mohácsi csata;
D) a Dózsa vezette parasztháború; E) Magellán hajói megkerülik a Földet (ez hoszabb időszak!)

3. Kösd össze a meghatározásokat a felfedezők nevével!

Először nevezte Amerikát új kontinensnek. Kolumbusz Kristóf

Hajóútjával bebizonyította, hogy a Föld gömb alakú. Vasco da Gama

1492-ben felfedezte Amerikát.  Magellán

Afrika megkerülésével eljutott Indiába. Amerigo Vespucci

15501390 1400 1410 1420 1450 1470 1480 1490 1500 15101430 1440 1460 1520 1530 1540
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4. Töltsd ki az alábbi táblázatot!

Felfedező Felfedezés Évszám

1492

Magellán

Indiába vezető út felfedezése Afrika megkerülésével.

Igaz Hamis
A portugál tengerészek ugyanazon az útvonalon keresték az Indiába vezető 
utat, mint Kolumbusz.

Magellán útja végleg bebizonyította, hogy a Föld lapos.

Az indiánok India lakói voltak. 

Kolumbusz első útján az amerikai kontinenst fedezte fel.

A portugál és spanyol sikerek hatására más európai hatalmak is felfedező-
utakat indítottak.

5. Igaz vagy hamis? Tegyél X-et a megfelelő négyzetbe!
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1. Milyen népek alkották az őslakókat Amerika területén a felfedezése idején? Mit tudtál 
meg róluk? Töltsd ki a táblázatot!

A nép neve Jellemzőjük

városokban éltek, templomaikban emberáldozatot mutattak be

aztékok

kikövezett utak, teraszos földművelés vízvezetékrendszerrel

észak-amerikai 
indiánok

18.  A földrajzi felfedezések következményei: 
a gyarmatosítás és a világkereskedelem

2. Milyen következményei voltak az amerikai őslakókra nézve a gyarmatosításnak? Fogal-
mazd meg egész mondatokban!

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. Melyik földrészről származnak a felsorolt növények és állatok? Írd a megfelelő halmazba 
a sorszámukat!

a) 1. ananász; 2. pulyka; 3. sertés; 4. bab; 5. kukorica; 6. ló; 7. szarvasmarha

b) 8. paprika; 9. paradicsom; 10. dohány; 11. vanília; 12. szőlő; 13. burgonya

EURÓPA AMERIKA
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4. Kösd össze a fogalmakat a megfelelő magyarázattal!

gyarmat

anyaország

rabszolga-kereskedelem

világkereskedelem

Kereskedők pénzért megvásárolt embereket nagy 
haszonnal adnak el más embereknek. 

Különböző földrészek közötti gazdasági, kereskedelmi 
kapcsolat.

A hódítók által elnyomott, kifosztott, politikailag 
alávetett terület.

A gyarmatot létrehozó állam, amely politikailag 
irányítja ezt a területet.
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19. A reformáció: Luther és Kálvin

1. Állítsd időrendi sorrendbe az alábbi eseményeket! Írj sorszámokat a négyzetekbe!

 Luther német nyelvre fordítja a Bibliát.

 Búcsúcédulák árusítása révén próbál bevételhez jutni Róma.

 Kálvin Genfbe menekül.

 Luther meghirdeti tanításait.

 A pápa kiközösíti Luthert az egyházból.

Igaz Hamis

A kártya és a kockajáték a reformátusok kedvenc időtöltése volt.

Kálvin a ruházattal kapcsolatban nem fogalmazott meg elvárásokat. 

Luther Márton szerzetes volt. 

Luther szerint a Bibliát mindenkinek latin nyelven kell megismernie. 

Kálvin a lelki élet mellett a munkának nem tulajdonított nagy jelentőséget.

Kálvin tevékenysége a wittenbergi egyetemről indult.

A reformátusok gazdagon díszítették templomaikat.

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

3. Kinek a tanítása volt? Kösd össze az állításokat a megfelelő névvel!

Ne játsszatok szerencsejátékot!

Csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket.     

A lényeg a szorgos munka és a takarékosság!

A hitben mindenki egyenlő. 

Ne járjatok cifra ruhában!

Az embereknek az kell, hogy anyanyelvükön olvashassák a Bibliát. 

A népet elnyomó zsarnok elkergetése nem bűn!

KÁLVIN

LUTHER
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a)  1. a pápa vallása; 2. búcsúcédulák árusítása; 3. a hit alapja kizárólag a Biblia;  
4. Luther egyháza; 5. jezsuita rend; 6. inkvizíció

b)  7. Genfben kialakult egyház; 8. a bűnt csak Isten bocsáthatja meg; 9. Loyolai Szent Ignác; 
10. Kálvin János; 11. díszes templomok; 12 bibliafordítás; 13. reformmozgalom

Katolikus: ________________________________             Protestáns: _______________________________

20. A katolikus megújulás  

1. Melyik állítás, fogalom, név köthető a katolikusokhoz, és melyik a protestánsokhoz? Írd 
a sorszámokat a megfelelő helyre! 

2. Kiről van szó?

Katolikus szerzetesrendet alapító spanyol nemes: _________________________________________

Fontos, a hitet megreformáló iratot tesz közzé: ____________________________________________

Genfi prédikátor, a református egyház megalapítója: _______________________________________

1. A keresztény vallás szent könyve.
2. Loyolai Ignác spanyol nemes alapítja meg ezt a rendet.
3. Luther Márton ennek a német városnak az egyetemén tanított.
4. A katolikusok és a protestánsok között kialakult, hosszú, fegyveres ellentét.
5. Ebbe a városba menekült Kálvin.
6. 16. századi hitújítás a keresztény egyház történetében.

MEGFEJTÉS: ______________________________

3. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! Írd a megfejtést a vonalra!

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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A közép- és dél-amerikai gyarmatokról származó arany és ezüst hatására Spanyolország

__________________________________________________________________________________________ .

Franciaország és Anglia sem akart kimaradni a gyarmatosításból, ezért _____________________

__________________________________________________________________________________________ .

Amellett, hogy Észak-Amerikában gyarmatokat szereztek, hajóik gyakran vívtak tengeri  csatákat  

__________________________________________________________________________________________ .

Azért tört ki háború Anglia és Spanyolország között, mert ___________________________________

__________________________________________________________________________________________ .

21.  Gazdasági és társadalmi változások 
az újkorban

1. A tankönyvi lecke alapján fejezd be a megkezdett mondatokat!

2. Melyik országra (területre) illenek a felsorolt történelmi fogalmak? Írd a sorszámát a meg-
felelő halmazba! (Figyelj, mert van olyan fogalom, amely mindkét halmazba tartozhat! 
Ezek számát a közös területre írd!) 

1. szabadságharc; 2. tengeri kereskedelem; 3. manufaktúrák; 4. tartomány; 5. kalózkodás; 
6. észak-amerikai gyarmatok; 7. posztó; 8. juhtenyésztés

ANGLIA 

NÉMETALFÖLD
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3. Mit tudtál meg a manufaktúrák működéséről? Húzd alá a megfelelő válaszokat!

a) A manufaktúrák  
kis méretű

nagy méretű
 műhelyek voltak.

b) A műhelyben dolgozó iparosok 
mind céhlegények vagy mesterek

gyakran teljesen képzetlen szegények
 voltak.

c) A munkafolyamatot 
kisebb részmunkákra osztva

elejétől a végéig önállóan
 végezték.

d) Ennek köszönhetően 
kevés, de jó minőségű

sok, de silányabb
 árut tudtak előállítani.

A helytelen válaszok melyik ipari termelési formára vonatkoztak? ___________________________
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Összefoglalás – Az újkor kezdete 

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. Jelöld az időszalagon az újkor kezdetét! 

3. A nagy földrajzi felfedezésekről olvashatsz állításokat. Melyik felfedezőhöz kapcsolha-
tók? Színezd azonos színűre az összetartozókat!

Milyen eseményhez köthető? ______________________________________________________________

Amerigo VespucciAfrika megkerülésével eljutott Indiába. 

Magellán 1492-ben felfedezte Amerikát. 

Vasco da Gama Hajóútjával bebizonyította, hogy a Föld gömb alakú. 

Kolumbusz KristófElőször nevezte Amerikát új kontinensnek. 
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6. Színezd ki a térképen pirossal az amerikai földrészt, kékkel Európát, zölddel pedig 
 Afrikát! Írd a térképvázlatba az Atlanti-óceán nevét!

5. Válaszolj a kérdésekre!

Miért indultak útnak az európai hajók az újkor kezdetén? ___________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Miért indultak az Atlanti-óceán irányába? _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mely országok indítottak hajókat Indiába? _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4. Igaz vagy hamis? Jelöld I vagy H betűvel a sor végi négyzetben!

A portugál tengerészek ugyanazon az útvonalon keresték az Indiába vezető utat, 
mint Kolumbusz. 

Kolumbusz vállalkozásának sikerét a spanyol uralkodó hátráltatta. 

Az indiánok India lakói voltak. 

Kolumbusz tudta, hogy első útján az amerikai földrészt fedezte fel. 

A portugál és spanyol sikerek hatására más európai hatalmak is felfedezőutakat 
indítottak.
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7. A felfedezéseket a gyarmatosítás követte. Egészítsd ki a hiányos mondatokat!

Az új földrészre érkező felfedezők az ott élő ____________________________ erőszakkal szerezték 

meg kincseiket. Elsősorban _____________________________ és ezüstöt zsákmányoltak. Eközben 

az őslakosság nagy részét  ____________________________ .

Így tűnt el a maják, az _________________________ és az inkák kultúrája. Ezek az ősi birodalmak 

Közép- és ___________________-Amerika területén helyezkedtek el. Ezek a területek elsősorban 

_______________________ és ________________________ gyarmatokká váltak. Az észak-amerikai 

indiánok nomád törzsekként éltek. Az ő földjeiket elsősorban az ______________________________ 

és a ______________________ foglalták el.

9. A gyarmatosítás egyik következménye volt, hogy kialakult a világkereskedelem. Miért 
kapcsolódott be Afrika a világkereskedelembe? Fogalmazd meg néhány összefüggő 
mondatban! (Segítségül néhány fontos szempontot megadunk: aranybányák az Új-
világban, az őslakosok száma csökkent, munkaerő, rabszolga-kereskedelem.)

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. Melyik földrészről származnak a felsorolt növények és állatok? Írd a megfelelő halmazba 
a sorszámukat!

a) 1. vanília; 2. sertés; 3. pulyka; 4. paprika; 5. ló; 6. dohány; 7. szarvasmarha 

b) 8. tyúk; 9. paradicsom; 10. szőlő; 11. kukorica; 12. kakaó; 13. mogyoró

AMERIKÁBÓL EURÓPÁBA EURÓPÁBÓL AMERIKÁBA
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10.  Eközben Európa gazdasága is átalakult. Egyre több iparcikkre volt szükség. A céhek 
helyett a manufaktúrák állították elő az ipari termékeket. Írd be a táblázat megfelelő 
oszlopába a céhek és a manufaktúrák legfontosabb jellemzőit!

Céh Manufaktúra

Ki volt a tulajdonos?

Kik dolgoztak benne?

Milyen eszközökkel?

Milyen munka-
módszerrel?

Milyen minőségben?

Milyen mennyiségben?

11.  Ebben az időszakban a hitéletben is jelentős változások következtek be. A búcsúcédulák 
árusítása ellen sokan tiltakoztak. Az egyház megújítását, átalakítását – megreformálá-
sát – követelték. Mit tudsz erről? Csoportosíts a számok beírásával! Van olyan szám, 
amelyet mindkét helyre beírhatsz. 

a)  1. a pápa vallása; 2. a búcsúcédulákra nincs szükség; 3. Luther egyháza;
4. a hit alapja kizárólag a Biblia; 5. a bűnt csak Isten bocsáthatja meg; 
6. Genfben kialakuló egyház; 7. lelkészek

b)  8. inkvizíció; 9. barokk művészet; 10. egyszerű, díszítés nélküli templomok; 
11. Kálvin János; 12. bibliafordítások; 13. oktatás  

Katolikus: ________________________________________________________________________________

Protestáns: _______________________________________________________________________________
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12. Magyarázd meg az alábbi szavakat, kifejezéseket!

gyarmat: _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

búcsúcédula: _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

protestáns: _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

világkereskedelem: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

hitel: _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

manufaktúra: ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

bérmunkás: _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________
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    Fényes uralkodói udvarok 

1. XIV. Lajos a gazdaság fejlesztésével teremtette elő a fényűző életmódhoz és a hadjára-
tokhoz szükséges pénzt. Egészítsd ki pénzügyminiszterének gazdasági javaslatait!

a) Felség, ösztönözze a ______________ ipar fejlődését, a _____________________  létrejöttét!

b) Korlátozza a ____________________________________ behozatalát az országba!

c) Keressen ________________________________________ a megtermelt áru eladásához!

d) Szerezzen új  ___________________________________________ Franciaországnak!

Hogyan nevezzük ezt a kormányzási módot? _______________________________________________

2. Nevezd meg a hatalmi ágakat az ábra segítségével! Írd a helyes meghatározást a vonalra!

K I R Á L Y

__________________________  __________________________  __________________________  

XIV. Lajos I. Péter

A leghatalmasabb uralkodóvá akart válni.

Államát az európai országok szintjére akarta emelni.

Az ipar fejlődését a külföldi áruk behozatalának korlátozásával érte el.

Álruhában mesterségeket tanult.

Fényűző életmódját egész Európa követte.

Külföldi szakembereket, tudósokat hívott az országba.

Állandó hadserege békeidőben is a rendelkezésére állt.

Gyarmatokat szerzett.

3. Melyik uralkodóra jellemzőek az állítások? Jelöld X-szel a megfelelő név oszlopában!

     F
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3. Kapcsold össze a feladatokat a felelősükkel!

22.  Polgárháború és az alkotmányos királyság 
kialakulása Angliában

1. Az alábbi titkos üzenetek közül melyiket küldhette híveinek I. Károly, és melyiket Crom-
well? Írd a négyzetbe a megfelelő betűt! 

2. Állítsd össze a folyamatábrát az angol polgárháború eseményeinek sorrendjében! Ha 
megfelelő sorrendben írod be a betűket, egy nevet kapsz.

A) A Bibliát mindenkinek saját nyelvén kell megismernie!
B) A király hazaárulást követett el, és ezért halállal bűnhődjön!
C) A király Istentől származó hatalma nem korlátozható!

 I. Károly      Cromwell

Egy betű egyik személyhez se illik. Ki küldhette ezt az üzenetet? ____________________________

               

 E – a parlamenti csapatok győzelme
 O – a parlamenti sérelmek, az új adók elutasítása
 C – az angol kincstár kiürül
 W – polgárháború
 L – a király kivégzése
 M – London népe megakadályozza a képviselők letartóztatását
 R – a király összehívja a parlamentet az új adók kivetése céljából
 L – a köztársaság létrejötte

uralkodik, de nem kormányoz parlament

törvények alkotása  miniszterelnök

az állam irányítása  király

igazságszolgáltatás  kormány

a kormány vezetése  független bíróság
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parlament  kormány  király  bíróságok

a) Választott képviselőkből áll: ____________________________________________________________

b) Feladatuk az igazságszolgáltatás: _______________________________________________________

c) Élén a miniszterelnök áll: _______________________________________________________________

d) Kinevezi a kormányt: ___________________________________________________________________

e) Törvényeket fogad el: __________________________________________________________________

f) Irányítja az államot, végrehajtja a törvényeket: _________________________________________

g) Ellenőrzi a kormány munkáját: _________________________________________________________

h) Döntéseivel kapcsolatban a parlament felelősségre vonhatja: ___________________________

i) A kormányzásban döntő mértékben nem vesz részt: ____________________________________

4. Írd a pontozott vonalra az alkotmányos királysághoz tartozó fogalmakat! (Egy fogalom 
több helyre is kerülhet.)
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    A felvilágosodás

Igaz Hamis

G Az újkorban a tudományos gondolkodás átalakult.

O Az újkori tudományos gondolkodás erőteljesen támaszkodott az ókori 
tudományos tekintélyekre.

A Az egyház meghatározó szerepet játszott a középkori tudományos 
gondolkodásban.

T Kopernikusz megalkotta a földközpontú világképet.

L Az egyház kezdetben üldözte az új tudományos elméletek megfogal-
mazóit.

I Az újkori tudományos módszerek alapja a megfigyelés és a kísérlete-
zés volt.

S A földrajzi felfedezések nem voltak hatással a tudományos gondolko-
dás átalakulására.

L Az újkorban feltételezték, hogy az ember képes megismerni a termé-
szet törvényszerűségeit. 

E
Az újkori tudományos gondolkodás két lépése a gyakorlati 
megfigyeléseken alapuló információgyűjtés és ezekből következteté-
sek levonása.

A Az új tudományos gondolkodást a polgárság elutasította.

I Az újkorban a kísérletek sok általánosan elfogadott tévhitet cáfoltak 
meg.

1. Igaz vagy hamis? Tegyél X-et a megfelelő helyre! Kérhetsz tanári segítséget!

Ha az igaz állítások előtti betűket összeolvasod, megtudod, ki mondta: 

„És mégis mozog a Föld”. __________________________________________________________________

Nézz utána az interneten a mondás eredetének! Egy híres magyar író ilyen címmel írt regényt! 

Ki volt ő? __________________________________________________________________________________

2. Kösd össze a nevet a hozzá tartozó fogalommal, meghatározással!

Galilei    tömegvonzás (gravitáció) elmélete

Kopernikusz  napközpontú (heliocentrikus) világkép

Newton     a király a néptől kapta hatalmát

Rousseau   megfigyelés és kísérlet 

    A
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3. Döntsd el az alábbi mondatokról, hogy egy középkorban (K) vagy az újkorban (Ú) élő 
ember mondhatta-e őket! Írd be a megfelelő kezdőbetűt! 

a) Van, aki nemesnek, van, aki jobbágynak születik, az embereknek 
különböző jogaik vannak.   

b) A zsarnokoktól a nép visszaveheti hatalmát.   

c) A véleményét mindenki szabadon kifejezheti.   

d) A király hatalma Istentől származik, és korlátlan. 

e) Ha valaki ellentmond az egyházi tanításoknak, akkor az eretnek. 

f) A szabadsághoz való alapvető jogától senki nem fosztható meg.  

g) A bírói és törvényhozói hatalom nem lehet egy kézben.  

h) Az uralkodó hatalma a néptől származik.   
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23. Az Amerikai Egyesült Államok születése

1. Színezd ki a tizenhárom amerikai angol gyarmat területét! Írd a térképre az Atlanti- 
óceán nevét! Rajzold be London város helyét Angliában!

2. Összekevertük a betűket! Állítsd őket helyes sorrendbe, hogy értelmes szavakat kapj! 
Kérhetsz tanári segítséget! 

H Á M O R Z I T E N  G Y M A A R T :   _______________________________________________________

A N Y O S A G Á R Z :   ____________________________________________________________________

A T E L É D U T N Á :   ______________________________________________________________________

S Ü G E L T E G N É F I G  N A T Z L I A Y K O T :   ____________________________________________

Z Ö S K Á R G Á T A S :   ____________________________________________________________________

3. Állítsd időrendi sorrendbe az alábbi eseményeket! Írd a sorszámokat az események 
előtti négyzetekbe! 

 bostoni teadélután

 a Függetlenségi nyilatkozat elfogadása

 létrejönnek az első angol gyarmatok Amerikában

 a függetlenségi háború kezdete

 az 1783-ban kötött békével létrejön az Amerikai Egyesült Államok
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A telepesek elszántabbak voltak, mert  _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ .

A hatalmas távolság az amerikaiaknak kedvezett, mert _____________________________________

__________________________________________________________________________________________ .

A francia király az amerikai felkelőket támogatta, mert _____________________________________

__________________________________________________________________________________________ .

4. Milyen okokra vezethető vissza a telepesek győzelme? Fejezd be a hiányos mondatokat!
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Összefoglalás – Az újkori államformák  

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. Jelöld az időszalagon a felsorolt eseményeket!

3. Az újkor első szakaszának három különböző államformáját ismerted meg. Kösd össze 
a hozzájuk kapcsolható országgal!

A) Amerika felfedezését piros színnel.
B) XIV. Lajos uralkodását kék színnel.
C) Az Amerikai Egyesült Államok megalakulását zöld színnel. 

abszolutizmus

Amerikai Egyesült Államok

alkotmányos királyság

Anglia

köztársaság

Franciaország

18001450 1500 1550 1600 1650 1700 1750
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4. Csoportosítsd a megismert államformákat jellemzőik alapján! Írd az állítás betűjelét a táb-
lázat megfelelő oszlopába! Vannak olyan állítások, amelyek több államformára is igazak.

Abszolutizmus Alkotmányos királyság Köztársaság

A) A törvényhozás a választott képviselők feladata.
B) A három hatalmi ág a király kezében összpontosul.
C) A kormány élén a miniszterelnök áll.
D) A kormány irányítja az államszervezetet, végrehajtja a törvényeket.
E) A parlament ellenőrzi a kormány munkáját.
F) A független bíróságok feladata a törvények betartatása.
G) A király a kormányzásban döntő mértékben nem vesz részt.
H) Az állam élén az elnök áll.

Igaz Hamis

C Az angol telepeseknek nem volt beleszólásuk a politikába.

I Az angol parlament tartotta kezében a bírói hatalmat.

R A Napkirály gyermekként menekülni kényszerült a nemesek 
lázadása elől. 

O Cromwell köztársasága valójában diktatúra volt.

A Az angol polgárháborút a gyarmatok telepesei robbantották ki. 

M A függetlenségi háború a bostoni teadélutánnal vette kezdetét.

W XIV. Lajos Európában és Amerikában is nagy területeket szerzett 
háborúival.

P A Napkirály birodalma Kínáig terjedt.

E A francia király nem értett egyet az amerikai felkelők elveivel. 

L A függetlenségi háborúban a franciák támogatták az angol telepeseket.

B Az angliai ipar fejletlensége miatti elkeseredés robbantotta ki 
az angol polgárháborút.

L A versailles-i palotában éltek a Napkirály kegyencei is.

5. Igaz vagy hamis? Jelöld X-szel a megfelelő oszlopban! Kérhetsz tanári segítséget!

Az igaz állítások betűjeléből egy nevet állíthatsz össze. Név: ________________________________

Ki volt ő? __________________________________________________________________________________
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6. Egészítsd ki a hiányos mondatokat a megadott szavakkal! A feladat megoldásához 
a 26. lecke utáni olvasmányt is el kell olvasnod!

7. Az előző feladat két elkülönülő szövegrészében két abszolutista uralkodóról olvashattál 
leírást. Hasonlítsd össze, milyen céljaik voltak a korlátlan hatalommal! Fogalmazd meg 
egy-egy mondatban!

A Napkirály célja: _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

I. Péter cár célja: __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

a) A francia főnemesség fellázadt az _______________________________ anyakirálynő és főminisz-

tere ellen. XIV. Lajos elhatározta, hogy olyan ______________ királyi hatalmat hoz létre, hogy 

ez többé ne fordulhasson elő. Birodalma határait ______________________ , az ország gazda-

ságát ügyes ______________________________ segítségével felvirágoztatta. ___________________ 

királyi hatalmat épített ki, a ___________________ , a végrehajtó hatalmat és a ________________ 

is maga irányította. Európa leghatalmasabb és ________________________ uralkodójává vált.

Kiegészítések: erős; pénzügyminisztere; idegen származású; legirigyeltebb; 

kiterjesztette; bíráskodást; korlátlan; törvényhozást 

b) Az orosz nép sokáig a _________________ Birodalom fennhatósága alatt élt. A 16. század kö-

zepétől a ___________________ fejedelem császárnak – azaz _______________ – nevezte magát. 

I. (Nagy) Péter cár hatalmas területeket ____________________ meg. Legfőbb célja az volt, 

hogy népét és országát a ________________________________________ fejlettségéhez közelítse. 

Legfőbb példaképe a _______________________ volt. Pompás új ___________________ építtetett, 

amelynek a _____________________________ nevet adta.

Kiegészítések: moszkvai; hódított; Mongol; nyugat-európai államok; 

Szentpétervár; cárnak; Napkirály; fővárost
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8. Magyarázd meg az alábbi kifejezéseket!

abszolutizmus: ___________________________________________________________________________

cár: ______________________________________________________________________________________

parlament: _______________________________________________________________________________

kegyenc: _________________________________________________________________________________

1. A „tengerek királynője”.
2. XIV. Lajos nevelője, az anyakirálynő főminisztere.
3. Ez a nép volt a spanyol mellett az első felfedezők között.
4. A napközpontú (heliocentrikus) világkép elméletének kidolgozója.
5. A kísérletre és a megfigyelésre alapuló természettudományos gondolkodás egyik 

megalkotója (fizikus).
6. Moszkva helyett új fővárost alapító uralkodó.
7. Az újkori világlátás neve, az értelemre épülő gondolkodásmód.
8. Az emberiség tudását összegző francia lexikon.
9. A felvilágosodás egyik jelszava, amely tagadja az emberek közötti különbségeket.

Melyik ország történelménél tanultál a „megfejtésről”? ____________________________________

9. Fejtsd meg a rejtvényt! Kérhetsz tanári segítséget!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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24. Élet a három részre szakadt Magyarországon 

V.  Magyarország az újkor első 
szakaszában

1. Színezd ki a térképvázlaton a három országrészt!

2. Melyik országrészre jellemzőek az állítások? Kösd össze!

Fejlődő ipar és kultúra.

Kettős adózás.     

Hatalmasra növő mezővárosok.

Harács, gyermekadó.   

Bécs és Pozsony.

Gabonatermelés, egyre több robot.

Só- és nemesfémbányák.   

Magyar Királyság

török hódoltság

Erdélyi Fejedelemség

A hódoltság területe – piros.
A Magyar Királyság területe – kék.
Az Erdélyi Fejedelemség területe – zöld.

Írd a fővárosok nevét a megfelelő helyre! Figyelj rá, hogy a Magyar Királyság területén két város 
nevét kell ismerned ehhez! 
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3. Igaz vagy hamis? Jelöld I vagy H betűvel!

A török által megszállt területeken élők voltak a legszerencsésebb helyzetben.

A hódoltság területén török mintára alakították át az államigazgatást.

A Magyar Királyságban megmaradt a vármegyerendszer.

A magyar országgyűlést sohasem hívták össze.

Az Erdélyi Fejedelemség gazdasága hanyatlott a vazallusi helyzet miatt.

Török iskolákat és egyetemeket hoztak létre Gyulafehérváron.

4. Kösd össze a két oszlopból az egymáshoz tartozókat!

minaret

Bécs

szpáhi

pasa

janicsár

dzsámi

hajdúk

Pozsony

magyar országgyűlés

török imaház

Habsburg Ferdinánd

müezzin

marhakereskedelem

török lovas katona

tartomány

török gyalogos katona
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1

2 3

4
5

2. A tankönyv segítségével töltsd ki a táblázatot!

25. Végvári küzdelmek

1. Írd a végvárak elé a térképről a megfelelő számot! Rajzold be az 1552-es török hadjárat 
útvonalát! Segít a történelmi atlasz!

 Kőszeg 

 Drégely 

 Temesvár 

 Eger 

 Szigetvár

Várkapitány Vár Időpont Eredmény

1532

Drégely

Losonczy István

magyar győzelem

Szigetvár
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Igaz Hamis

A török hadjáratok végcélja nem Magyarország területén volt. 

A végvárak várkapitányai nem tanúsítottak jelentős ellenállást a törökökkel 
szemben.

Eger hadászati szempontból kulcsfontosságú volt.

A végvárrendszer a természeti környezettel összhangban jött létre.

A végvárakat mesterséges módszerekkel nem erősítették meg. 

A magas falak és bástyák jobban ellenálltak az ostromnak.

A végvárak katonáit vitézeknek nevezték.

A csatákat néha párviadalokkal váltották ki. 

A végvári vitézeknek a kincstár rendszeresen fizette a zsoldot.

A várháborúk során a törököket sohasem sikerült legyőzni.

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

4. Melyik ostromlott várból küldhették az alábbi titkos üzeneteket?

a) A várat átadtuk, de a törököt sikerült feltartóztatnunk.  _________________________________

b) Apródjaimat az ellenség táborába küldtem. _____________________________________________

c) Nincs más választás: kirohanunk!  ______________________________________________________

d) Megtámadták az elvonulókat! __________________________________________________________

e) A küzdelemből a nők is derekasan kivették a részüket. __________________________________

5. Adj tanácsokat egy kapitánynak, aki új várat szeretne építtetni!

a) Vedd figyelembe a  _________________________________  adottságokat!

b) Vedd körül a várat  _________________________________ árokkal!

c) Helyezz a várárokba hegyesre faragott  _________________________________ !

d) Építs alacsonyabb és vastag _________________________________ !

e) Fogadj fel a vár védelmére  _________________________________ !
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26. Hitviták Magyarországon

1. Kapcsold össze a meghatározásokat a helynevekkel! Írd a számokat a megfelelő helyre!

 Nagyszombat  Debrecen  Sárospatak  Vizsoly

1. Jelentős protestáns iskolával rendelkező település a Bodrog folyó mentén.
2. Protestáns kollégiumáról híres alföldi mezőváros.
3. Itt alapította Pázmány Péter az első magyarországi katolikus egyetemet.
4. Itt adták ki az első teljes magyar bibliafordítást.

2. Összekevertük a betűket. Állítsd őket helyes sorrendbe, hogy értelmes szavakat kapj! 
Kérhetsz tanári segítséget!

K Á T I T H I V :   ___________________________________________________________________________

A  G Y A R A M  V E Y L N  Á L A Z S T A N H A :   ____________________________________________

V O M Ö Y K A N T Á Y S T N :   ______________________________________________________________

I B I B A L T O D Á S Í R F :   _________________________________________________________________

3. Kire vagy mire gondoltunk? Írd a megfejtést a vonalra!

A különböző felekezetek között magyar nyelven folyó, szóbeli összecsapás: _________________

A Biblia magyar nyelvre fordítója: __________________________________________________________ 

A Magyarországon leginkább elterjedt protestáns egyház: __________________________________ 

A reformáció ellensúlyozására indult katolikus mozgalom: _________________________________

A nagyszombati egyetem alapítója: ________________________________________________________

4. Melyik a kakukktojás a négy közül? Tegyél X-et a megfelelő helyre, és indokold is a vá-
laszodat!

a)  Sárospatak  Bécs  Vizsoly  Debrecen 

 Indoklás: _______________________________________________________________________________

b)  katolikus  Habsburg  Kálvin  Pázmány 

 Indoklás: _______________________________________________________________________________
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27. Bocskai István Habsburg-ellenes mozgalma 

Igaz Hamis

A török elleni harcokban a Habsburgok kincstára szépen gazdagodott. 

A tizenöt éves háború alatt csak a török seregek győztek.

Bocskait a Habsburg uralkodó börtönbe akarta záratni, vagyonát pedig 
elkobozták volna.

A hajdúk mentették meg Bocskait. 

A szultán koronát küldött Bocskainak, aki ezt visszautasította.

Bocskai segített a törökök és a Habsburgok közti békekötésben.

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

Vízszintes:
1. Ennyi évig tartott egy háború a törökök és a Habsburgok közt, ami 1591-ben kezdődött. 
4. Bocskai seregének nagyobb részét alkották. 
5. Mit adományozott Bocskai a hajdúknak? 
6. Ezeket a híveket üldözte az ellenreformáció. 

2. Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

1. 2.

3.

4.

5.

6.

Függőleges:
2. Neki nem akart Bocskai a hűbérese lenni. 
3. Ennek az országnak lett a fejedelme Bocs-

kai 1605-ben. 
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3. Miért volt jó, hogy Bocskai megnyerte a hajdúk segítségét? Hogyan hálálta meg ezt? 
Válaszolj a saját szavaiddal!

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

4. Tudod-e, milyen fegyverei voltak a hajdúknak? Rajzolj le közülük legalább hármat!
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28. Erdély aranykora 

2. Fedezd fel Erdélyt a történelmi atlasz segítségével! Keresd meg, melyik folyó mentén 
helyezkednek el az Erdélyi Fejedelemség városai! Kösd össze a folyó és a város nevét!

Kolozsvár

Arad

Nagyvárad

Gyulafehérvár

Szamos

Maros

Körös

1. Jelöld az időszalagon az alábbi eseményeket! Írd a betűt a megfelelő helyre!

A) Az ország három részre szakadása – évszám és betű pirossal.
B) Bocskai István fejedelemségének időszaka – évszámok és betű zölddel.
C) Bethlen Gábor fejedelemségének időszaka – évszámok és betű barnával.
D) A harmincéves háború időszaka – évszámok és betű kékkel.

3. Bethlen Gábor mely intézkedései járultak hozzá az Erdélyi Fejedelemség megerősödé-
séhez? Válaszolj a saját szavaiddal! Ha kell, segít a tankönyv!

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

18001450 1500 1550 1600 1650 1700 1750
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4. Olvastad a tankönyvben, hogy Bethlen Gábornak jól képzett, korszerűen felszerelt had-
serege volt, és sok pénzt fordított a kultúrára. Melyik korábbi magyar király volt híres 
ugyanerről?

___________________________________________________________________________________________ 

5. Hol alapított és támogatott híressé vált iskolákat Bethlen Gábor? Jelöld be a térképváz-
laton! Segít a történelmi atlasz! A fejedelem székhelyét karikázd be pirossal!
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29.  A törökök és a Habsburgok között: 
Zrínyi Miklós 

1. Töltsd ki Zrínyi Miklós adatlapját! 

Név: Zrínyi Miklós

Foglalkozás: ___________________________________________________

Nevéhez köthető hadi esemény 1664-ben: ________________________

_________________________________________________________________ 

Híres műve: ___________________________________________________

Híres családtag: ________________________________________________

2. Magyarázd meg saját szavaiddal, miért akart Zrínyi önálló magyar hadsereget!

3. Képzeld el, hogy a 17. században élő magyar úr vagy! Mit gondolsz a vasvári békekötés-
ről? Írj levelet erről egy barátodnak!

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________
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30. A török kiűzése Magyarországról

1. Jelöld az időszalagon Buda elfoglalását piros színnel, visszafoglalását pedig zöld színnel!

2. Válaszolj a kérdésekre a lecke alapján!

Mi volt a célja a törökök 1683-as hadjáratának? _____________________________________________

Mi volt a csata végeredménye? (Ki győzött?) ________________________________________________ 

Kik siettek a bécsiek segítségére? _______________________ és _______________________ katonák.

3. Egészítsd ki a hiányos mondatokat!

A törökök felett Bécsnél aratott győzelem hatására a ____________ felhívására a Habsburgok, a 

velenceiek és a __________________ szövetséget kötöttek. Céljuk az volt, hogy ________________ 

a törököt Magyarország területéről. Ezt a szövetséget nevezzük ___________ ______________-nak.  

A szövetségesek serege __________ -ban visszafoglalta _________________ -t. Az utolsó csatát 

____________________ -nál vívták. Véget ért a ____________ évig tartó török uralom.

4. Igaz vagy hamis? Jelöld I vagy H betűvel!

A török elleni hosszú küzdelem a karlócai békekötéssel zárult le 1686-ban.

A hódoltság területe teljes egészében felszabadult.

A török kiűzése után Magyarország visszanyerte teljes önállóságát.

A Habsburgok a felszabadított területeket birodalmuk részének tekintették.

Az elnéptelenedett földeket a Habsburgok a saját hű embereik között osztották fel.

A kihalt falvakba nem magyar népeket telepítettek be.

17001500 1520 1540 1560 1580 1600 1620 1640 1660 1680
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Összefoglalás – Török uralom Magyarországon 

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. Jelöld az időszalagon a fejezetben megismert fontos eseményeket! 

3. Az Oszmán Birodalom három részre szakította Magyarországot. Mit tudtál meg a részek 
életéről? Kösd össze a felsorolt állításokat a megfelelő országrész nevével!

A) Az ország három részre szakadását – pirossal.
B) A tizenöt éves háború végét – kékkel.
C) Zrínyi Miklós téli hadjáratának időpontját – zölddel. 
D) A karlócai béke időpontját – barnával.

Milyen eseményhez kapcsolható az ország három részre szakadása?   

___________________________________________________________________________________________ 

Az időszalagon bejelölt események közül melyik vetett véget az ország három részre szakadá-

sának? ____________________________________________________________________________________

Szapolyai János

kettős adóztatás

Szulejmán szultán

rendiség, vármegyerendszer

Habsburg Ferdinánd

vazallus

gyermekadó, harács

magyar korona

viszonylagos önállóság

Magyar Királyság

török hódoltság

Erdélyi Fejedelemség
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4. Mi történt a török uralom 150 éve alatt Magyarországon? Húzd alá az igaz állításokat!

A) A három részre szakadt országot egyetlen uralkodó irányította.

B) A szultán a hódoltság területén a török államszervezetnek megfelelő hivatalokat 
állított fel.

C) A hódoltság területén csak a törököknek kellett adózni.

D) A harács mellett a magyar birtokosok is követelték a nekik járó kilencedet.

E) Az erdélyi fejedelem szövetséget kötött a szultánnal a Habsburgok uralmának 
megdöntésére.

F) Erdélyben a katolikusok és a protestánsok is szabadon gyakorolhatták vallásukat.

G) Erdély Bocskai István uralkodása idején élte aranykorát.

H) A kultúra fejlődése a hódoltság területén volt a legjelentősebb.

I) A Magyar Királyságban tovább működhetett a rendi országgyűlés, amelynek legfőbb 
feladata a török elleni védekezés megszervezése volt.

J) Az Oszmán Birodalom feladta azt a tervét, hogy elfoglalja Bécs városát.

K) A Habsburg uralkodó a magyar urak vagyonának megszerzésével akarta megtömni 
kiürült kincstárát.

L) Mivel a Habsburgok hosszú időn át nem támogatták a török elleni küzdelmet, 
a magyar főurak elégedetlensége egyre nőtt.

M) A magyar főurak elégedetlensége Habsburg-ellenes mozgalmakhoz vezetett.

5. Párosítsd a végvárak és várkapitányaik nevét!

Dobó István

Szondi György  

Szigetvár

Eger

Jurisics Miklós

Losonczy István

Temesvár

Kőszeg

Zrínyi Miklós Drégelyvár
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7. Az Oszmán Birodalom célja Bécs városának elfoglalása volt. Hogyan zajlottak az esemé-
nyek? Válaszolj a kérdésekre! Kérhetsz tanári segítséget!

6. Kösd össze az eseményeket a hozzájuk kapcsolódó évszámokkal!

mohácsi csata

Bécs második török ostroma

Buda visszafoglalása

vasvári béke

Budát elfoglalja a török

Szigetvár ostroma

tizenöt éves háború

harmincéves háború

Eger várának ostroma

1591–1606 

1686

1541

1683

1552

1618–1648

1526

1566

1664

Mikor indított hadjáratot a 17. században a török Bécs ellen? _______________________________

Mely államok álltak a törökellenes küzdelem mellé? ________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Kinek a felhívására? ______________________________________________________________________

Hogyan nevezték ezt a szövetséget? _______________________________________________________

Milyen sikert ért el ez a hadjárat? __________________________________________________________

Hol és mikor kötötték meg a békeszerződést, amely lezárta Magyarországon a törökök uralmát?

___________________________________________________________________________________________ 

Mi lett Magyarország sorsa ezt követően? _______________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Hogyan pótolták a háború következtében megfogyatkozott népességet? ____________________

___________________________________________________________________________________________ 

Sorolj fel néhány népcsoportot, amelyek ekkor telepedtek le Magyarország területén! 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________
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8. Mit jelentenek az alábbi kifejezések? Magyarázd meg!

hódoltság: ________________________________________________________________________________

vazallus: __________________________________________________________________________________

gyermekadó: ______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

harács: ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Szent Liga: ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

tizenöt éves háború: _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

harmincéves háború: ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

1. Az iszlám vallás követője (prófétájuk nevéből származó szó).
2. A Török Birodalom másik neve egy török törzstől származik. Mi ez?
3. Ezt a lábbelit a török kézművesek készítették, nekik köszönhető elterjedése hazánkban.
4. Az élénkítő, fekete színű ital fogyasztásának az elnevezése.
5. A török imaházak mellett álló karcsú, magas torony neve.
6. Tavasszal virágzó, hagymás növény, amelyet a törökök honosítottak meg hazánkban, 

sőt Európában.

MEGFEJTÉS: ______________________________                 

Magyarázd meg a szó jelentését! __________________________________________________________                 

9. Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Rákóczi híveinek elnevezése: ______________________________________________________________

A Habsburg császár híveinek elnevezése a Rákóczi-szabadságharc idején: _____________________

Az uralkodócsalád eltávolítása a hatalomból: ______________________________________________

Rákóczi tisztsége a szécsényi országgyűlést követően: ______________________________________

A Magyarország függetlenségét kimondó országgyűlés helyszíne: ____________________________

A szabadságharcot lezáró békekötés helyszíne: _____________________________________________

Itt telepedett le Rákóczi a száműzetése idején: _____________________________________________

2. Melyik fogalomról, földrajzi helyről van szó? Írd a meghatározásokhoz!

3. Keresd ki a szóhalmazból azoknak a nevét, akik segítették Rákóczi Ferencet a szabad-
ságharc alatt! Írd az üres vonalakra!

31. A Rákóczi-szabadságharc

1. Állítsd időrendi sorrendbe a Rákóczi-szabadságharchoz kapcsolódó eseményeket! Írj 
sorszámokat a négyzetekbe!

 A Habsburg-ellenes lázadók vezetői felkérik Rákóczit a szabadságharc vezetésére.

 A Habsburg-ház trónfosztása.

 Rákóczit vezérlő fejedelemmé választják. 

 A török kiűzését lezáró béke aláírása.

 A nehézségek hatására Rákóczi megbízottja aláírja a szatmári békét.

 Rákóczi támogatást remél az orosz cártól, ezért tárgyalásokat kezd vele.

2

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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32.  Magyarország a Habsburg Birodalomban. 
Mária Terézia

1. Kösd össze a szavakat, fogalmakat magyarázatukkal!

2. Mária Terézia melyik rendeletéről van szó? Írd a megfelelő betűt a rendelet elnevezése 
elé! 

zsellérek 
köznemesek  
kisnemesek  
Hadik András 
arisztokraták 

magyar hadvezér
a leggazdagabb nemesek
a legszegényebb jobbágyok
a vármegyéket irányító nemesek
szegény nemesek

A) Meghatározza a jobbágytelek után teljesíten-
dő szolgáltatásokat.

B) Képzett orvosok és szülésznők alkalmazását 
írja elő.

C) A magyar mezőgazdaság fejlődését segíti elő.

D) Szorgalmazta, hogy minden 6–12 év közötti 
gyermek iskolába járjon. 

 úrbéri rendelet

 oktatási rendelet

 vámrendelet

 egészségügyi rendelet

Igaz Hamis
Mária Terézia trónra lépése előtt törvénybe iktatták, hogy a Habsburg- 
házban női ágon is öröklődhet a hatalom. 

A porosz uralkodó mindenben segítette Mária Teréziát.

Az úrbéri rendelet súlyosbította a jobbágyok terheit.

Bevezették a kötelező iskolai oktatást a birodalomban.

A kettős vámrendelet a magyar ipar fejlődését támogatta.

Az orvosok alkalmazása sok ember életét könnyítette meg.

3. Igaz vagy hamis? Tegyél X-et a megfelelő négyzetbe!
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    II. József, a „kalapos király”

Igaz Hamis
II. József egységes birodalmat akart létrehozni, ahol jól működnek 
az állami hivatalok.

II. József az országgyűlés egyetértésével kormányzott.

II. Józsefet nem koronázták meg magyar királlyá.

A gúnyneve „sapkás király” volt.

A türelmi rendelet szabad vallásgyakorlást biztosított a katolikusok részére.

II. József jobbágyrendelete lehetővé tette a szabad költözést.

Magyarországon a magyar nyelvet tette hivatalossá.

Halálakor II. József az összes rendeletét visszavonta.

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

2. Kösd össze az alábbi intézkedéseket azokkal a rendeletekkel, amelyekben megtalál-
hatók!

a protestáns egyházak szabad vallásgyakorlata

szabad költözés és házasodás

a német nyelv államnyelvvé tétele

nyelvrendelet

türelmi rendelet

jobbágyrendelet

3. Javítsd ki a szövegben található történelmi tévedéseket! Megtalálod mind az öt hibát? 
Írd a javításokat a vonalakra! Kérhetsz tanári segítséget! 

II. Józsefet, mivel nem koronáztatta magát osztrák királlyá, kalapos királynak gúnyolták. Cél-
ja egy felvilágosult állam létrehozása volt. Az országgyűlés által hozott rendeletek útján kor-
mányzott. A türelmi rendelet biztosította a szabad templomépítést katolikus vallásúak számá-
ra. Jobbágyrendelete megtiltotta a jobbágyok számára a szabad költözést. A birodalom 
egységesítése érdekében kötelezővé tette a latin nyelvet. A heves ellenállást kiváltó rendele-
teit halálos ágyán visszavonta. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

     I
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18601660 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820 1840

Összefoglalás – Magyarország a Habsburg 
Birodalomban

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. Jelöld az időszalagon a felsorolt eseményeket!

3. A török kiűzése után Magyarország nem tudta visszaszerezni vágyott függetlenségét. 
Mi történt? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!  

A) A Rákóczi-szabadságharc időtartamát – piros színnel.
B) Mária Terézia uralkodását – kék színnel.
C) II. József uralkodását – zöld színnel.

Kinek a seregei űzték ki hazánkból a törököket?
 C) XIV. Lajosé L) a Habsburgoké
Minek tekintette a törököket legyőző uralkodó Magyarország területét?
 A) meghódított tartománynak B) gyarmatnak
Kik fordultak segítségért a leggazdagabb földbirtokoshoz, II. Rákóczi Ferenchez?
 K) a nemesek B) a kurucok
Mi volt a kérésük? 
 A) álljon a szabadságharc élére P) legyen Magyarország királya
Mit tett Rákóczi ekkor?
 E) elbujdosott N) XIV. Lajoshoz fordult segítségért
Mi lett a következménye mindennek?
 G) megtámadta Bécs várát C) leleplezték és bebörtönözték

A bekarikázott betűkből egy értelmes szót olvashatsz össze: _______________________________

A szó jelentése: ____________________________________________________________________________ 
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4. A nép elégedetlensége fegyveres harchoz vezetett. Mit tudsz a Rákóczi-szabadságharc-
ról? Válaszolj a kérdésekre!  

5. A szabadságharc bukása után Magyarország elnéptelenedett területei benépesültek. 
Hogyan? Írd be a táblázat megfelelő helyére! 

Kit látsz a képen? _______________________________________________

Milyen esemény kötődik a nevéhez? ________________________

Mikor zajlott ez az esemény?  ___________________________________

Kivívta-e Magyarország a függetlenségét? _______________________

Melyek voltak a szabadságharc bukásának okai? Fogalmazd meg néhány mondatban! 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Hol írták alá a szabadságharcot lezáró békeszerződést? _____________________________________

Mi lett a szabadságharc vezetőjének sorsa? _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Belső vándorlás Külső betelepítés
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6. A 18. század közepén a Habsburg Birodalom (és benne Magyarország) trónjára egy nő, 
Mária Terézia került. Egészítsd ki a két szöveget (a és b) a megadott szavakkal!

női ágon; III. Károly; Mária Terézia; ősi kiváltságaikat; fiú; Pragmatica Sanctio; 
országgyűlés; porosz

a)  ____________________________ Habsburg-uralkodónak nem született _____________ örököse, 

ezért a magyar országgyűléssel elfogadtatta, hogy a hatalom _________________________ is 

öröklődhessen. Ezt a törvényt úgy nevezték: __________________________________________ . 

Károly királyt halála után leánya, ___________________________________ követte a trónon, aki 

1740–1780 között uralkodott. 

b)  Amikor a _______________ uralkodó – hadüzenet nélkül – megtámadta Ausztriát, a királynő 

összehívta a magyar rendeket, esküt tett előttük, hogy ________________________ tiszteletben 

tartja. A magyar nemesség kiállt az ifjú királynő mellett: az _________________________ ötven-

ezer katona toborzásához és felszereléséhez elegendő pénz megszavazásával támogatta őt 

a poroszok ellen. 

7. Mária Terézia felvilágosult uralkodó volt. Intézkedéseivel egységes birodalmat kívánt 
felépíteni. A kérdésekre válaszolva feltérképezheted, hogyan tette ezt!

Milyen volt Magyarország gazdasági helyzete? Milyen állapotban volt az ország? Mi jelentette 
a legnagyobb gondot? (Gondolj a földeket megművelő emberek számára!)

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Milyen intézkedésekkel támogatta a királynő, hogy legyen elegendő számú földműves az or-
szágban?

___________________________________________________________________________________________ 

Mit olvastál a mezőgazdaságról? ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mit tudtál meg az iparról? _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Milyen intézkedéssel tette a birodalom éléskamrájává Magyarországot a királynő?

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Hogyan könnyített a jobbágyok egyre növekvő terhein? ____________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

8. Mária Teréziát felvilágosult uralkodónak neveztük. Miért? Keresd meg a leckében azokat 
az intézkedéseket, amelyek ezt bizonyítják!

9. Mária Terézia halála után fia, II. József követte édesanyja felvilágosult kormányzását. 
Igazi újító volt. Magyarázd el, miért nem koronáztatta magát magyar királlyá!

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10.  A két uralkodó rendeletei összekeveredtek. Állítsd helyre a rendet! Kösd az uralkodók-
hoz a rendeleteket!

Mária Terézia II. József

úrbéri rendelet nyelvrendelet türelmi rendelet

Ratio Educationis kettős vámrendelet jobbágyrendelet
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Év végi összefoglalás

A középkori Európa gazdasága és kultúrája

2. Csoportosítsd a középkori társadalmi csoportok jellemzőit! Írd be az állítások sorszá-
mát a megfelelő társadalmi csoporthoz! Figyelj, mert lehet, hogy egy állítás több cso-
portra is jellemző! 

a)  1. a jobbágytelken gazdálkodtak; 2. várakban, lakótornyokban éltek; 
3. gyermekük lovaggá válhatott; 4. tudtak írni és olvasni; 5. a falugyűlésen beszélték 
meg a közös ügyeiket; 6. egész nap a földeken dolgoztak; 7. a városokban éltek; 
8. egyetemen tanulhattak; 9. kedvelt időtöltésük a vadászat volt 

b)   10. egy részük kolostorban élt; 11. kézművességgel és kereskedelemmel foglalkoztak;
12. ajándékokkal is tartoztak uruknak; 13. robottal művelték meg a majorság területét;
14. céhet alapítottak; 15. általában írástudatlan emberek voltak; 16. a falvakban éltek;
17. inasokat tartottak; 18. nem volt saját földbirtokuk 

1. Jelöld az időszalagon kék színnel a középkor kezdetét, zöld színnel a középkor végét! 
Mikor volt a honfoglalás? Jelöld piros színnel!

Melyik eseményhez fűződik a középkor kezdete? __________________________________________

Melyik esemény jelzi a középkor végét? ____________________________________________________

Melyik történelmi kor vette ezzel kezdetét? ________________________________________________

500 1000 2000Krisztus születése

Kr. e. Kr. u.

1500500

FÖLDESURAK PAPOK POLGÁROK JOBBÁGYOK
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Igaz Hamis

A nyugati keresztény egyház vezetője a bíboros volt.

A világi papok latinul miséztek.

A szerzetesek a világtól elzárkózva, kolostorokban éltek.

A polgárság a falvak jobbágyaiból alakult ki.

A városi élet vonzó volt, mert évente egy összegben kellett adózni.

A polgárok gyermekeiket inasnak adták egy-egy céhmesterhez.

Az inasoknak könnyű életük volt a céhekben.

Csak az válhatott mesterré, aki elkészítette a mestermunkát, a remeket. 

3. Igaz vagy hamis? Jelöld X-szel a megfelelő rubrikában!

Mi volt a keresztes hadjáratok célja?  _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Ki (milyen méltóság) hirdette meg az első keresztes hadjáratot? ____________________________

Melyik várost foglalta el a keresztes had az első keresztes hadjárat során, és mikor? 

Város: _________________________________________________ Mikor? ____________________________

Kik harcoltak a keresztes háborúkban?  ____________________________________________________

Miért vállalták a részvételt a keresztes hadjáratokban? Két okot említs!

1. ________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________

Melyik két város gazdagodott meg a keresztes háborúk időszakában?

____________________________________________ és ____________________________________________

4. A középkor jelentős eseményei voltak a keresztes háborúk. Mit tudsz róluk? Válaszolj 
a kérdésekre! Kérhetsz tanári segítséget! 

OH-SNE-TOR06M_tort(sni)_06-mf(2022-05).indd   100OH-SNE-TOR06M_tort(sni)_06-mf(2022-05).indd   100 2022. 05. 05.   16:40:402022. 05. 05.   16:40:40



101

A magyarság története az államalapítástól az Árpád-ház kihalásáig

5. Géza fejedelem halála után fia, Vajk lett a magyarok fejedelme. Hogyan alapította meg 
a Magyar Királyságot? Tedd időrendi sorrendbe az eseményeket!

6. István király erős állammá szervezte a korábbi törzsszövetséget. Milyen intézkedésekkel 
érte ezt el? Válaszolj a kérdésekre! Kérhetsz tanári segítséget! 

1000-ben, az esztergomi székesegyházban királlyá koronázták Istvánt.

István legyőzte Koppányt, holttestét elrettentésül felnégyeltette.

Apja halála után István folytatta az ország keresztény hitre térítését.

István követeket küldött a pápához, hogy keresztény módon királlyá koronáztassa magát.

A kereszténység ellen lázadó Koppány magának követelte a fejedelem címet.

Milyen intézkedéseket tett az egyház és a keresztény hit elterjedése és megerősödése érde-
kében? 

1. ________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________________________

Hogyan szervezte meg az állam működését?

1. ________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________

Mi volt az ispán feladata?

1. ________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________
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Honnan származott a királyi kincstár bevétele?

1. ________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________

7. István király halála után zűrzavaros időszak köszöntött országunkra. Egészítsd ki a két 
rövid szöveget! Megadtuk a beírandó szavakat.

8. II. András uralkodása alatt a királyi hatalom meggyengült. Vajon miért? Milyen követ-
kezményekkel járt mindez? A helyes válasz jelét írd a négyzetbe! 

a) István halála után nagy ___________________________ folyt a királyi hatalom megszerzéséért. 

A ___________________________ is sok kárt okoztak az országban. Végül _____________________ 

szerezte meg a királyi hatalmat. Nagy tiszteletnek örvendett, mert kiváló katona, _______ 

____________ volt. ___________________ törvényeket hozott, így biztosította a ____________ 

______________________ védelmét és a keresztény egyház _____________________ .

 Beírandó szavak: viszálykodás; I. László; tekintélyét; lovag; szigorú; 
magántulajdon; pogánylázadások

b) László halála után unokaöccse, _______________________ került a trónra. Sokat tanult, sokat 

olvasott, ________________ ember volt. Ezért kapta a „ __________________ ” előnevet. Bölcs 

uralkodó volt. ________________________________ a keresztény államot és tekintélyt szerzett 

hazánknak Európában. ________________________ Szent László törvényeinek szigorán, meg-

tiltotta a _______________________________________  is. Elfoglalta az Adriai-tenger partvidékét, 

amit _________________________ nevezünk.

 Beírandó szavak: művelt; Dalmáciának; Kálmán; boszorkányüldözést; 
enyhített; Könyves; megszilárdította

 Mi volt II. András uralkodásának legnagyobb hibája?
 1. lemondott a 2. vármegyényi birto- X megadóztatta 
      királyi koronáról      kokat adományozott     a nemeseket
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A középkori Magyar Királyság virágkora és hanyatlása

9. Egészítsd ki a hiányos mondatokat!

 Miért volt ez súlyos hiba?
 1. a nemesek hatalma 2. a kincstár kiürült X mindkettő
      nagyobb lett,      
      mint a királyé      

 Hogyan próbálta helyrehozni András ezt a hibát?
 1. kiadta az Aranybullát 2. elkobozta X mindkettő 
             a nagybirtokokat     

 Mikor adta ki az Aranybullát?
 1. 1202-ben 2. 1222-ben X 1234-ben

 Hogyan próbálta fia, IV. Béla visszaállítani az erős királyi hatalmat?
 1. keresztes 2. a nagybirtokok X a nagybirtokok
      hadjárattal     visszavételével     visszavásárlásával

 Hogyan álltak bosszút a nagybirtokosok Béla királyon?
 1. a kunokat hívták 2. Bélát elfogták  X az ország ellen
     segítségül a király ellen      és kivégezték     fordították a kunokat

 Melyik nép támadta meg országunkat ebben az időben?
 1.  a tatárok 2. a törökök X a németek

 Ki vezette a Mongol Birodalom Magyarországra támadó haderejét?
 1. Dzsingisz kán 2. Kubláj kán X Batu kán 

 Mikor volt a tatárjárás?
 1. 1202–1203 2. 1211–1212 X 1241–1242

_________ - ben kihalt az Árpád-ház. Az egyes országrészeken nagyhatalmú főurak _______________ 

_______________ uralkodtak. Ekkor került a trónra az első __________________ -házból származó 

király: ____________________________ .
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10.  Tedd időrendi sorrendbe az Árpád-ház kihalása után uralkodó királyainkat! Írd a szá-
mokat az uralkodók előtti négyzetekbe! 

11. Kösd össze az uralkodók nevét a hozzájuk kapcsolódó intézkedésekkel, tényekkel!

a) pallosjog

 ősiség törvénye

 visegrádi királytalálkozó

 kapuadó

b) corvinák

 képzett hivatalnokok

 végvárrendszer

 kilencedtörvény

 értékálló aranyforint

 bányabér

 az első magyar egyetem

 füstpénz

 fekete sereg

 reneszánsz művészet

I. Károly 

I. (Nagy) Lajos

Luxemburgi 
Zsigmond

Hunyadi 
Mátyás

 Hunyadi Mátyás

 I. (Nagy) Lajos

 I. Károly

 Luxemburgi Zsigmond

 II. (Jagelló) Ulászló

12. Milyen történelmi eseményről szólnak a haditudósítások? A megfejtést írd a vonalra!

a)  A pápa keresztes hadjáratot hirdetett, hogy megállítsák az Oszmán Birodalom terjeszke-
dését. A keresztes sereg élére kinevezett végvári vitéz Pesten gyűjtötte össze a haza védel-
mére jelentkező parasztokat és kisnemeseket. A nemesség megrettent a felfegyverzett 
jobbágyok tól – sok birtokos megtiltja parasztjainak, hogy beálljanak a keresztesek közé. 
A feszültség egyre nő. 

 _________________________________________
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b)  Nem hiába választották országunk kormányzójává ezt a nagyszerű férfiút! A török felett 
aratott diadala után egész Európa fellélegezhet: a Duna-parti város megmenekült, Európa 
déli kapuján nem jutott át a török! Szóljanak hát a harangok, hirdessék minden délben 
hálánkat az Úrnak, emlékezzünk a diadalra! 

 _________________________________________

c)  Amióta az ország déli kapuja elesett, megpecsételődött a sorsunk: a török egyre nagyobb 
darabot hasít ki országunkból. Portyázó csapataik kifosztják parasztjainkat, jószágaikat 
elhajtják, foglyul ejtik a gazdagabbakat, hogy váltságdíjat kérjenek értük. Buda felé vonul-
va Szulejmán hada már felsorakozott, hatalmas túlerőben, rettentő tüzérségével! Vajon az 
ifjú II. Lajos király hogyan áll helyt a csatában? Képes lesz megtartani országát?

 _________________________________________

13. Kösd össze az események nevét és idejét!

14. Igaz vagy hamis? Jelöld I vagy H betűvel!

nándorfehérvári diadal

Árpád-házi uralkodók

mohácsi vész

Aranybulla

Dózsa György parasztfelkelése

tatárjárás

1222

1241–1242

1514

1000–1301

1456

1526

1526-ban Mohácsnál hatalmas vereséget mért a magyar sereg a törökre.

Az Oszmán Birodalom legfőbb célja Bécs elfoglalása volt.

A mohácsi csata után a török Buda elfoglalására indult.

1541-ben Buda várát csellel vették be.

Ezzel az ország egész területe török kézre került.

A nyugati és északi területeken az erdélyi fejedelem uralkodott.

Habsburg Ferdinánd a török szultán vazallusa lett.

A Magyar Királyság uralkodója a Habsburg-házból származó Ferdinánd volt.

Az Erdélyi Fejedelemség fővárosa Gyulafehérvár volt.

Az Oszmán Birodalom foglalta el az ország keleti területeit.
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A világ és Európa az újkor első szakaszában

15.  Milyen gazdasági és társadalmi változások következtek be az Újvilág felfedezésével? 
 Állítsd időrendi sorrendbe az okokat és azok következményeit! Írd a számokat az állí-
tások elé!

Megjelent egy új társadalmi réteg: a bérmunkások.

Egyre több termékre volt szükség: megjelentek a manufaktúrák.

Nagy földrajzi felfedezések.

A gazdaságilag megerősödő polgárság elégedetlen volt a születési előjogokon 
alapuló középkori társadalmi renddel.  

A felfedezések hatására megélénkült a kontinensek közötti kereskedelem.

16.  Csoportosítsd a szavakat, kifejezéseket! Írd a betűjelüket a megfelelő történelmi kor 
halmazába! Van, amit mindkét halmazba beírhatsz. 

 1. rabszolga

 2. majorság

 3. anyaország

 4. manufaktúra

 5. lovag

 6. robot

KÖZÉPKOR

ÚJKOR

17. Melyik országra és államformára ismersz rá a leírásból?

a)  A bostoni teadélutánnal vette kezdetét az a polgárháború, amelyben a gyarmatok kivívták 

politikai függetlenségüket. Ezzel megszületett az _______________________________________ .

 Államforma: _________________________________________

 7. céh

 8. bérmunkás

 9. világkereskedelem

 10. a földtulajdon 
a meghatározó

 11. kamat

 12. gyarmat

a) b)
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b)  Ebben az államban a törvényeket a király hozta, és azok végrehajtását is maga felügyelte. 
A kegyeiért folytatott versengés miatt gyakoriak voltak az intrikák. Az ő döntésein múlott, 
hogy egy nemes felemelkedett vagy örökre elveszett.

 Ez volt a Napkirály állama,  _______________________________________ .

 Államforma: _________________________________________

c)  Az uralkodó arra törekedett, hogy a parlament ne korlátozza a hatalmát, ezért polgár-
háború robbant ki. A tehetséges hadvezér köztársaságot ígért népének, ez azonban csak 
a látszat volt. Halála után visszaállították a királyságot, de a törvényeket már a parla-
ment hozta, és a kormányt is a parlament ellenőrizte. Így működik a mai napig is az állam

 _______________________________________ -ban.

 Államforma: _________________________________________

Magyarország az újkor első szakaszában

18.  Mialatt a világban az újkor gazdasági és társadalmi változásai zajlottak, a magyarok 
szétszabdalt országban, három különböző uralkodó irányítása alatt éltek. Olvasd el, 
mit mondhattak volna sorsukról a három országrész lakói, ha megkérdezted volna 
őket! Találd ki, melyik ember melyik országrészből származik! Töltsd ki a táblázatot!

András: A katonák gyakran portyáznak a faluban. Elbújtatjuk fiainkat, nehogy rabul ejtsék, 
rabszolgának vagy janicsárnak vigyék őket. Átalakították a templomot is, leverték róla a ke-
resztet, és egy magas tornyot építettek mellé, ahonnét időnként egy turbános férfi, Juszuf 
kiabál valamit szerteszét, olyan nyelven, amit nem értünk. 

István: Nagy szerencse, hogy a hegyek gyomra gazdag arany- és sólelőhelyeket rejt. Meg aztán 
az erdők vadjai ellátnak minket szőrmével. Sok kereskedő jön ide, mert külhonban is szívesen 
ékesítik prémekkel a kabátot! A török békén hagy minket, csak évente rójuk le az adót, a töb-
bi őt nem érdekli.

László: Cudar világ ez! A határ közelében van a falunk. Hol a töröké, hol a magyaroké! Folyton 
adót követel valaki! Lassan nem marad vetőmagnak a termésből! Ha már nem lehet az ország egy 
úré, ha már a császárnak kell fejet hajtani, legalább a vallásunkat szabadon megválaszthatnánk! 

Melyik országrészben él? Uralkodója*

András

István

László

* Ne konkrét nevet, hanem uralkodói címet írj! 
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19. Milyen neveket, fogalmakat írnak körül a mondatok? Írd a megfejtést a vonalra!

A török kiűzésére a 17. század végén létrejött nemzetközi szövetség: ________________________

Hadvezér és költő, célja az önálló magyar hadsereg megszervezése volt: ____________________

A török seregek sikertelenül ostromolták 1683-ban: _________________________

Hídjának felégetése megnehezítette a török seregek magyarországi mozgását: ______________

Hadseregéből többen részt vettek Buda ostromában, ő maga továbbra is a törökökkel szövet-

kezett: ____________________________________________________________________________________ 

Az 1699-es békekötés helyszíne: ____________________________________________________________

20. Igaz vagy hamis? Tegyél X-et a megfelelő négyzetbe!

Igaz Hamis

A török kiűzését követően a Habsburgok megsértették a rendek jogait.

A jobbágyok kötelesek voltak a császári sereg hadfelszerelését szállítani.

Rákóczi adókedvezményekkel próbálta növelni hadserege létszámát.

Kezdetben a Napkirály segítette a Rákóczi-szabadságharcot.

A Rákóczi által veretett pénznek nagy értéke volt.

A Habsburg-ház trónfosztásával Magyarország független állam lett.

A nehézségek arra kényszerítették Rákóczit, hogy aláírja a szatmári békét.

Rákóczi önkéntes száműzetésbe vonult.

Magyarország hosszú időre a Habsburg Birodalom részévé vált.

21.  Felsorolunk néhányat II. József intézkedései közül. Melyik tartozik a felvilágosult, és 
melyik az abszolutizmus kategóriájába? Írd a megfelelő helyre az intézkedés betűjelét!

A) Nem koronázták magyar királlyá.
B) A vármegyék megszüntetése.
C) Türelmi rendelet. 

D) Jobbágyrendelet.
E)  Magyarországon is a német a hivatalos nyelv.
F) A kínvallatás eltörlése. 

Felvilágosult: _________________________         Abszolutizmus: _________________________
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22.  Milyen volt Magyarország helyzete a Habsburg Birodalomban, a 18. században? Egé-
szítsd ki a hiányos mondatokat a megadott szavakkal!

23. Magyarázd meg az alábbi kifejezéseket!

majorság: _________________________________________________________________________________

céh: _______________________________________________________________________________________

keresztes lovag: ___________________________________________________________________________

trónviszály: _______________________________________________________________________________

röghöz kötés: ______________________________________________________________________________

dézsma: ___________________________________________________________________________________

gyarmat: __________________________________________________________________________________

manufaktúra: ______________________________________________________________________________

harács: ___________________________________________________________________________________

hódoltság: ________________________________________________________________________________

abszolutizmus: ____________________________________________________________________________

a)  A háborúk pusztítása következtében a falvak elnéptelenedtek, nem volt, aki a termőfölde-

ken _________________________ . A népesség pótlása egyrészt országon belüli _____________ 

_______-sal, másrészt nem magyar népek _____________________-ével történt. A földeket újra 

___________________ , de Magyarország _______________________ országgá vált. Egy új törvény 

lehetővé tette, hogy a Habsburg-házból egy nő, _____________________ legyen az uralkodó. 

  Beírandó szavak: Mária Terézia; betelepítés; vándorlás; megművelték; dolgozzon; soknemzetiségű

b)  A Mária Terézia által kiadott vámrendelet segítette a magyar mezőgazdaságot, de korlá-

tozta a magyar __________________ fejlődését. Az volt a cél, hogy Magyarország a birodalom 

„____________________” legyen. Az uralkodónő ______________________ rendeletével enyhített 

a jobbágyok terhein. Utóda, II. József ________________________ birodalmat akart létrehozni. 

A vallási ellentéteket ______________________ rendeletével enyhítette. Az általuk kialakított 

rendszert felvilágosult _________________________________-nak nevezzük.

  Beírandó szavak: abszolutizmus; ipar; éléskamrája; türelmi; úrbéri; egységes 

OH-SNE-TOR06M_tort(sni)_06-mf(2022-05).indd   109OH-SNE-TOR06M_tort(sni)_06-mf(2022-05).indd   109 2022. 05. 05.   16:40:412022. 05. 05.   16:40:41



110

Játék

24.  Vonalvezető. Ebben a rejtvényben egy európai uralkodó nevét rejtettük el. A táblán 
jobbra és lefelé haladhatsz. Indulj el a nyíltól, lépegess úgy, hogy keresed a szó értelmes 
folytatását! A jobb alsó sarokban elhelyezett kis ábra jelzi, hogy célba értél!

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

Megfejtés: 

_________________________

Tudod-e, miért ez az ábra 
jelölte a célt? 

_________________________

_________________________

_________________________

X I V L A H D Ü M C V I

Ü Z A R J Ö P M A L H A

K U S I O S A Á H G L E

K I T S V J N A P K Í G

Ü T H Z U U G M E I D O

E T B D S Z N A Ó R Q N

I D S S Á T É W E Á L Y

Koppány pogány vezér VAGY kun fejedelem

Dzsingisz kán mongol uralkodó VAGY felfedező

Bethlen Gábor parasztvezér VAGY erdélyi fejedelem

Hunyadi János magyar király VAGY kormányzó

Nagy Lajos Nagy László fia VAGY Anjou-házbeli király

Vajk honfoglaló vezér VAGY István király pogány neve

Szulejmán török hadvezér VAGY török szultán

Cromwell angol hadvezér VAGY angol király

Kolumbusz történetíró VAGY felfedező

Leonardo da Vinci festő, feltaláló VAGY csillagász

Bocskai István erdélyi fejedelem VAGY kormányzó
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