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Európai Szociális
Alap

Ne gondold, hogy a történelem tanulása fárasztó és unalmas lesz számodra! 
Ha szeretsz játszani, akkor szeretni fogod ezt a munkafüzetet is, hiszen 
nagyon sok érdekes feladattal fogsz majd találkozni ezeken a lapokon. El-

lenőrizheted velük tudásodat, és átismételheted általuk az órán tanultakat. Javasol-
juk, hogy először mindig önállóan próbáld megoldani a feladatokat, és csak akkor 
fordulj a tankönyvhöz segítségül, ha egyáltalán nem boldogulsz velük. Akkor töké-
letes a tudásod, ha magadtól képes vagy a feladatok megoldására.

A feladatok segítségével kereshetsz kakukktojást, fejthetsz keresztrejtvényt, betű-
rejtvényt, és hiányos szövegek tartalmát teheted olvashatóvá. Összekevert betűk 
között kell majd értelmes szavakat és neveket keresned, igaz-hamis állításokat kell 
megvizsgálnod, egymáshoz illő szavakat, kifejezéseket kell összekötnöd. Ha sze-
retsz színezni, rajzolni, erre is ad lehetőséget a munkafüzet.

A történelem tanulásához az is hozzátartozik, hogy például a természetismeret- 
vagy a matematikaórák keretein belül elsajátított ismereteket is felhasználd. Fon-
tos, hogy ismerd a térképet, és jól eligazodj rajta. A munkafüzetedben nagyon sok 
üres térképet találsz majd. Ezeken kell történelmi események, csaták helyszíneit 
megkeresned, vagy egyes területeket kiszínezned. Ha nem boldogulsz önállóan a 
feladatokkal, ne feledd, hogy segít a történelmi atlaszod! Fogsz találkozni számolós 
példákkal is a munkafüzetben. Ki kell számolnod, hány év telt el két történelmi 
esemény között.

Biztosan szereted használni az internetet, és szereted látogatni a közösségi oldala-
kat is. A Nemzeti Köznevelési Portálon megtalálod és dolgozhatsz e munkafüzet 
digitális változatában is.

A feladatok többsége a leckék főszövege alapján megoldható, de vannak olyan fel-
adatok, amelyekhez el kell olvasnod a kiegészítő részeket is. Ne felejtsd el, tanulni 
mindig azt jelenti, hogy gondolkodnod is kell! Ha mégsem sikerül egy-egy feladat 
megoldása, akkor se csüggedj, olvasd el még egyszer alaposan a tankönyvet! 

Jó tanulást és jó jegyeket kívánnak
a munkafüzeted alkotói

Kedves Ötödikes!
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I. fejezet. Személyes történelem

1. Körülöttem a történelem

1. Az alábbi szövegrészletek és képek szüleid, nagyszüleid, dédszüleid gyermekkorát idézik fel. Pró-
báld beazonosítani, melyik családtagod fiatalkorát jellemezhette a szöveges forrásrészlet, illetve 
kép! Írd be a szövegek és a képek betűjeleit a táblázat megfelelő helyeire! Ha nem vagy biztos a 
válaszodban, kérdezz rá otthon, vagy beszéljétek meg közösen az órán!

A) „A falvakban a hagyományos parasztházak helyét a »kockaház« vette át. A tipikus új falusi 
háznak már két szobája nézett az utcára, és megjelent a középosztályi lakáshasználatra jel-
lemző lakótérhasználat (például a hálószoba, így a férfiak már nyáron sem az istállóban alud-
tak, a nők pedig nem az udvar végében álló nyári konyhában). Egyre gyakrabban fürdőszo-
bát is kialakítottak, még ha napi használata kezdetben nem is vált általánossá. A kemencéket 
felváltotta a cserépkályha, a konyhákba pedig villany- vagy gáztűzhelyeket szereltek be. A 
világításhoz olajmécses és a petróleumlámpa helyett szintén villanyt kezdtek el használni. 
[…] A városok átalakulása hasonlóan látványos változásokat eredményezett […] országszer-
te hozzávetőleg félmillió panellakás épült.”

(tankönyvi részlet)

B) „A kommunikációs formákat átalakító nagy horderejű változás volt a kereskedelmi rádiók 
elindulása, majd a kereskedelmi tv-csatornák megjelenése […]. A mobiltelefonozás megin-
dult Magyarországon, először vállalkozók, üzletemberek és azok használták, akiknek mun-
kájához szükséges volt a gyors híráramlás. […] kezdtek elterjedni a számítógépek a munka-
helyeken és az otthonokban.” 

(tankönyvi részlet)

C) „Az ipari munkahelyek növekvő száma […] miatt a falvakból sokan a városokba költöztek. 
Voltak, akik ingázóvá váltak, vagyis vidéken laktak, de a városokban dolgoztak. A városokba 
költözők azonban nem érezték otthonosan magukat új körülményeik között. A korszak Ma-
gyarországán a lakásviszonyok elképesztően rosszak voltak. Mivel a háború után nem épült 
elegendő lakás, a városba költöző munkások sokszor éveket töltöttek munkásszállókon. A 
szerencsésebbek tudtak szerezni maguknak egy társbérletet, ahol egy lakásban két-három 
család élt együtt.”

(tankönyvi részlet)

D) E) F)
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Dédszüleid gyermekkora/fiatalkora

Nagyszüleid gyermekkora/fiatalkora

Szüleid gyermekkora/fiatalkora

2. Készíts családfát az alábbi grafika kitöltésével! Kérdezd meg szüleidet, nagyszüleidet, melyik évben 
születtek! Nézz utána az interneten, hogy milyen fontosabb világtörténelmi esemény történt ab-
ban az évben, majd töltsd ki a táblázatot! Kérj segítséget szüleidtől, hogy szerintük mi számított 
lényeges eseménynek!

Szüleid/nagyszüleid neve
Születési 

éve
Fontosabb történelmi esemény

Milyen fontosabb világtörténelmi esemény történt a te születési évedben?
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3. Az alábbi szöveges források közül az egyik Heinrich Schliemann (ejtsd: hejnrih slíman) mintegy 150 
évvel ezelőtti visszaemlékezéséből származik. A másik forrásrészlet Schliemann tevékenységét mu-
tatja be. Olvasd el a szövegeket, majd válaszolj a kérdésekre!

„Apám gyakran mesélt nekem őszinte elragadtatással Homérosz hőseinek tetteiről, a trójai há-
borúról, és jómagam mindenkor lelkesedtem Trójáért. Szomorú szívvel értesültem arról apám-
tól, hogy Tróját annyira lerombolták annak idején, hogy nyomtalanul eltűnt a föld színéről. Ami-
kor aztán 1829 karácsonyán megajándékozott Ludwig Jerrer Világtörténelem gyermekek számára 
című művével, s a könyvben felfedeztem egy képet a lángokban álló Trójáról, s megláttam a vá-
ros hatalmas falait, a szkaiai kaput és a menekülő Aeneaszt [éneász], aki apját, Ankhiszészt hátán 
viszi, s kézen vezeti a kis Aszkanioszt, boldogan felkiáltottam:

– Látod, apám, tévedtél! Jerrer bizonyára látta Tróját, máskülönben hogyan közölhetné ezt a 
képet.

– Édes fiam – válaszolta apám –, ez a kép csupán merő kitalálás. 
De kérdésemre, vajon a régi Trójának valóban ilyen erősek voltak-e a falai, igennel felelt.
– Édesapám – válaszoltam neki –, ha egykor valóban álltak ezek az erős falak, úgy nem pusz-

tulhattak el nyomtalanul, hanem bizonyára ott rejtőznek valahol az évszázados por és törmelék-
réteg alatt. Ő az ellenkezőjét állította, de engem nem tudott meggyőzni, s végül megállapodtunk 
abban, hogy majd feltárom Tróját.”

(Részlet Heinrich Schliemann Életem, kalandjaim című írásából)

„Az első tudományos ásatások a 19. század végén indultak. A régészeti rétegek alapján megha-
tározták a leletek és a falak korát, és már nemcsak a műkincseket, hanem az összes leletet is lel-
tározták. Ami mélyebb rétegből kerül elő, az régebbi, mint ami felette hever. A legnagyobb szen-
zációt a saját költségén ásató milliomos, Heinrich Schliemann trójai feltárása jelentette. Schliemann 
1870-ben kezdődő ásatása során (mások eredményeire támaszkodva) azonosította Tróját, ame-
lyet kora tudománya csak a mítoszokban található, mesebeli városnak hitt.”

(tankönyvi részlet)

a) Kinek a véleménye tükrözte a tudomány akkori álláspontját: a kis Schliemanné vagy az apjáé? 

 

b) Ma melyikük nézetét tartjuk helyesnek? Mire következtethetünk ebből?

 

c) Nézz utána az interneten, melyik mai országban található az egykori Trója! Keress részleteket a 
híres trójai háborúból! Kik támadtak Trójára, mi volt a trójai faló? Ki volt Aeneasz? Fogalmazd 
meg röviden, milyen új ismereteket gyűjtöttél össze! 
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4. A sportnak is van történelme, az első feljegyzések már majdnem kétezer-nyolcszáz évesek. Olvasd 
el a forrásrészletet, majd válaszolj a kérdésekre! 

„Éliszben […] a falon belül a futópályáknál magas platánfák állnak […]. Van egy elkülönített fu-
tó pálya a verseny számára, ezt a helybeliek szentnek nevezik, s külön egy, ahol a futók és az 
öttu sázók a futóedzéseket végzik. […]

Régen az ökölvívásnak a felszerelése a következő volt: négy ujjukat egy köréjük csavart ujjvédő-
be bújtatták, s ebből még annyit hagytak felül, hogy ha kezüket összeszorítják, az öklüket betakarja. 
Az ujjakon ezt egy zsinór tartotta, amelyet mint egy védősövényt a könyökükre csavartak. Most ez 
megváltozott: a legjobban hizlalt marhák bőrét kicserzik, és éles és előreugró ökölvívókesztyűket 
csinálnak belőle. A hüvelyk nem vesz részt a többi ujjakkal az ütésben, hogy ne az egész kéz küzd-
jön, és így a sebek mérsékeltebbek legyenek. Ezért disznóbőr szíjakat nem is engednek a stadionba, 
mert azon a véleményen vannak, hogy ennek ütései fájdalmasabbak és nehezen gyógyíthatók.”

(Ókori leírások a görög sportversenyekről)

a) Gyűjtsd össze, milyen versenyszámok jelennek meg a forrásokban! 

   

b) Milyen egyéb sportágakat ismerhettek régen?

 

c) Végezz kutatómunkát! Nézz utána az interneten, mikor alakult ki a kedvenc sportágad! Mikor 
rendezték az első versenyeket vagy az első mérkőzéseket? Mennyiben változtak a szabályok? 
Mi után leírtad a megszerzett ismereteidet, beszéljétek meg közösen az osztályban!

 

 

 

5. Az alábbi feladat egy olyan naplórészletet mutat be, amelyet egy tizenkét éves fiú, Csics Gyula írt 
meg. 1956-ban a saját szemszögéből rögzítette azokat az eseményeket, amelyek világtörténelmi 
jelentőségűvé váltak. A naplóját rajzokkal és térképrészletekkel is kiegészítette. Olvasd végig az itt 
látható részleteket, majd válaszolj a kérdésekre!
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a) Foglald össze, milyen eseményekről olvastál! Magától értetődő, hogy több esemény vagy kifeje-
zés ismeretlen számodra. Nézz utána ezeknek az interneten!

 

 

b) Minden évben, akár iskolai ünnepségek során is, hallhattál már az 1956-os forradalomról és sza-
badságharcról. Írd le, hogy mire emlékszel! 

 

 

c) Mennyire tudja szerinted egy napló visszaadni az eseményeket? Miért tekintik a történészek 
fontosnak az ilyen jellegű forrásokat?

 

 

d) Milyen hiányosságai lehetnek esetleg egy naplónak?

 

 

e) Írd be az internetes keresőbe: ’Csics Gyula napló’! Olvass el további oldalakat a világhálón talál-
ható részletekből! Írj le két mondatban egy érdekességet, amit olvastál!

 

 

6. Hogyan teltek el az első napjaid az ötödik osztályban? Milyen élményeid vannak az elmúlt napok ról? 
Írd meg naplószerűen ezeket az iskolai emlékeidet! Törekedj arra, hogy legalább egy héten át vezesd 
a naplódat, és legtöbbször aznap vagy másnap foglald össze röviden a veled történt iskolai esemé-
nyeket! Gyakorold be itt a munkafüzetedben ezt a műfajt, és rögzítsd a tegnapi napodat!
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2.  Történelmi jelképek (címer, zászló, pecsét)  
és az idő mérése 

1. Olvasd el az alábbi regényrészletet, majd válaszolj a kérdésekre!

„Közben a bajvívótér északi végéhez csatlakozó 
bekerített térség – bármilyen tágas volt is – zsú-
folásig megtelt lovagokkal, akik türelmetlenül 
várták a pillanatot, hogy összemérhessék ügyes-
ségüket a kihívókkal. Ez a térség az erkélyek 
magasságából lobogó tollak hullámzó tengeré-
nek tűnt, amelyből fényes sisakok és hosszú lán-
dzsák csillantak elő – a lándzsák végén több-
nyire arasznyi széles, hosszú zászlócskákkal, 
amelyek vidáman lobogtak a szélben, és a tollak 
szüntelen libegésével együtt még élénkebbé va-
rázsolták a mozgalmas képet.

Végre kinyitották a korlátot, és öt lovag, aki-
ket sorshúzással jelöltek ki, lassan bevonult a 
bajvívótérre. Elöl egy lovag haladt, és két-két 
pár követte. Pompás felszerelésük csillogott-vil-
logott. […] Ebben a pillanatban azonban a baj-
nokok egyike sem gondolt arra, milyen jövő vár 
nevére és tetteire. Tüzes paripájukat fékezve és 
lassú lépésre kényszerítve vonultak át a poron-
don, hogy délcegségüket és ügyességüket fitog-
tassák. Amikor a bajvívótérre értek, vad, barbár muzsika harsant fel a kihívók sátrai mögül, ahol 
a zenészek rejtőzködtek. […] Az egybesereglett tömeg az öt bajnokot bámulta – valamennyi 
szem rájuk tapadt. Így léptettek fel lassan a dombtetőre, ahol a kihívók sátrai álltak. A lovagok itt 
szétváltak, és megfordított lándzsája nyelével mindegyik könnyedén megérintette annak a kihí-
vónak a pajzsát, akivel meg akart mérkőzni. Az alacsonyabb rangú nézők zöme – de a magasabb 
rangú nézők, sőt még a hölgyek közül is nem egy – csalódást érzett, amikor látta, hogy a bajno-
kok az udvariassági viadalt választották. Mert az embereknek ugyanaz a típusa, amely ma a 
legmegrázóbb tragédiáknak tapsol a legjobban, akkor leginkább az olyan lovagi tornát kedvelte, 
amely igazán vérre ment, és a küzdő felek életét veszélyeztette. […] Megszólaltak a kürtök és 
harsonák. A lovagok lendületes vágtatásban egymásnak rontottak.” 

(Walter Scott: Ivanhoe, VIII. fejezet. Az 1820-ban keletkezett regény  
a 12. századi Anglia történelmét mutatja be.)

a) A kép és a regényrészlet alapján gyűjts össze négy elemet, hogy a páncélba bújtatott lovagok 
hányféle módon igyekeztek megkülönböztethetővé tenni magukat a többiektől!
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b) Miért volt szükség címerekre?

 

c) Végezz kutatómunkát! Írd be egy internetes keresőbe a heraldika szót! Mit takar ez a kifejezés? 
Foglald össze röviden, mivel foglalkozik ez a tudomány!

 

 

d) Tervezd meg a saját címered! Nézz utána, milyen szabályokat vettek figyelembe a címerpajzs 
alakjának, színeinek és képének megtervezésekor! 

✎

2. Figyeld meg az alábbi pénzérméken, hogyan változtak a címerek az elmúlt bő száz évben! Készíts 
egy rövid leírást róluk a táblázat kiegészítésével!
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Évszám
A címer jellemzői,  

rövid leírása

Magyarország hivatalos elnevezése 
az érme kibocsátása idején  

(az éremről leolvasható)

3. Az alábbi címer Magyarország 1915-ös középcímerét ábrázolja. Végezz kutatómunkát a könyvtár 
vagy az internet segítségével! Azonosítsd be, mely területek jelentek meg a címeren! 

1.

2.

3. 6.

5.

4.

Terület neve Sorszáma a képen Mit ábrázol a címer? 

Erdély
 

Horvátország
 

Bosznia
 

Dalmácia
 

Szlavónia
 

Fiume
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4. Csoportosítsd a felsorolt forrásokat! Írd a forrás sorszámát a megfelelő helyre!

1. régi pénzek 2. kódexek 3. mondák
4. sírkövek 5. királyi törvények 6. ágyúk
7. krónikák 8. görög istenszobrok 9. régi levelek

a) Szóbeli történetek:  

b) Írott források:  

c) Tárgyi emlékek:  

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

Igaz Hamis

A mesék minden egyes állítása igaz.

A kódexek írott források, amelyekben híres királyokról is olvashatsz.

A falusi emberek régi szokásaival a néprajzkutató foglalkozik.

A régi ezüstpénzek a szóbeli emlékek közé tartoznak.

István király templomokban lakott, ezért ezek fontos tárgyi emlékek.

A múzeumokban a kutatók a szóbeli emlékeket állítják ki.

A szavak és a nyelvek történetével a nyelvészek foglalkoznak.

6. Kösd össze a megfelelő kifejezést a vele foglalkozó tudós nevével!

 szólásmondások történész

 karácsonyi szokások nyelvész

 föld alatti pénzérmék néprajzkutató

 Mátyás király uralkodásának története régész

✎

7. Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

„Midőn aztán nyilvánosan kihirdették, egész Magyarország örvendezésre, ünneplőre fordult. 
Falvakban és városokban, fiatalok és öregek nyíltan adták jelét örömüknek; királyaikat soha még 
így nem ünnepelték. Trombitával, dobbal, síppal, tánccal és énekszóval vigadoztak, s napokon át 
kiáltozták örvendezve: Éljen Mátyás király! Éljen a haza atyjának fia! Éljen szabadítónk fia!”

a) Kiről szól a szöveg?  

b) Honnan ismerős a neve?  
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8. Melyik a kakukktojás a négy közül? Tegyél X-et a megfelelő helyre!

a)  monda  mese   oklevél   nagyszülők történetei

b)  kódex    régi fegyver  istenszobor  régi zászló

c)  vár    templom  szólásmondás  kastély

d)  régi ruha  királyi oklevél  páncél   aranykupa

e)  levél    ágyú  újság  régi könyv

9. Rajzolj különböző tárgyi emlékeket!

✎
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10. Írd le, milyen eszközt látsz a képen!

  

Írd le, hogyan működtek a képen látható eszközök!

 

 

 

11. Számítsd ki, hogy hány évvel ezelőtt történtek az alábbi események!

a) Nagy Sándor, a makedón hódító halála: Kr. e. 323 

 

b) Julius Caesar meggyilkolása: Kr. e. 44 

 

c) Az első ismert olümpiai játékok ideje: Kr. e. 776 

 

d) Szent István királyunk megkoronázásának éve: Kr. u. 1000 
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12. Igaz vagy hamis? Tegyél X-et a megfelelő helyre!

Igaz Hamis

Az évszázadokat gyakran római számokkal jelölik.

A zsidók Jézus Krisztus születésének évéhez kötötték időszámításukat.

A Hold csak egy napig teljesen kerek, utána fogy, majd növekszik.

Rómát Kr. e. 776-ban alapították.

Egyiptomban az év kezdetét a Nílus évenkénti áradása határozta meg.

Régen az emberek vízórát és napórát használtak.

Az ókor végének időpontja Amerika felfedezésének éve.

Egy emberöltő körülbelül 100 évet jelent.

A „Kr. e.” rövidítés jelentése: „Krisztus előtt”.

Jézus Krisztus születési évét pontosan számították ki.

13.  Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és írd a megfejtést a pontozott vonalra!

1. 365 van belőle egy évben.
2. Az ókorban ezzel az eszközzel tudták mérni az órákat.
3. Amerika felfedezésével véget érő korszak.
4. A „Kr. e.” kifejezésben az „e” betű jelentése.
5.  Az egyiptomiak uralkodója. Az ő uralkodási éve szerint határoztak meg  

egy adott időpontot a Nílus folyó mellett élő emberek.
6. Kr. e. 753-ban alapították.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Megfejtés:  
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II. fejezet. Fejezetek az ókor történetéből

3. Az ókori Egyiptom világa

1. Színezd ki a térképen zölddel Egyiptom területét! Jelöld különböző színekkel Alsó- és Felső-Egyip-
tomot! Jelöld be a térképen a Földközi-tengert (F) és a Vörös-tengert (V) is!

a) Melyik kontinensen található Egyiptom?  

b) Hogy nevezzük Egyiptom folyóját?  

c) Milyen jellegű gazdálkodást folytattak az ókori Egyiptomban?  

2. Melyik egyiptomi isten nevét rejtettük el a betűk között?

a) ér  Minek az istene?  

b) zsirioz  Minek az istene?  

c) zizís  Ki volt a párja?  

d) ruzsóh  Milyen állatnak képzelték?  
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3. A szövegben négy hiba található! Keresd meg és húzd át őket! Írd le helyesen a szöveget!

A múmiák készítésekor a halottakat felboncolták. Ez a régészettudomány fejlődését segítette elő. 
A tudósok a parasztok közül kerültek ki, mert a bonyolult egyiptomi írást csak kevesen tudták 
megtanulni. A fáraót halála után nem tisztelték. Testét múmiaként őrizték meg, végső lakóhelyül 
szobrot vagy sziklasírt építettek neki.

 

 

 

 

4. Állítsd időrendi sorrendbe a fáraóval kapcsolatos eseményeket! Írj sorszámokat a négyzetekbe!

 Istenként kezdik el tisztelni.  Mumifikálják.

 Uralkodó lesz belőle.  Megtalálják a régészek a múmiát.

 Piramisba temetik.  Életét veszti.

 Megnézed a fáraó múmiáját a múzeumban.

5. Kutass az interneten! Keresd meg Dzsószer fáraó piramisát, és rajzold le! Rajzold mellé Kheopsz fá-
raó piramisát! Miben különböznek egymástól?

 

✎
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6. Olvasd el a két szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

„Az áradás a nyári-őszi hónapokra esett. […] az egyiptomiak július 19-ét tekintették az áradás 
első napjának, erre az örömteli eseményre tették az újév napját is. A vízállás augusztus végén 
vagy szeptemberben tetőzött, s október-novemberben ment végbe az apadás, a víz visszahúzó-
dása az eredeti mederbe.”

(Kákosy László: Ré fiai)

„A 100 000 emberről szóló ránk maradt hagyomány nem tűnik túlméretezettnek, mivel csak a 
Nílus áradásának idején, vagyis évente mindössze három hónapon át építették a piramist. Az 
összességében 2 millió 300 ezer kőtömbbel és a húszesztendős építési idővel számolva évente 115 
ezer tömböt kellett megmozgatni. A kifejezetten a sírnál tevékenykedő emberekhez hozzá kell 
venni a kőbánya munkásait és a kőfaragókat. Feltehető, hogy a dolgozók száma naponta válto-
zott az éppen adódó munkák szerint, és húsz év alatt összesen 100 ezer ember dolgozott a hely-
színen.”

(Angelika Vahlen: Az ókor világ csodái)

a) Miért volt jelentősége az új év első napjának az egyiptomiak életében?

 

b) Hogyan kapcsolódott ez a gazdálkodásukhoz?

 

c) Miért valószínű, hogy egy piramis építésében akár százezer ember is részt vehetett? Kik építették 
a piramist, és melyik időszakokban?

 

 

7. Végezz kutatómunkát a hieroglifák megfejtéséről! Keress az interneten leírásokat arról, hogyan si-
került megfejteni az egyiptomiak írásrendszerét! Egészítsd ki a mondatokat a világhálón megszer-
zett ismeretekkel!

1799-ben francia csapatok        vezetésével Egyiptomban 

harcoltak. A hadjárat során francia katonák árokásás közben buk-

kantak rá a       erődjénél a csiszolt, fekete bazaltkő lapra, 

amelyre   különböző írással feltehetőleg ugyanazt  

a szöveget vésték fel. Az első   (14 sor), a második  

démotikus jeleket (32 sor), míg a harmadik       szöveget 

tar talmazott (54 sor). A görög szöveg alapján azonnal megértet-

ték, hogy a feliratot V. Ptolemaiosz egyiptomi király számára állí-

tották Kr. e. 196-ban.

OH_TOR05MA_Tortenelem_5_M_1-112.indd   18 2021. 03. 09.   15:48



19

          volt az egyiptomi hieroglifák megfejtője, aki    -ben tette közzé a 

hieroglifák megfejtését bejelentő írását. Rájött, hogy a hieroglifák valamilyen módon a hangokat 

jelölik. Megfigyelte, hogy a hieroglif feliraton bizonyos szavak be voltak karikázva, és a görög 

szöveggel összevetve az uralkodó neve állhatott azon a helyen. Ennek beazonosítása jelentette 

az első lépést a megfejtés felé.

8. Írd le a nevedet hieroglif jelekkel! Ne felejtsd el, hogy a hieroglif jelek döntő részt mássalhangzókat 
jelölnek, azaz a nevedet magánhangzók nélkül kell leírnod! 

✎
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4. Az ókori Hellász öröksége

1. Színezd be kékkel a térképen Hellász területét! Jelöld be a Földközi-tengert (F) is!

2. Jelöld piros ponttal Hellász térképén Athén és kék ponttal Spárta városát! Állapítsd meg az atlaszod 
segítségével, melyik várost jelöli a harmadik kör!
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3. Állapítsd meg, Athénhoz, vagy Spártához tartoznak-e az alábbi megállapítások! Írd a sorszámot 
a megfelelő helyre!

1. Jelentős kereskedelmi tevékenységet folytatott.
2. A polgárok közösen étkeztek.
3. A városállamban élő idegenek elsősorban kereskedők voltak.
4. Polgárai nem csak katonáskodással foglalkoztak.
5. Kilencezer fő védte az egész államot.
6. A meghódított lakosságot szolgasorba kényszerítették.
7. A parasztok az agorán adták el a bort, mézet.

Athén:  

Spárta:  

4. Egészítsd ki a hiányos szöveget!

Athén lakóinak helyzete nem volt egyforma. Éltek közöttük           és rabszolgák, 

gazdagok és          , előkelők és egyszerű           A leggazdagabbak 

az előkelő földbirtokosok, kereskedők és                tulajdonosok voltak.  

Sokáig a nemesek kezében volt minden hatalom. Nekik volt házuk a   

és vidéken is. Lovon jártak ki a birtokukra, hogy ellenőrizzék a          és a szolgák  

munkáját.

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

Spártában két király volt, mindkettejüket Héraklész (Hercules) leszármazottainak tartották. Két 
királyi családból származtak. Háború esetén egyikük vezette a spártai sereget, míg a másikuk 
otthon maradt. Haláluk után a városállamban tíznapos gyászt rendeltek el. A legidősebb fiuk lett 
az örökösük, ha pedig nem volt fiúgyermekük, akkor a legközelebbi férfi rokon lett az uralkodó.

a) Mi történt, ha meghalt Spártában az egyik király?  

b) Háború esetén mit csinált a két király?  

c) Kinek a leszármazottaiként tartották számon a spártai királyokat?  

d) Ki örökölte a trónt a királyoktól?  
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6. Húzd alá a megfelelő választ!

a) A piactér neve görögül:

Olümposz agora népgyűlés fórum

b) Ennyi spártai polgár volt: 

tízezer ötvenezer háromszáz kilencezer

c) A spártai férfiak ennyi idős korukig katonáskodtak:

negyven huszonöt  ötven hatvan

d) Itt volt az athéni kézművesek műhelye:

lakásuk földszintjén a piac közepén a falvak szélén lakásuk emeletén

7. Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és írd a megfejtést a pontozott vonalra!

1. A családot védelmező istennő a görögöknél, Zeusz felesége.
2. Athénban vagyoni helyzet szerint gazdagok és … éltek.
3. Itt éltek a görög istenek.
4. Spártában két ilyen ember állt a városállam élén.
5. Erről az eseményről az első írásos feljegyzés Kr. e. 776-ban keletkezett. (Két szó egybeírva.)

1.        

2.                  

3.                

4.            

5.                        

Megfejtés:  

8. Készíts táblázatot a füzetedbe, amelyben felsorolod, miben különbözött egymástól az athéni és 
a spártai társadalom, és milyen közös vonásaik (például rétegződés, jogi helyzet) voltak! 

Athéni társadalom Spártai társadalom

különbségek hasonlóságok különbségek
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9. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe!

 írni-olvasni tanulás 

 fogócskázás a szabadban  

 olajfa koszorú kifüggesztése az ajtóra

 házasság

 katonai kiképzés

10. Húzd alá, melyik játékkal játszhattak az ókori gyerekek!

plüssfigura matchbox kocka kőgolyó

apró, fából készült kocsi videojáték dió lego

teniszütő malom Aphrodité baba fésülhető hajjal

11. Írj fogalmazást! Hasonlítsd össze a két görög városállamban, Athénban és Spártában élő gyerme-
kek fiatalkorát! 

 

 

 

 

 

 

12. Fogalmazd meg röviden a tankönyvi szöveg alapján, hogyan tanultak a görögök! Miben különbö-
zött ez napjaink oktatásától?
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13. Tanult-e az ókori görög gyerek …

Igen Nem

… betűírást?

… kémiát?

… számolást?

… éneket?

… fizikát?

… biológiát?

… olvasást?

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

Igaz Hamis

Az ókori görög lányokat 13-15 évesen már férjhez adták.

Spártában a fiúk 17 éves koruktól katonáskodásra készültek.

A görög gyerekek agyagtáblán gyakorolták az írást.

Papír a görögöknél még nem volt, helyette papiruszt használtak.

A lányokat Spártában ugyanolyan sportosan nevelték, mint a fiúkat.

Az egyik ókori társasjátékot ma is ismerjük, ez a malom.

Az újszülött görög kislányok érkezését fafaragás jelezte.

A görög fiúk szülei hozományt adtak.

A görög fiatalok kiválaszthatták házastársukat.

A görög családokban sokkal kevesebb gyereket neveltek, mint ma.

15. Egészítsd ki a hiányos szöveget!

A görög gyerekek viasszal bevont               gyakorolták az írást. Papír még  

nem volt, helyette               használtak. A könyveket nem lehetett lapozni,  

hanem                 csavarták fel a hosszú papiruszt.
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16. Melyik olümposzi isten írhatná magáról az alábbi adatokat? Írd az isten nevét a kép alá! Állítsatok 
össze csoportmunkában a feladathoz hasonló adatlapot egy általatok választott mitológiai alakról!

Alapadatok

Nem férfi

Családi állapot házas

Nyelvek ógörög

Vallási nézetek sokistenhit

Munkahelyek és tanulmányok

OLÜMPOSZ
Főnök 
Villámokat hajigálok

 

Munkahelyek és tanulmányok

OLÜMPOSZ
Szerelemszövő 

Kapcsolat

Héphaisztosz
 

Megfejtés:               Megfejtés:              

17. Kösd össze az isten nevét a hozzá tartozó feladatkörrel!

 Apollón család védelmezője

 Arész tudományok istene

 Héra háború istene

 Héphaisztosz tenger istene

 Poszeidón kovácsok istene

✎

18. Készíts rövid tudósítást egy ókori olümpiai játékról! Mutasd be a sportágakat, illetve készíts ripor-
tot egy győztessel! (A fogalmazást a füzetedbe írd meg, de a vázlatot hozzá ide rögzítsd!)
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19. Egészítsd ki a hiányos szöveget!

A legnagyobb tömegeket azok a szentélyek vonzották, amelyekben sportversenyeket rendeztek 

az           tiszteletére. A legismertebbek a Zeusz tiszteletére rendezett   

         versenyjátékok voltak. Kr. e. 776-ban jegyezték fel az  , aki a  

stadionfutást nyerte meg. Lehet, hogy korábban is voltak ott versenyek, de ezekről nem maradt  

fenn feljegyzés. A gyakran egymással háborúzó kis városállamok lakóit a közös  

     és közös   kívül a versenyjátékok tartották össze. Ezeken csak szabad  

           férfiak vehettek részt. 

20. Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és írd a megfejtést a pontozott vonalra!

1. A görögök főistene, tiszteletére rendezték az olümpiákat.
2. Öt versenyszámból álló olümpiai sportág.
3. Az olümpiai győztes ennek a növénynek a leveléből font koszorút kapott.
4. …vetés: olümpiai versenyszám.
5. Olümpiai versenyszám, két férfi küzd benne egymással.
6. A delphoi jósdában ennek az istennek a papnője jósolt az isten segítségével.
7. Ilyen vallású római császár tiltotta be az ókori olümpiákat.

1.        

2.                 

    3.           

   4.        

        5.               

6.

7.

Megfejtés:  
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21. Húzd alá azokat a versenyszámokat, amelyek az ókori olümpiákon az öttusa részét képezték!

íjászat 

kocsiverseny 

futás 

vívás 

diszkoszvetés 

úszás 

birkózás 

lovaglás 

gerelyhajítás 

boksz 

távolugrás 

súlylökés

22. Olvasd el az ókori görög orvosok által letett hippokratészi eskü részletét, majd válaszolj a kérdések-
re! Hippokratész (Kr. e. 460–377) az ókori görög világ egyik leghíresebb orvosa volt.

„Esküszöm az orvos Apollónra, Aszklépioszra, Hügieiára, Panakeiára, az összes istenre és isten-
nőre, őket hívva tanúul, hogy erőmhöz és belátásomhoz mérten teljesíteni fogom eskümet és 
alábbi kötelezettségemet. Az orvostudományban mesteremet ugyanolyan tiszteletben részesí-
tem majd, mint szüleimet; megosztom vele megélhetésemet, és ha nélkülöz, gondoskodni fogok 
ellátásáról; fiait saját fivéreimnek fogom tekinteni, és ha ők is el akarják sajátítani az orvostudo-
mányt, fizetség és szerződés nélkül megtanítom majd nekik. Gondom lesz rá, hogy a tudományt, 
a szóbeli és minden más felvilágosítást ismertessem fiaimmal és mesterem gyermekeivel, vala-
mint azokkal a tanítványokkal, akiket szerződés és az orvosi törvény alapján tett eskü kötelez, de 
(rajtuk kívül) mással nem. Az életmódra vonatkozó szabályokat a betegek hasznára kamatozta-
tom majd erőm és belátásom szerint, megóvva őket a bajtól és kártevéstől. Senkinek sem adok 
majd mérget, még ha kéri is; sőt még csak ilyen tanácsot sem adok neki.” 

(hippokratészi eskü)

a) Kikre tett esküt az orvos?

 

b) Mit kellett tennie az orvosnak, ha tanítómestere nélkülöz?

 

c) Kinek mondhatta el a gyógyítással kapcsolatos fortélyokat az orvos?

 

d) Milyen alapvető szabályok vonatkoztak az orvosokra?

 

e) Végezz kutatómunkát! Nézz utána az interneten, miért vált Hippokratész híressé! Miben volt 
újszerű a tevékenysége?
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5. Az ókori Róma öröksége

1. Jelöld a térképen piros ponttal Róma városát! Színezd ki Itália területét! Karikázd be Hellász területét!

2. Foglald össze röviden, milyen monda fűződik a képhez!

 

 

 

 

3. Kösd össze az egymással összeillő szavakat!

 anyafarkas vezető tisztviselő

 Remus rómaiak nyelve

 szenátus katonai egység 

 konzul szoptatás

 légió vének tanácsa

 latin ikerfiú

✎
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4. Melyik a kakukktojás? Tegyél X-et a megfelelő helyre, és indokold a válaszodat!

a)  Itália  Tiberis  Spárta  Róma

Indok:  

b)  királyság  konzul  császárság  köztársaság 

Indok:  

c)  népgyűlés  gonosz király  pásztor  ikrek 

Indok:  

d)  Romulus  Kheopsz  Remus  anyafarkas 

Indok:  

5. Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

„Mivelhogy ikertestvérek lévén, a kor alapján nem tehettek igazságot egymás között, a hely vé-
dőisteneire bízták, hogy jóslat útján válasszanak, kinek a nevét viselje az új város, ki uralkodjék 
fölötte – Romulus a Palatinust, Remus az Aventinust választotta magának, hogy ott az égbolt 
gondos megfigyelése útján a madaraktól kérjen jóslatot. Azt mondják, elsőnek Remus kapott je-
let: hat saskeselyűt; már-már kihirdette a jósjelet, amikor kétszer annyi jelent meg Romulusnak 
– és kit-kit a maga csoportja királyként köszöntött: azok a jelenségek időpontjának elsőbbsége, 
emezek a madarak száma alapján követelték a királyságot. Ebből vita támad, majd ölre mennek, 
s a harag végül gyilkossággá fajul; zavargás közben Remus egy ütéstől holtan terül el. Egy másik, 
ismertebb hagyomány szerint Remus, bátyját kigúnyolva, átugrotta állítólag az új falakat; emiatt 
Romulus haragra lobbant, és e szavak kíséretében megölte őt: »Így jár a jövőben, aki átugorja 
falaimat«.”

(Titus Livius történetíró nyomán)

Kiről nevezték el Róma városát a legenda szerint, és miért?  

 

Mi alapján nevezték királynak Remust követői?  

Hogyan halt meg Remus?  

Milyen részleteket ismerhetünk meg a római vallásról a szöveg alapján? 
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6. Melyik római épületet vagy közteret ábrázolja a kép? Írd a pontozott vonalra!

                          

7. Mutasd be röviden, mire használták a fenti épületeket, közteret!

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Milyen különbségek vannak egy ókori fürdő és egy mai uszoda között? Sorolj fel néhányat!
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9. A meghatározások alapján írd a kép alá, milyen gladiátortípust ábrázol a kép!

SECUTOR: Nagy pajzsos, karddal küzdő gladiátor, aki főleg a retiariusok (hálóvetők) 
elleni harcra specializálódik. A secutor üldözőt jelent, nevük jól tükrözi 
harcmodorukat.

RETIARIUS: Hálóvető. Pajzsot nem hord, mivel akadályozná a harcban. Másik fegyvere a 
háromágú szigony. Volt még nála egy tőr is. Harcmodora a fürgeségre épül.

HOPLOMACHUS: Fegyvere a lándzsa, emellett rejtve egy tőrt is magánál hord. Pajzzsal védi 
magát.

THRAX: Trák. Jellegzetes görbe kardot használ. 
SCISSOR: Karddal és kézre szerelhető fegyverrel harcol.

                       

10. Mit látsz a képen? Mire használták a rómaiak? Magyarázd 
meg röviden, hogyan segítette elő a városiasodást!

 

 

 

 

 

11. Használd az atlaszodat a feladat megoldásához!

a) Hogyan nevezték latinul a meghódított területeken kialakított tartományokat?  

b) Gyűjts össze hat tartománynevet!  

c) Hány kontinensen terült el a Római Birodalom? Melyek voltak ezek?  

d) Sorolj fel a rómaikon kívül három-négy birodalomban lakó népet!  
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12. Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

Augustus átlátta a tűzveszély megakadályozásának fontosságát, felismerte a közbiztonság fenn-
tartásának szükségességét, és ezért a jól bevált egyiptomi példa nyomán állandó jellegű, hétezer 
szabadosból álló egységet állított fel. Az egység tagjai a vigilek. A hétezer embert hét csapatba 
osztotta. Az ezer-ezer főnyi cohorsok (kohorszok) Róma városának különböző pontjain állomá-
soztak, éjjelenként pedig az utcán cirkálva őrködtek a város rendje és tűzbiztonsága felett. Mint-
hogy Augustus Rómát tizennégy kerületre osztotta, minden két kerületre jutott egy-egy cohors. 
A vigilek a tűzoltást vízzel végezték. Szurokkal vízhatlanított vödrökkel hordták a vizet, ece tes 
vízzel átitatott pokrócokkal, matracszerű alkalmatossággal fojtották el a lángokat. Csákány, bal-
ta, dorong egészítette ki a tűzoltó felszerelését. Az esetleges sérülésekre számítva minden co-
hors hoz négy-négy orvost osztottak be.

(Ürögdi György: A régi Róma)

a) Ki hívta életre Rómában a tűzoltóságot?  

b) Hányan voltak?  

c) Hány cohorsba (csapatba) osztották be őket?  

d) Milyen eszközeik voltak a vigileknek?  

e) Hány orvos jutott összesen a római tűzoltókra?  

13. Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és írd a megfejtést a pontozott vonalra!

1. Ezzel vezették a rómaiak a vizet a nagyvárosokba.
2. A birodalom fallal, védművekkel és őrtornyokkal megerősített határ menti területe.
3. A Római Birodalomnak   millió lakosa volt a császárkorban.
4. A rómaiak nyelve.
5. A rómaiak szórakoztatására élet-halál harcot vívtak.

1.                  

  2.               

3.            

4.          

5.                

Megfejtés:  

Kik engedhették meg maguknak, hogy ebben éljenek?  
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14. Mi volt a római kori neve a felsorolt településeknek, folyóknak? Keresd meg az atlaszodban!

Rába:  Óbuda:  

Pécs:  Szombathely:  

Duna:  Zala:  

15. Sorold fel, milyen célokra emelték a képen látható épü-
letet!

 

 

 

 

16. Melyik a kakukktojás? Tegyél X-et a megfelelő helyre, és indokold a válaszodat!

a)  szírek  indiaiak  görögök  zsidók

Indok:  

b)  Tiberis  Athén  Danuvius  Arrabo

Indok:  

c)  körte  barack  szőlő  cseresznye

Indok:  

d)  padlófűtés  tusoló  mozaik  falfestmény

Indok:  

e)  polgárváros  bank  amfiteátrum  katonai tábor

Indok:  

17. Miért volt fontos a rómaiak számára, hogy a Duna folyó legyen a birodalom határa? Miért volt fon-
tos kereskedelmi útvonal a Pannónián is átmenő Borostyánút? Fogalmazd meg három-négy mon-
datban a válaszodat!
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5.

2.

6.

4.

3.

1.

6. A görög-római hadviselés

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

 A perzsa követeket kútba lökik Spártában.

 Miltiadész támadást indít a perzsák ellen.

 Háromszáz spártai védi a Thermopülai-szorost.

 A Perzsa Birodalom végül vereséget szenved.

 Athén a lázadó görög városállamok segítségére siet.

 Kr. e. 490-ben Marathónnál kötnek ki a perzsák.

 A perzsák elmenekülnek Marathón alól.

 A perzsák elfoglalják és feldúlják Athént.

2. A betűk két hős görög hadvezér nevét rejtik. Keresd meg őket! 

T I A M I L D É S Z D A S Z N I L E Ó

1.              

2.              

Melyik városállam haderejét irányította az első sorban szereplő hadvezér?

 

3. A görög harcosokat kör alakú pajzsaikról hoplitáknak nevezzük.  
Írd a hoplita ábrája mellé a fegyvereinek és védőfelszereléseinek a nevét!

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              
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4. Igaz, vagy hamis? Tegyél X-et a megfelelő helyre!

Igaz Hamis

Leónidasz Marathónnál legyőzte a perzsákat.

Háromszáz spártai szállt végül szembe a perzsákkal a Thermopülai-szorosnál.

A marathóni csatát Kr. e. 420-ban vívták.

A görög–perzsa háborúkat végül a görögök nyerték meg.

A perzsák elfoglalták és felgyújtották Spártát.

A görögök tengeri csatában mértek vereséget a perzsákra Kr. e. 480-ban.

A thermopülai csatában egy áruló okozta a görögök vesztét.

A perzsa követek kútba dobták a spártai királyt.

I. Dareiosz és fia, Xerxész perzsa uralkodók voltak.

A háromszáz spártai falat épített a Thermopülai-szorosban.

5. Készíts táblázatot, amelyben összefoglalod a két hadsereg jellemző tulajdonságait! Milyen szere-
pet játszott a görögök győzelmében a két fél eltérő fegyverzete? 

A görög hadsereg jellemző tulajdonságai A perzsa hadsereg jellemző tulajdonságai
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6. Karikázd be Nagy Sándor híres mozaikján kékkel a makedón hódítót, pirossal pedig ellenfelét, a 
perzsa nagykirályt! Keresd meg az ábrázolást az interneten, írd be a keresőbe: Pompeii, mozaik, 
Nagy Sándor!

7. Jelöld piros színnel, hogy a térképen látható területek közül melyeket foglalta el Nagy Sándor! 
A tankönyved vagy a történelmi atlaszod segítségével rajzold be a hadjáratok útvonalát is!

Arab - tenger

Ind
usPerzsa - öböl

F ö l d k ö z i - t e n g e r

F e k e t e - t e n g e r

K a s z p i - t e n g e r

Tigris
Eufrátesz

Ní
lus

Aral-
tó
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8. Gyűjtsd ki az atlasz segítségével, milyen mai országok területére hatolt be Nagy Sándor a hadsere-
gével! Törekedj arra, hogy az országok felsorolása kövesse a hadjárat útvonalát! 

 

 

9. Húzd alá az atlaszod segítségével annak az államnak vagy városnak a nevét, amelyet Nagy Sándor 
meghódított!

Kína  Babilon  Egyiptom  Perzsia  Róma  Japán  Fönícia  India

10. Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és írd a megfejtést a pontozott vonalra!

1. Athén közepén álló várhegy.
2. Nagy Sándor által meghódított afrikai terület.
3. Nagy Sándor nevelője.
4. A háború görög istene.
5. Nagy Sándor édesapja.
6. Ebben a városban halt meg Alexandrosz.

1.            

2.                

3.                          

4.          

5.                    

6.              

Megfejtés:  

11. Írd az esemény sorszámát a megfelelő helyre! Hányadik pun háborúban történt az adott esemény?

1. Hannibál harcai. 2. A rómaiak csapóhidat építenek hajóikra.
3. Szicília Rómáé lesz. 4. A zámai csata.
5. Karthágó lerombolása. 6. A punok Hispániából indítják meg a támadásukat.
7. Átkelés az Alpokon. 8. Pun seregek 15 évig harcoltak Itáliában.
9. Scipio átkel Afrikába.

Első pun háború:  

Második pun háború:  

Harmadik pun háború:  
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12. Mit látsz a képen? Fogalmazd meg röviden, hogyan vívták tengeri csatáikat a rómaiak az első pun 
háborúban!

 

 

 

 

13. Olvasd el a forrásrészletet, majd válaszolj a kérdésekre!

„Erre megindult a menet […] a vonulás sokkal nehezebb volt, mint felfelé, mivel az Alpok Itália 
felőli oldala többnyire rövidebb, de annál meredekebb. […] Ahhoz a sziklás szakadékhoz vezé-
nyelte útépítésre katonáit, amelyen át az egyedüli út lehetséges volt. Mivel sziklákat kellett kiváj-
ni, ledöntögették és legallyazták a környék hatalmas szálfáit, óriási máglyát raktak belőlük, majd 
amikor a tűzgyújtásra alkalmas szélroham is kerekedett, alulról meggyújtották, és az átizzott 
sziklákat ráöntött ecettel megrepesztették. A tűzzel felhevített sziklafalakat vasakkal szétfeszítet-
ték, és a lejtők meredekségét mérsékelt esésű kanyarokkal enyhítették, úgy hogy nemcsak a mál-
hás állatokat, hanem még a harci elefántokat is le tudták rajtuk terelni.”

(Titus Livius: A római nép története a város alapításától)

a) Ki irányította az Alpokon átkelő hadsereget?  

b) Milyen nehézségekkel kellett szembenéznie a támadó haderőnek?  

 

c) Mi lassította az Alpokon való átkelést?  
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14. A szókeresőben négy, a történelmi eseményekre utaló szó van elrejtve. Keresd meg ezeket, majd írd 
őket a pontozott vonalra!

U K B O N L Z E

H A N N I B Á L

T R S U F G M E

I T M T V E A F

O H H P C N T Á

C Á J O M I Z N

N G B R T U P T

Ú Ó D E V N K O

 

15. Állítsd időrendi sorrendbe a pun háborúk eseményeit! Írj sorszámokat a négyzetekbe!

 Hannibál átkel az Alpokon.

 Scipio zámai győzelme.

 Szicília Rómáé lesz.

 A rómaiak csapóhidakkal szerelik fel hajóikat.

 Kitör a harmadik pun háború.

 Karthágó lerombolása.

 Hannibál Itáliában.

 Kitör az első pun háború.

 Kitör a második pun háború.

16. Állítsd időrendi sorrendbe a Julius Caesar életével kapcsolatos eseményeket! Írj sorszámot a négy-
zetekbe!

 Caesar elfoglalja Galliát. 

 Caesar elfoglalja Rómát. 

 Pompeius Caesar ellen fordul. 

 Brutus és társai meggyilkolják Caesart.

 Caesar konzul lesz.

 Caesar naptárreformja.
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17. Keresd meg a térképen és színezd ki kékkel Julius Caesar hódítását, Galliát! Melyik mai ország terü-
letén van?

Keresd meg a Brit-szigeteket, majd színezd ki pirossal! Jelöld be Rómát a térképen!

18. Válaszolj a kérdésekre!

Julius Caesar halála március 15-én történt. Mit ünnepelnek a magyarok ezen a napon?

 

19. Szerinted Nagy Sándor, vagy Julius Caesar volt az ókor legnagyobb hadvezére? Esetleg Hannibál? 
Írj fogalmazást A legnagyobb ókori hadvezér címmel! Mutasd be, hogy kit és miért tartasz a legna-
gyobbnak!
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20. Kösd össze a neveket a hozzájuk kapcsolódó történésekkel!

 Julius Caesar Caesar római ellenfele

 Kleopátra Gallia meghódítása

 Pompeius Egyiptomban uralkodik

 Brutus Caesar elleni merénylő

✎

21. Római polgárként el kell döntened, hogy támogatod-e a Caesar elleni merénylőket. Gyűjts érveket 
ellenük és mellettük! 

Ellenzem Caesar 
egyeduralmát, mert…

Elfogadom Caesar 
egyeduralmát, mert…

22. Kikről szólnak az egyes forrásrészletek?

a) „Galliai hadjáratán, bár tíz évig sem tartott, nyolcszáznál több várost vett be ostrommal, és há-
romszáz néptörzset hódított meg. […] Mihelyt a polgárháború véget ért, egyetlen cselekedetét 
sem hibáztathatta senki […] nemcsak megbocsátott azoknak, akik ellene harcoltak, hanem tiszt-
ségeket és hivatali állásokat is osztogatott nekik.” 

(Plutarkhosz)

 Személy neve:  

b) „Hadjáratáról meg akarta kérdezni az istent, és elment Delphoiba; de véletlenül balszerencsés 
napon érkezett, amikor a törvény tiltja a jóslást. Legelőször is magához rendelte hát a jósnőt, de 
az nemet mondott, és mentségül a törvényre hivatkozott. Erre […] maga ment el a jósnőért, és 
erővel magával vonszolta a templomba. A jósnő végre engedett az erőszaknak, és így szólt: 
„Győzhetetlen vagy, fiam!” Mikor […] meghallotta ezeket a szavakat, kijelentette, hogy most már 
nem kíván más jóslatot, mert azt a jósigét kapta, amire szüksége volt.”

(Plutarkhosz)

 Személy neve:  

c) „A kilencedik napon többnyire úttalan utakon és sok kalandozás után elérték az Alpok gerincét. 
A hegygerincen a kimerült katonák pihenőt kaptak […] Az oly sok megpróbáltatástól elgyötört 
katonákban roppant félelmet keltett az is, hogy az első hó is leesett. Valamennyiük arcára kiült a 
fásultság és a reménytelenség. […] egy hegyfokon, ahonnan körös-körül messze kilátás nyílt, 
megállította katonáit, és megmutatta nekik Itáliát, az Alpok lába alatt elterülő Pó környéki mező-
ségeket, s azt mondta, hogy most már nemcsak Itáliának, hanem Róma városának falait is ke-
resztülhágják; ezután már síkságok vagy lejtők következnek […].”

(Livius)

 Személy neve:  
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7. Képek a népvándorlás korából

1. Jelöld be a térképen pirossal Rómát és kékkel Konstantinápolyt! Azonosítsd a többi jelölt várost is! 
Fogalmazd meg röviden, hogy miről nevezetesek ezek a városok!

 

 

2. Olvasd el a forrást, és válaszolj a kérdésekre!

 „Ezeket mondotta a császár latin nyelven, egy másik pedig tolmácsolta, majd a császár a zsinat 
elnökeinek adta át a szót. Ekkor az egyik párt vádakkal halmozta el a másikat, azok pedig véde-
keztek és viszont gyalázkodtak. […] a császár türelmesen hallgatta valamennyiüket, és feszült 
figyelemmel fogadta az előadott érveket […] Kegyesen tárgyalt mindegyikükkel és görögül be-
szélt, mert ezt a nyelvet is ismerte.” 

(Eusebios keresztény történetíró leírása egy egyházi ülésről, a 325-ben megrendezett niceai zsinatról)

a) Melyik két nyelvet használták a birodalomban?  

b) Milyen nyelven beszéltek a Római Birodalom keleti felében?  

c) Mikor vált ketté a birodalom?  

OH_TOR05MA_Tortenelem_5_M_1-112.indd   42 2021. 03. 09.   15:48



43

3. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre! A feladat egy Kr. u. 410-ben történt eseményt mutat 
be, amikor egy germán nép, a gótok kifosztották Rómát.

„Azt mondják, Honorius császár Ravennában egy eunuchtól, nevezetesen a baromfiólak őrétől 
értesült arról, hogy Róma elpusztult. Az uralkodó a hír hallatán így kiáltott fel: „Hiszen nemrég 
még a kezemből evett!” Volt ugyanis egy igen nagy kakasa, amelyet Rómának nevezett; amikor 
pedig az eunuch világossá tette számára, hogy Alarik Róma városát pusztította el, a császár meg-
könnyebbülten felsóhajtott, és gyorsan így válaszolt: »Már azt hittem, barátom, hogy a kaka som, 
Róma pusztult el.« Azt mondják, ilyen hatalmas volt az uralkodó ostobasága.” 

(Prokopiosz bizánci történetíró)

a) Hogy hívták a barbár vezért, aki elpusztította Rómát?  

b) Ki volt a császár ekkor?  

c) Kitől értesült a császár Róma elpusztításáról?  

d) Mi volt a félreértés oka a történetben?  

 

e) Milyen képet kapunk a forrás alapján a Nyugatrómai Birodalom belső helyzetéről? 

 

4. Hány év telt el Róma megalapítása és a Nyugatrómai  Birodalom bukása között? Ne felejts el kivon-
ni 1-et (a nem létező 0. évet) a számítás során!

                              =   

 

5. Tedd időrendi sorrendbe a Római Birodalom történetének eseményeit! Írj sorszámokat a négyze-
tekbe!

 A catalaunumi csata.

 A pun háborúk.

 Augustus császár alatt Róma aranykorát éli.

 Romulus és Remus.

 A Nyugatrómai Birodalom bukása.

 Julius Caesar egyeduralma.

 A Római Birodalom kettéválása.
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6. Olvasd el a forrásrészleteket, és válaszolj a kérdésekre!

„Midőn mindnyájan megfelelő rendben leültünk, jött a pohárnok, és borral telt fakupát nyújtott 
Attilának. Attila átvette, és rangelső szomszédjára köszöntötte, aki a köszöntéstől megtisztelve 
fölállott, s nem ülhetett le addig, amíg [Attila] megízlelvén vagy kiürítvén, a pohárnoknak a ku-
pát vissza nem adta. Miután a vendég helyet foglalt, ugyanilyen módon köszöntötték őt a többi 
jelenlévők is, elfogadván és köszöntés után megízlelvén a saját serlegeiket. Mindenkinek egy-egy 
pohárnok állt a szolgálatára, és ezeknek akkor kellett előlépniük, miután az Attiláé félreállott. És 
miután a másodikat és sorban a többieket is megtisztelte Attila, és így ránk került a sor, bennün-
ket is szertartásosan üdvözölt. Amikor már mindnyájunkat megtisztelt köszöntésével, a pohár-
nokok félrevonultak. Ekkor asztalokat raktak előbb Attila elé, aztán elébünk, három-négy vagy 
esetleg több emberre is számítva egyet-egyet. Mindenki vehetett az ő asztalára rakott eledelek-
ből, de senki sem távolodhatott el a székek által kijelölt helyéről. Először Attila szolgája jött be 
hússal telt tállal, utána azok, akik minket szolgáltak ki, kenyeret és étkeket tettek asztalainkra. 
A többi barbárnak és nekünk ezüsttálcákra raktak finom ételeket, Attilának azonban csak húst 
hoztak fatálon, semmi egyebet. Mértékletes volt minden egyéb tekintetben is, a vendégeknek 
ugyanis arany- meg ezüstserlegeket adtak, míg ő fakupát használt. Egyszerű volt a ruhája is, 
csupán tisztaságban volt különb a többiekénél, sem az oldalán levő kard, sem barbár csizmájá-
nak szíjcsatjai, sem lovának zablája nem volt olyan, mint a többi szkítáé, azaz nem volt rajta sem 
arany, drágakő vagy bármi más drágaság.”

(Priszkosz rétor töredékei. Priszkosz követségben járt Attila udvarában, és szemtanúként  
értékes leírást adott a hunokról.)

a) Hogyan ábrázolta a szerző Attilát? 

 

b) Mi lehetett az írói elismerés oka?

 

„A népek megrendítésére, a földkerekség réméül jött a világra. […] Dölyfösen járt, szemeit ide-
oda járatta, hogy ily módon büszke testének ereje már mozgásán szembetűnjék. Noha a harcot 
igen kedvelte, mégis megfontoltan cselekedett, és a legtöbbet az eszével érte el. Az esdeklőkkel 
szemben könyörületesnek mutatkozott, és kegyesen bánt azokkal, akik neki meghódoltak. Ala-
csony termetű, melle széles. Nagy fejéhez képest szemei aprónak látszottak. Ritkás szakálla már 
őszbe vegyült, lapos orra, ocsmány arcszíne származásának bélyegét viselte magán.” 

(Részlet Jordanes A gótok története című művéből, 6. század)

c) Milyen Attila-kép jelent meg a szerző munkájában? Vajon miért?
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Than Mór:  
Attila lakomája (1870)

d) Milyennek látjuk ezen a festményen Attilát? Szerinted a magyar történelmi emlékezet a Prisz-
kosz-féle, vagy a Jordanes-féle Attila-ábrázolást őrizte meg?

 

 

7. Olvasd el figyelmesen a Nyugatrómai Birodalom bukásának körülményeit bemutató forrásrészle-
tet, majd válaszolj a kérdésekre!

„Orestes fővezér a hadsereg élére állt, kivonult Rómából, hogy az ellenség ellen induljon. Meg-
érkezett Ravennába, és ott-tartózkodása alatt fiát, Augustulust császárrá tette. Nepos (az utolsó 
előtti császár), amint erről értesült, Dalmáciába menekült, és ott trónfosztottan meghalt. 

Miután Orestes a fiát, Augustulust Ravennában császári trónra emelte, a rugius törzsből való 
Odoaker különböző törzsekből toborzott segédcsapataival elfoglalta Itáliát, megölette Orestest, 
fiát, Augustulust megfosztotta a tróntól, és mindössze azzal büntette, hogy a campaniai Lucullus- 
kastélyba száműzte. Így a Nyugatrómai Birodalom, melynek első császára Octavianus Augustus 
volt, a Város alapításának 709. évében, ezzel az Augustulusszal elpusztult, az addigi császárok 
uralkodásának ötszázhúsz éve után. Ezentúl a gótok királyai uralkodtak Rómán és Itálián.”

(Részlet Jordanes A gótok története című művéből, 6. század)

a) Mire használta fel Orestes a Nepostól kapott fővezéri hatalmát? 

 

b) Hol volt a birodalom új fővárosa? Milyen eseménynek tűnhetett Odoaker tette a kortársak sze-
mében? 

 

c) Mennyire pontosan számolta ki a történetíró a Róma alapítása és bukása között eltelt időszakot?  
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III. fejezet. A kereszténység

8. Az Ószövetség népe

1. Párosítsd a bibliai neveket a hozzájuk illő fogalmakkal!

Nevek: József, Mózes, Noé, Salamon, Ádám, Dávid

Fogalmak: bárka, tízparancsolat, kiűzetés, parittya, álom, templom

 

 

a) Húzd alá a személynevek közül az uralkodók nevét!

b) Keretezd be azoknak a személyeknek a nevét, akik megfordultak Egyiptomban!

c) Állítsd a személyeket időrendi sorrendbe!

 

2. Írd az állítás sorszámát a megfelelő helyre aszerint, hogy az egyiptomi vagy a zsidó vallásra jellem-
ző!

1. többistenhit  2. szent könyvében szerepel Noé
3. a Napot istenként tiszteli  4. egyistenhit
5. állat formájú istenekben is hisz  6. Íziszt istenként tiszteli
7. istene hat nap alatt teremtette a világot  8. Ádámot tartja az első férfinak
9. hisz a túlvilági életben 10. szent könyve a Biblia

egyiptomi vallás:  

zsidó vallás:  

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

 Mózes kettéválasztja a Vörös-tengert  Noé bárkát épít

 Ádám teremtése  Éva teremtése

 a világ teremtése  vízözön zúdul a Földre

 a zsidók Egyiptomban  kiűzetés a Paradicsomból
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4. Egészítsd ki a hiányos szöveget!

A megszülető zsidó államtól északra   éltek. Sokszor szerepelnek  

a Bibliában, mivel ők szállították a kor fontos építőanyagát, a   

A föníciaiak találták fel a mindössze   jelből álló betűírást, valamennyi európai  

írás ősét. A zsidók is ezt az írást vették át. Sem a föníciai, sem pedig a zsidó írás nem ismerte  

a                  

Milyen írástípust ismersz a betűíráson kívül? Gondolj Egyiptomra!

 

Miért volt könnyebb elsajátítani a betűírást az egyiptomi íráshoz képest?

 

5. A táblázat segítségével olvasd el a neveket, és írd őket a pontozott vonalra! Vigyázz! A föníciai írást 
jobbról balra olvassuk. Az első név egy bibliai szereplő, a második a föníciaiak legfontosabb istene.
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Megfejtés:  

Próbáld meg föníciai betűkkel leírni az alábbiakat!

Salamon:  

Kánaán:  

Dávid:  

Mózes:  
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6. Színezd ki a térképen pirossal az egyiptomiak országát, kékkel a zsidók hazáját, zölddel pedig a fö-
níciaiak lakhelyét! Rajzold be az atlaszod segítségével feketével a zsidók Egyiptomból való kivonu-
lásának útvonalát!

7. Keresd meg a szóhálóban a zsidó történelem szereplőinek nevét vagy a zsidó néppel kapcsolatos 
fogalmakat, és írd őket a táblázat mellé! Írj melléjük egy rövid magyarázatot is!

M Ó Z E S R I N P O

U L I D C E T S G V

T L X Q I K J A D W

J E R U Z S Á L E M

U C D O R S K A N B
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V E M G E I V O Z B

K F A D L L H N C L

O Z S O L T Á R S I

D Á V I D A R K O A
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8. Kösd össze az egymáshoz illő neveket, fogalmakat!

 Templomot építő zsidó király Jeruzsálem

 A Biblia egyik része Izrael

 A zsidók országa Salamon

 A zsidók ellen harcoló nép Ószövetség

 A zsidók országának fővárosa filiszteus

✎

9. Válaszolj a kérdésekre!

Mi volt Dávid király eredeti foglalkozása?  

Ki volt Dávid ellenfele, akit legyőzött?  

Milyen fegyverrel győzte le Dávid a filiszteus harcost?   

10. Melyik a kakukktojás a négy közül? Tegyél X-et a megfelelő helyre, és indokold a válaszodat!

 Mózes  Ozirisz  Noé  Dávid

Indok:  

 filiszteus  zsidó  kínai  föníciai

Indok:  

 parittya  József  kő  Dávid

Indok:  

 Ádám  zöldség  gyümölcs  Éva

Indok:  

11. Állítsd időrendi sorrendbe a zsidókkal kapcsolatos bibliai eseményeket! Írj sorszámokat a négyze-
tekbe!

 Ádám és Éva  Dávid legyőzi Góliátot

 Kivonulás Egyiptomból  A tízparancsolat

 József, az álomfejtő  Az özönvíz
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9. Jézus élete, tanításai és a kereszténység

1. Állítsd időrendi sorrendbe Jézus életének eseményeit! Írj sorszámokat a négyzetekbe!

 Jézus tanítványokat fogad maga mellé.

 Jézust kihallgatja Pontius Pilátus helytartó.

 Jézust Pilátus elé vezetik.

 Augustus császár népszámlálást rendel el.

 Krisztust keresztre feszítik.

 Keleti bölcsek keresik fel Jézust.

 Jézus megkeresztelkedik.

 Jézus és családja Egyiptomba menekül.

 Harmadnapra feltámadott az írások szerint.

2. Olvasd el a részletet Jézus prédikációjából, majd válaszolj a kérdésekre!

„Hallottátok a parancsot: szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom 
nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai mennyei 
Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. 
Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek 
a vámosok is? S ha nem köszöntitek csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a 
pogányok is? Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” 

(Máté evangéliuma)

a) Miért kell szeretni ellenségeinket Jézus szerint?  

 

b) Kit nevez vajon a szöveg mennyei Atyának?  

 

c) Mit kell tenni azzal az emberrel, aki üldöz minket?  

 

d) Milyen példákat ismersz Jézus életéből, amelyek tettekben is alátámasztották legfőbb tanítását? 
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3. Melyik a kakukktojás? Tegyél X-et a megfelelő helyre, és indokold a válaszodat !

a)  Betlehem  Názáret  Babilon  Jeruzsálem

Indok:  

b)  Pilátus  Miltiadész  Heródes  Augustus

Indok:  

c)  keresztség  káromkodás  csodák  szeretet

Indok:  

d)  Jézus  Krisztus  Mária  betlehemi újszülött

Indok:  

4. Ki volt?

Pilatus:  

Heródes:  

József:  

Keresztelő János:  

Mária:  

Napkeleti bölcsek:  

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

Igaz Hamis

Jézus történetét három könyv, az evangéliumok mondják el.

Heródes elrendelte az összes betlehemi két év alatti fiúgyerek megölését.

Jézus tanítványai az apostolok.

Heródes a zsidók királya volt.

Jézus szerint a gazdagság boldoggá tesz.

6. Írd le, milyen világvallásokat ismersz még a kereszténységen kívül!
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7. Válaszolj a kérdésekre!

Hogy nevezzük más szóval Róma püspökét?  

Ki volt Róma első püspöke?  

Ki volt az első keresztényüldöző római császár?  

8. Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és írd a megfejtést a pontozott vonalra!

1. Az a személy, aki Jézus tanításait követi.
2. Róma püspöke más szóval.
3. Róma első püspöke, apostol.
4. Keresztényüldözőből lett apostol, megjelent neki Jézus.
5. Kr. e. 44-ben meggyilkolt római hadvezér.
6. Római császár, aki egyenlővé tette a kereszténységet a pogány vallásokkal.
7. A művészetek és a jóslás görög istene.
8. Munkaszüneti nap a keresztényeknél.
9. A nem keresztények elnevezése.

1.                    

2.        

3.          

4.      

5.            

6.                    

7.              

8.                

9.            

Megfejtés:  
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9. Melyik meghatározás igaz a görög-római pogány vallásra, és melyik a kereszténységre? Írd az állítás 
sorszámát a megfelelő helyre!

1. Zeuszt főistennek tartja  2. Jézus tanításait követi
3. a követői felkeresik a delphoi jósdát  4. több istenben hisznek a követői
5. egyistenhívő vallás  6. szent könyve a Biblia
7. követői hisznek Poszeidónban  8. a püspökök vezették a közösséget
9. Augustus császár hite 10. Péter apostol hite

pogányság:  

kereszténység:  

10. Mit ünnepel a keresztény ember…

a) karácsonykor?  

b) húsvétkor?  

c) vasárnap?  

11. Összekevertük a szavak betűit! Állítsd őket helyes sorrendbe, hogy értelmes szavakat kapj!

N E T S Z:  

R Í R M Á T:  

P O S L O T A:  

S Ü P K Ö P:  

Á P A P:  

S Z V T J Ú Ö E G É S:  

K E R S T Z É N Y E L Ü D Z É S Ö:  

L L A M V Á Á A L L S:  

12. Fogalmazd meg röviden, hogy az alábbi két történelmi személy mely tetteivel emelte világvallássá 
a kereszténységet!

Pál apostol:  

 

Nagy Konstantin császár:  
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IV. fejezet. A középkor világai

10. Élet a várban

1. Melyik állítás igaz a földesúrra, és melyik a jobbágyra? Írd az állítás sorszámát a megfelelő helyre!

1. Faluban lakott.  2. Pallosjoga lehetett.
3. Szolgáltatásokkal tartozott.  4. Várban lakott.
5. Az ő tulajdonában volt az uradalom.  6. Katonai szolgálattal adózott a királynak.
7. A társadalom döntő többségét alkotta.  8. Egyik fő kedvtelése a vadászat.
9. Ritkán evett húst, kásán élt. 10. Otthona a kunyhó.

földesúr:  

jobbágy:  

2.  Keresd meg a szóhálóban a földesúrral kapcsolatos szavakat, és írd őket a táblázat alá! Nézz utána 
az interneten az általad nem ismert fogalomnak!

T S A K K F B U C D

K H O R R V Á R S P

I S Z R T A E A S A

N E M E S D A D T L

L E F T Z Á S A E L

A J S H O S D L L O

K K A J K Z T O R S

O E N O O A P M B J

M S D F B T I A N O

A A M A L O M S Á G

Megfejtés: 
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3.  Egészítsd ki a hiányos szöveget!

A középkorban a társadalom nagy részét a   adta. Szalmával fedett  

  laktak. Odabent egy ágy, egy asztal és egy pad szolgált berendezésül. Egyetlen  

              volt, evőeszközként csak a   ismerték.  

A jobbágyok napkeltétől napnyugtáig a földeken dolgoztak, egyedül    

és az ünnepnapokon pihenhettek. Ezeken a napokon kötelezőnek számított a templomban  

a   meghallgatása. Főként              és vízben főzött  

levesszerű ételeket fogyasztottak.

4.  Kösd össze a meghatározást a fogalommal!

 A jobbágy lakhelye. templom

 Itt misézik a falu papja. vár

 A földesúr lakhelye. kunyhó

 Ezzel tartoznak a jobbágyok a nemesnek. vadászat

 A földesúr kedvenc szórakozása. termény és szolgáltatás

 A parasztok mindennapi étele. katonai szolgálat

 Ezzel tartoznak a nemesek a királynak. kása

✎

5.  Milyen ételeket ismersz, amelyeket a parasztok is ehettek a középkorban? Sorolj fel néhányat!
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6.  Az alábbi feladat a középkori uradalmakhoz kapcsolódik. Párosítsd össze a fogalmakat a képen lát-
ható számokkal!

8

6

7

5

4

2
3

1

ugar, lakótorony, őszi vetés,  
a jobbágyok telkei (házhely, kert, szántó), 
tavaszi vetés, erdő, vízimalom,  
közös legelő

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

7.  Válaszolj a kérdésekre a forrás alapján!

„Az Úr 1335. évében, Szent Márton ünnepe körül János cseh király és fia, Károly, meg a lengyelek 
királya Magyarországra, Visegrád várába jött Károly királyhoz, hogy ott örök békeegyezséget 
kössenek. Ez meg is történt. A cseh király ebédjére a magyar király bőkezűségéből mindennap 
kétezer-ötszáz kenyeret adtak, és a királyi étekből is bőségesen; a lovaknak pedig egy-egy napra 
huszonöt mérő abrakot. A lengyel király ebédjére pedig ezerötszáz kenyeret és élelmiszert bősé-
gesen; borból száznyolcvan hordót mértek ki. Magyarország királya különböző drága ékszerek-
kel is megajándékozta a csehek királyát, úgymint ötven ezüstkorsóval, két tegezzel, két övvel, 
egy csodálatos sakktáblával, két felbecsülhetetlen értékű nyereggel, egy szíjas tőrrel, amely két-
száz ezüstmárkát ért, meg egy csodálatos munkával kidolgozott gyöngykagylóval. Mivel Len-
gyelország királya adófizetője volt a csehek királyának, s mivel Károly, Magyarország királya 
feleségül vette a lengyel király nővérét: Magyarország királya, Károly, ötszáz márka legfinomabb 
aranyat adott neki, hogy megváltsa őt a cseh királynak fizetendő adózástól. Elhatározták itt azt 
is, hogy ha e királyok közül bármelyiket vagy országukat valami ellenség támadná meg, a többi-
ek kötelesek segítségére sietni. És ezt egymás között nagy eskükötéssel is megerősítették.” 

(Részlet Thuróczy János krónikájából, 15. század)
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a) Mely országok uralkodói vettek részt a visegrádi találkozón? Hányadik században történt ez az 
esemény?

 

b) Honnan származott a korabeli magyar uralkodónak, I. Károlynak a felesége?

 

c) Hogyan segített ennek az országnak a pénzügyi helyzetén a magyar király?

 

d) Miben állapodtak meg a tárgyaló felek?

 

8. Az alábbi metszet Szigetvár 1566-os ostromát ábrázolja. A várat Zrínyi Miklós közel 2500 emberrel 
védte, a támadó török seregek létszáma mintegy 50 ezer fő lehetett. (Az események hátteréről majd 
a 6.-os tankönyvben lesz szó.) 

 

a) Fogalmazd meg röviden a kép alapján, mi segítette elő egy ideig a vár sikeres ellenállását!

 

b) Figyeld meg a kép alapján, milyen ostromeszközökkel rendelkeztek a támadó törökök!
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11. Élet a kolostorban

1.  Töltsd ki a világi papság felső rétegét jelképező piramis hiányzó szintjeit!

bíboros

érsek

2.  Olvasd el az első szerzetesrend szabályzatának részletét, majd válaszolj a kérdésekre!

„Mindegyik külön ágyban aludjék. Ágyfelszerelést, a szerzeteséletnek megfelelőt, az apát rende-
lése szerint kapjanak. Ha lehetséges, mindnyájan egy helyen aludjanak; ha pedig nagy számuk 
ezt nem engedi, tizenként vagy huszanként aludjanak vezetőjükkel együtt, hogy őrködjék fö-
löttük. Ebben a helyiségben egészen reggelig égjen a mécses. Ruhában aludjanak, és övvel vagy 
kötéllel felövezve, de késük ne legyen az oldalukon, amikor alusznak, hogy az alvót álom közben 
véletlenül meg ne sebezze. Így a szerzetesek mindig legyenek készen a jeladásra, késedelem 
 nélkül.

A fiatalabb testvérek ágyai ne legyenek egymás mellett, hanem az öregebbekével vegyest. 
Mikor pedig fölkelnek az istenszolgálatra, egymást halkan biztatgassák, hogy az aluszékonyak-
nak ne legyen mentségük.” 

(Részlet Szent Benedek regulájából)

a) Hány szerzetesnek kell egy helyiségben aludnia?  

b) Mit viselhet egy alvó szerzetes?  

c) Miképp rendelkezik a regula az esti világításról?  
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3.  Kösd össze a fogalmat a meghatározással!

 ereklye Csodás tulajdonságúnak tartott testrész, tárgy, ruhadarab.

 szent Szentekről szóló csodás történet.

 legenda Hívek elé példaként állított ember.

 zarándoklat A keresztény egyház vezetője.

 pápa Utazás a Szentföldre.

✎

4.  Válaszolj a kérdésekre!

Mi a kódex?  

Kik írták a kódexeket?  

Hogy hívjuk a keresztények szent könyvét? Sok középkori kódex tartalmazza ezt a művet!

 

5.  Írj egy rövid fogalmazást! Hasonlítsd össze a szerzetesek és a plébánosok mindennapjait! Miben 
tértek el a feladataik egymástól? Hol laktak? Ide készíts egy vázlatot, a fogalmazást írd a füzetedbe!

 

 

 

 

 

 

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

a)  pápa  püspök  lovag  plébános

b)  templomi gyertyatartó  szent lándzsa  szentek ruhadarabja  egy szent foga

c)  Konstantinápoly  Róma  Jeruzsálem  Athén

d)  bencés rend  plébános  Szent Benedek  kolostor

e)  gregorián zene  kódexírás  imádság  vadászat
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7. A feladat a bencés szerzetesek napi időbeosztását elemzi. Olvasd el a forrásrészletet, illetve tanul-
mányozd a tankönyvi ábrát a szerzetesek napirendjéről, majd válaszolj a kérdésekre!

„A tétlenség a lélek ellensége. Ezért a testvérek a megállapított időben foglalkozzanak testi mun-
kával, más órákban pedig szent olvasmányokkal. Úgy hisszük, hogy az időt mindkettő számára 
következőképpen oszthatjuk be: Húsvéttól október elsejéig menjenek ki a testvérek reggel, és a 
primától körülbelül tíz óráig végezzék el a szükséges teendőket. Tíztől egészen szextáig olvasás-
sal foglalkozzanak. A szexta után pedig, miután fölkeltek az étkezéstől, pihenjenek ágyukon 
egészen csendben, vagy ha valaki olvasni akar, akként olvasson magában, hogy mást ne zavar-
jon. A nónát kissé korábban, fél kettőkor mondják, és azután egészen a vesperásig a szükséges 
munkát végezzék. Ha pedig a helyi viszonyok vagy szegénységük azt kívánná, hogy maguk 
gyűjtsék be a termést, ne szomorkodjanak, mert akkor igazi szerzetesek, ha saját kezük munká-
jából élnek, mint atyáink és az apostolok is. De mindez mérséklettel történjék a kislelkűek miatt.” 

(Részlet Szent Benedek regulájából)

a) Milyen alapelveket fogalmazott meg Szent Benedek a szerzetesek számára?

 

 

b) Párosítsd a szövegben olvasható latin kifejezéseket, amelyek a közös imaórára utalnak, a megfe-
lelő napszakkal!

prima:  

szexta:  

nóna:  

vesperas:  

a napnyugtakor elmondott ima 

a kilencedik órában mondott ima 

reggeli ima

a hatodik órában mondott ima

8. A feladat egy középkori vízimalomnak a gazdaságban betöltött szerepét mutatja be. Olvasd el a 
forrásrészletet, majd válaszolj a kérdésekre!

„A folyó először hevesen a malomra veti magát, megőrli a gabonát a kövek súlya által, és meg-
mozgatja a finom szitát, hogy elválassza a lisztet a korpától. És máris a szomszédos épületben 
van, ahol az üstbe ömlik, és a tűznek adja át magát, hogy megfőve a szerzetesek sörét készítse elő 
[…], majd a közeli kallók vannak soron. Az imént még a barátok élelmével volt elfoglalva, most 
a ruházkodásukról gondoskodik. Emeli és süllyeszti a nehéz kölyűket, ezeket a kalapácsokat 
vagy jobban mondva, e falábakat, és nagy fáradságot takarít meg a barátoknak […] innen távoz-
va a tímárműhelybe ömlik, ahol a szerzetesek cipőjéhez való bőrt készíti ki, majd […] sok ágra 
bomlik, hogy különböző szolgálatokat láthasson el, legyen az főzés, szitálás, öntözés, mosás 
vagy őrlés […], s végül hogy teljessé tegye munkáját, elhordja a szennyet.”

(Leírás egy francia apátság gazdasági életéről, 13. század)

a) Gyűjtsd ki azokat a munkafolyamatok, amelyekben a szerzetesek a víz energiáját hasznosították! 
Legalább négy-öt tevékenységet emelj ki!
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b) Gyűjts a szövegből három kevésbé ismert kifejezést! Nézz utána a könyvtárban vagy az interne-
ten ezeknek, írd le őket a füzetbe!

 

 

 

9. Azonosítsd be, mely stílusirányzatok építészeti jellegzetességeit figyelheted meg a képeken! Töltsd 
ki a táblázatot!

A) Szent Erzsébet-székesegyház Kassán  
(ma Szlovákia)

B) Speyeri dóm  
(Németország) 

C) A jáki Szent György-templom D) A párizsi Notre-Dame (Franciaország)

Stílusirányzat Hozzá tartozó képek Építészeti jellegzetességek

román stílus

gótikus stílus
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12. Élet a középkori városban

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

a)  Egy városban legalább egymillió embernek kellett laknia.

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 a kézművesiparban dolgoztak, vagy kereskedelemmel foglalkoztak.

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

a)   sörfőző  mészáros  kovács  pék

Indok?  

 

b)   egyösszegű adózás  saját vezető  vásártartási jog  függetlenség a királytól

Indok?  

 

c)   város  fal  uradalom  céh

Indok?  

 

d)   mester  inas  apród  legény

Indok?  

 

e)   jobbágyok  kereskedők  kézművesek  polgárság

Indok?  
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3.  Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és írd a megfejtést a pontozott vonalra! Megfejtésként megkapod, 
hogy kik voltak azok a kézművesek, akik a céheken kívül dol goztak.

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.

1.            

2.          

3.        

4.                      

5.            

6.          

Megfejtés:  

4.  Tervezz cégért egy általad választott mesterség céhének!

✎
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5.  Nézd meg a Magyarországon működött céhszervezetekről szóló táblázat adatait, majd válaszolj 
a kérdésekre!

Iparág
A céhek 
száma

Iparág
A céhek 
száma

Iparág
A céhek 
száma

Fémipar Bőripar Textilipar

kovács  93 csizmadia 312 takács 300

patkolókovács  11 varga 228 posztós  49

kovács-bognár  73 magyar varga  10 csapó  38

lakatos  47 német varga  25 szabó 214

ötvös  38 szűcs 169 magyar szabó   9

késes  18 szíjgyártó  54 német szabó  20

rézműves  14 nyerges  11 szűrszabó  37

Összesen 294 szíjgyártó-nyerges   5 szabó-szűrszabó  32

csizmadia-varga  16 szabó-szűcs  23

tímár-varga  16 gombkötő  83

szűcs-szabó  23 gombkötő-szabó   9

tímár  88 kalapos  81

Összesen 957 süveges  11

kelmefestő  17

kékfestő   7

köteles  44

Összesen 974

a) Összesen hány céh működött a fémiparban és a textiliparban együttvéve a táblázat szerint?

 

b) Vargacéhből, vagy szabócéhből volt-e több a táblázat szerint? Mennyivel?

 

c) Hány olyan céh volt a táblázat szerint, amelyik két mesterséggel is foglalkozott?

 

d) Hány céh közül választhatott az a személy, aki lábbelit szeretett volna csináltatni magának?
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6. Írj rövid fogalmazást arról, hogy miért akartak a jobbágyok beköltözni a városba! Miért volt ez szá-
mukra veszélyes? Mikor lehetett belőlük polgár?

 

 

 

 

 

 

7.  Mit ábrázol a kép? Írd a pontozott vonalra!

  

8. A leckék szövege és a források alapján hasonlíts össze egy jobbágyot és egy céhes mesterembert! 
Milyen körülmények között laktak, hol dolgoztak, és mi volt a munkájuk? Milyen adókat kellett fi-
zetniük? Melyiküknek volt könnyebb az élete, és miért?

Jobbágy Céhes mesterember

lakóhely

munka

adózás, adó
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9.  Fogalmazd meg, mit jelentenek a következő szavak, kifejezések!

céh:  

reneszánsz:  

egyetem:  

polgár:  

10.  Kösd össze az egymáshoz illő neveket, kifejezéseket!

 Leonardo da Vinci újjászületés

 reneszánsz céhen kívüli iparos

 Michelangelo a Mona Lisa festője

 Gutenberg Dávid-szobor

 kontár könyvnyomtatás

✎

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

Igaz Hamis

Budát a tatárjárás után alapította IV. Béla király.

Michelangelo gépeket is épített, sőt még halottakat is boncolt.

Budán jelentős számú német polgár élt.

A reneszánsz stílus Észak-Itáliában született meg.

Leonardo da Vinci találta fel a könyvnyomtatást.

A könyvnyomtatás hatására megnőtt az olvasni tudó emberek száma.

Budát és Pestet már a középkorban egy állandó kőhíd kötötte össze.

A nyomdászcéhekben mesterek, legények és inasok dolgoztak.

Michelangelo híres szobra a Dávid-szobor.

A reneszánsz stílus az ókori görög-római művészetre tekintett példaként.
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12.  Az alábbi műalkotások a reneszánsz korban keletkeztek. Írd az egyes műalkotások alá az alkotó 
művészek nevét és címüket! Amelyiket nem tudod, azt keresd meg az interneten!
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13. A keresztes lovagok világa

1.  Keresd meg a szóhálóban a muszlim vallással kapcsolatos öt szót, és írd őket a táblázat mellé!

M O H A M E D O T A Megfejtés: 

 

 

 

 

 

T E R S S H O T E L

A T K C E P Z N M V

H U E K O R Á N R S

J K O A A M N K R G

D E X L C T E H I Z

D Z S I H Á D T D R

V P R F E R D Y E I

P O S A L L A H T H

S I M V F G R E V U

2.  Tedd sorba időrend szerint a következő eseményeket! Írj sorszámot a négyzetekbe!

 Mohamed Mekkából Medinába költözik.

 Konstantinápoly sikertelen arab ostroma.

 Mohamed megismerkedik a keresztény és a zsidó vallással.

 Mohamed halála.

 Hispánia arab meghódítása .

 Egy frank hadvezér visszaveri az arabokat.

3.  Kösd össze az M betűs szavakat a meghatározásukkal!

 mecset Imára hívó iszlám egyházi személy.

 müezzin Az iszlám vallás temploma.

 muszlim Az iszlám prófétája.

 minaret Ebből a városból menekült el Mohamed.

 Mohamed Mecsetek melletti magas torony.

 Mekka Az iszlám híve.

✎
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4.  Sorold fel, milyen parancsokat kell megtartania egy muszlim hívőnek!

 

 

 

 

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

Igaz Hamis

A muszlimok egyetlen istenben hisznek.

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

Egy hívő muszlimnak naponta ötször kell imádkoznia.

Az arab számjegyek indiai eredetűek.

Az iszlám híveit kalifáknak nevezzük.

A muszlimok szent könyve a Biblia.

A muszlimok nagy becsben tartják a Kába-szentélyben lévő „fekete követ”.

Egy muszlimnak ramadánkor tilos éjszaka táplálkozni.

Az arabok birodalma Kínáig ért.

Az arabok elfoglalták Konstantinápolyt.

6.  Számítsd ki,

a) hány évvel korábban történt Mohamed Medinába költözése, mint Nagy Károly császárrá koro-
názása!

                              =  

b) hány év telt el a középkorból, amikor Mohamed elköltözött Mekkából!

                              =  

c) hány év telt el Julius Caesar meggyilkolása és Mohamed költözése között!

                              =  
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7.  Írd a pontozott vonalra, kiket ábrázol a kép!

  

8.  Húzd alá azokat a tulajdonságokat a felsoroltak közül, amelyek hozzátartoztak a lovagi erényekhez!

bátorság olvasottság

hűség fösvénység

restség keresztény hit

üzleti érzék fogalmazókészség

segítőkészség vívókészség

9.  Kik voltak a …

a) … keresztesek?  

b) … apródok?  

c) … fegyverhordozók?  

d) … muszlimok?  

e) … kalifák?  

f) … lovagok?  
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10.  Színezd ki a térképen kékkel a Szentföldet, amelyet a keresztesek szerettek volna visszahódítani 
a muszlimoktól! Jelöld be Rómát és Konstantinápolyt!

Mi a neve a Szentföld legfontosabb városának?

 

11.  Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és írd a megfejtést a pontozott vonalra!

1. Jézus szülőföldjét így nevezték a középkorban. A keresztesek vissza akarták foglalni.
2. A lovagokat csatába elkísérő fiatal nemesek, akik a felszerelést szállították.
3. A lovagok lakóhelye.
4. Fegyverforgatást tanuló és a lovagok mellett szolgáló nemesi származású gyerek.
5. A faltörő kos is egy ilyen szerkezet.

1.                  

2.                            

3.      

4.          

5.              

Megfejtés:  
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14. Történetek a magyarok eredetéről

1.  Tedd sorba időrend szerint Hunor és Magor mondájának eseményeit! Írj sorszámokat a négyzetek-
be!

 Hunor és Magor feleségül vették Dúla fejedelem lányait.

 Ménrót hatalmas tornyot épített.

 Hunor és Magor vadászatra indultak.

 A testvérpár megpillantott egy szarvasünőt.

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

2.  Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és írd a megfejtést a pontozott vonalra!

1. Hunor testvére.
2. A monda szerint Csaba királyfi harcosaitól származó, magyarokkal rokon emberek.
3. Ménrót egyik fia.
4. A monda szerint Csaba királyfi népe itt telepedett le.
5. A középkori írott források egy fajtája.
6. A hunok legnagyobb uralkodója.

1.            

2.                  

3.          

4.               

5.              

6.            

Megfejtés:  
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3.  Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

1. Finnugor nyelvcsaládba tartozó nyelv.
a) angol b) olasz c) észt d) kínai

2. A monda szerint a magyarok őse.
a) Caesar b) Ménrót c) Nagy Sándor d) Romulus és Remus

3.  A turulmonda az alábbi személy jelentőségét hangsúlyozta.
a) Hunor b) Árpád c) Álmos d) Attila

4. Hunor és Magor ilyen állatot kezdett el hajszolni a monda szerint.
a) vaddisznó b) szarvasünő c) kerecsensólyom d) bakkecske

5. Nem finnugor nyelv.
a) finn  b) görög  c) észt  d) lapp

4. Olvasd el a történetet, majd válaszolj a kérdésekre!

Hol volt, hol nem volt, messze keleten volt egy híres, hatalmas fejedelem. Tudom, hallottá tok 
hírét, nevét: Ménrót volt a neve. Ménrót volt az apja Hunornak és Magornak, annak a két dali 
szép vitéznek, akiknek utódai a hunok és magyarok. Tudjátok-e, miről volt híres Ménrót fejede-
lem? Arról, hogy abban az időben, de még azelőtt is, de még azután is, nem volt emberfia, aki 
úgy értse s úgy szeresse a vadászatot, mint ő. Így hallottam én a nagyapámtól, a nagyapám is 
a nagyapjától. Reggel, ha fölkelt, s eligazgatta országának mindenféle dolgát, nyakába vetette a 
nyilát, fölkapott a paripájára, vágtatott, mint a sebes szél, még annál is sebesebben, hegye ken-
völgyeken, árkon-bokron keresztül, s lóhátról lőtte le a repülő madarat. Amely madárra ő ráfog-
ta a nyilát, nem énekelt, nem röpült az többé. Ménrót egymagában szeretett vadászni, de amint 
a fiai egy kicsit fölcseperedtek, vitte ezeket is magával. Különösen a két idősebb: Hunor és Ma gor 
mindég ott nyargaltak az oldalán, s próbálgatták ők is röptében lelőni a madarakat. Hej, volt 
nagy örömben Ménrót, mikor látta, hogy apja fia mind a kettő: Hunor is, Magor is. Nagy ritkán 
ha elhibáztak egy-egy madarat, s mondta is Ménrót magában nemegyszer: még különb vadá-
szok lesznek ezek a fiúk, ha embernyi emberré nevekedtek.

(A magyar ősköltészet emlékei. A csodaszarvas.)

a) Milyen régen élt Ménrót a történet szerint?  

b) Mi volt Ménrót fejedelem kedvelt tevékenysége?  

 

c) Felkelés után és vadászat előtt mit szokott csinálni a fejedelem?  

 

d) Milyen állatra vadásztak legszívesebben Ménrót és fiai?  

 

e) Mit szokott csinálni Ménrót, ha fiai nagy ritkán elhibázzák nyilaikkal a célpontot?  
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5.  Összekevertük a betűket! Állítsd őket helyes sorrendbe, hogy értelmes szavakat kapj!

N O R H U  

G Y R A M A  

R Ó M É N T  

N N I G O R U F  

A C S A B   L Y I K R Á I F  

G É R S Z É K E  

T L A I T A  

N Y L R K V E O N S G Á O  

Ú L D A   E J F E D L E M E  

6. A lecke szövege és az olvasmányok alapján foglald táblázatba, milyen népekkel rokonították a ma-
gyarságot! 

A magyarság származása

a nyelvtudomány szerint

a régészet szerint

az ősi mondák szerint

7. Az alábbi forrás Anonymus krónikájából származik. Olvasd el a részletet, majd válaszolj a kérdé-
sekre!

„Szkítia népei igen régiek, s mint említettük, keleten uralkodtak. Szkítia első királya Japhet fia 
Magóg* király volt, és népét Magóg királyról nevezték magyarnak. Ettől a királytól származott 
a nevezetes és hatalmas király, Attila […]. Hosszú idő elteltével az említett Magóg királytól szár-
mazott Ügyek, Álmos fejedelem apja, akitől Magyarország királyai és hercegei eredetüket szár-
maztatták […].”

a) Kitől származtatja a középkori krónikásunk végső soron a magyarokat?  

 

b) Milyen magyarázatot adott Anonymus a magyar népnévre?  

 

c) Mit állított a krónika a hun és a magyar uralkodó dinasztiával kapcsolatban?  

 

* [Japhet: a Biblia szerint Noé fia volt]
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8.  Írd be e földrajzi neveket a megfelelő helyekre: Etelköz, Kárpátok, Konstantinápoly! 

Don

Volga

Volga

Urál

Káma

Duna

Dnyeper
Tisza

Fekete - tenger

Balti-
tenger

Kaszpi - tenger

Ob

Azovi - 
tenger

Aral-
tó

Dnyeszter

Írd le, milyen nevezetes esemény történt Etelközben!

 

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

Igaz Hamis

A tudomány biztos válaszokat tud adni a magyar nép eredetéről.

Az ősmagyarok legértékesebb állata a szarvasmarha volt.

Az Etelköz kifejezés folyóközt jelentett.

A vérszerződést Etelközben kötötték meg.

A honfoglalás a 10. században zajlott.

Minden magyar nemzetség több törzsből állt.

A magyaroknak tíz törzse volt.

A magyar törzsek főleg gyalogos harcmodort használtak.

Anonymus a honfoglalás után mintegy háromszáz évvel élt.

Etelközbe a magyarok a 6. század folyamán vándoroltak be.
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15. Honfoglalás és kalandozások

1.  Állítsd időrendi sorrendbe a Kárpát-medencében élő népeket! Írj sorszámot a négyzetekbe!

 rómaiak  magyarok

 hunok  szlávok, avarok

2. Írd a név mögé, ki volt …

Árpád:  

Álmos:  

Szvatopluk:  

 Kik voltak …

a frankok:  

a székelyek:  

3.  Állítsd sorba időrend szerint a honfoglalás eseményeit! Írj sorszámokat a négyzetekbe!

 A magyarok letelepednek Etelközben.

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

 Átkelés a Vereckei-hágón.

 A pozsonyi csatában visszaverik a Keleti Frank Birodalom támadását.

 A magyarok és a szlávok legyőzik a frankokat.

 Vérszerződés Etelközben.

 Az etelközi szálláshelyről megindulnak az első támadások a Kárpát-medencébe.

 Szvatopluk halála.

 A székelyeket rendelték a gyepűk védelmére.
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4.  Számítsd ki,

a) hány évvel ezelőtt kezdődött el a honfoglalás!

                              =  

b) hány évvel a honfoglalás előtt történt Nagy Károly császárrá koronázása!

                              =  

c) hány év telt el a Nyugatrómai Birodalom bukása és Árpád fejedelem Vereckei-hágón történő 
bejövetele között!

                              =  

d) mennyi idő telt el Róma alapítása és a honfoglalás között!

                              =  

5. Keresd meg a szóhálóban a honfoglalással kapcsolatos hat nevet és fogalmat! Írd őket a táblázat 
mellé!

S Z V A T O P L U K
Megfejtés: 

 

 

 

 

 

 

O I S Z L Á V A Q Z

T F E J E D E L E M

E E L N C U R E R A

R H O P O J E G P G

K É V S E K C T Z Y

Á R P Á D R K Z I A

O L C I T D E T U R

H Ó A A V B R N G L

6. A témakör szövege és a mondák alapján válogasd szét a honfoglalás mondai és valós elemeit! 

Mondai elemek Valós elemek

bevonulás  
a Kárpát-medencébe

a fehér ló mondája
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7.  A tankönyved vagy a történelmi atlaszod segítségével rajzold be a magyar támadó hadjáratok főbb 
irá nyait!

8.  Tedd sorba időrend szerint a következő eseményeket! Írj sorszámokat a négyzetekbe!

 Géza nagyfejedelem békét köt a keresztény államokkal.

 Az augsburgi csata.

 A nyugat-európaiak így imádkoznak: „A magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket!”

 A bizánci uralkodó legyőzi a magyarokat.

 Német lovagok és keresztény papok érkeznek az országba.

 A pozsonyi csata.

OH_TOR05MA_Tortenelem_5_M_1-112.indd   78 2021. 03. 09.   15:48



79

9.  Írd a kép mellé, hogy milyen felszerelése volt egy magyar harcosnak!

Végezz kutatómunkát! Ha van olyan része a harci fel-
szerelésnek, amit nem ismersz, akkor nézz utána az 
interneten!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Legyél krónikás! Írj fogalmazást a 9. és 10. századi magyarok harcmodoráról!
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11.  Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

„A magyarok Friulin át a lombard őrgrófságba törtek, ahol tűzzel-vassal emésztették el Padova 
városát. Onnan Lombardiát bejárták, megölték Vercelli város püspökét, Lindwardot, Károly csá-
szár nagy hűségű tanácsosát, egyházából nagy-sok kincset raboltak, majdnem egész Lombardiát 
kifosztották, és nagy zsákmánnyal, győzedelmesen tértek meg Pannóniába. Ezután tíz esztende-
ig nyugodtak; a tizenegyedikben feldúlták Szászországot, Türingiát, a sváb földet, a keleti fran-
kokat, vagyis a burgundokat; midőn megrakodva visszatérőben voltak, a bajor határnál, Abach 
vára közelében, a Dunánál hirtelenül német sereg támadt rájuk. A magyarok csúnyán megsza-
lasztották őket, közülük sok ezret leöltek. Ebben a csatában háromezer magyar veszett el; akik 
túlélték, hazatértek; tizenhat esztendeig nem mozdultak ki Magyarországból.” 

(Képes Krónika)

a) Ki volt a szöveg szerint Károly császár tanácsosa, akit a kalandozó magyarok megöltek?

 

b) Hol támadt a német sereg a magyarokra a szöveg szerint? 

 

c) Hány kalandozó harcos esett el a németek és magyarok közötti csatában? 

 

d) Melyik várost emésztették el a magyarok a szöveg szerint? 

 

e) Hány évig nem mozdultak ki a magyarok hazájukból az első és a második katonai siker után?

 

12.  Gyűjtsd össze azokat a modern sportágakat, amelyekben a korabeli magyar harcosok jól szerepel-
nének! Indokold meg a válaszodat!
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13.  Fejtsd meg a keresztrejtvényt, majd válaszolj a megfejtéssel kapcsolatos kérdésre! 

1. Hercegnő, akivel keresztény papok érkeztek Magyarországra.
2. Ez a nép győzi le a magyarokat az augsburgi csatában.
3. A kalandozás befejezése után ezt a vallást veszi fel a magyarok fejedelme.
4. Szent István édesanyja.

1.              

2.        

3.                    

4.        

Megfejtés:  

Milyen tisztséget töltött be?  

14.  Egészítsd ki a hiányos szöveget!

A támadó hadjáratok a honfoglalást követően a      században zajlottak. A hadjáratok első-

sorban a   területekre irányultak, de a támadó seregek többször betörtek  

        is. Az élelmiszer mellett nemesfémeket, szöveteket és         zsákmá-

nyoltak a magyar harcosok a portyáik során. A foglyokat jó pénzért eladták, vagy   

A magas rangú foglyokért váltságdíjat is kérhettek. A magyarok számos várost feldúltak, sok 

kolostort kiraboltak. Elérték az Atlanti-óceánt és         is. Egész Európa rettegte a ma-

gyarok lovasait. Nyugaton ezekkel a szavakkal imádkoztak az emberek:    

A hadi sikereket az Európában kevéssé ismert, visszacsapó íjjal felszerelt         harc-

modornak köszönhették a portyázók.
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16. Szent István és a magyar állam

1.  Kinek az adatait adtuk meg? Írd a nevet a pontozott vonalra! Kutass az interneten! Készíts egy ha-
sonló adatlapot a kitalált személy családjáról!

Alapadatok

Születés éve  969 
Nem férfi

Családi állapot házas

Nyelvek magyar

Vallási nézetek keresztény

Politikai nézetek királyságpárti

Munkahelyek és tanulmányok
Magyar Királyság

Korábbi lakhelyek
Esztergom 
jelenlegi város

Esztergom 
szülőváros

Megfejtés:  

2.  Kinek az adatait adtuk meg? Írd a nevet a pontozott vonalra!

Alapadatok

Nem férfi

Családi állapot egyedülálló

Nyelvek olasz, latin és magyar

Vallási nézetek keresztény

Politikai nézetek királyságpárti

Munkahelyek és tanulmányok
Királyi palota 
tanító/pap • Esztergom

Korábbi lakhelyek
Esztergom 
jelenlegi város

Velence, Itália 
szülőváros

Megfejtés:  
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3.  Tedd sorba időrend szerint István király életének eseményeit!

 A vármegyerendszer létrehozása  Imre herceg halála

 Házasság Gizellával  István király halála

 István királlyá koronázása  Koronakérés a pápától

 Orseolo Péter utódnak jelölése  Koppány legyőzése

4.  Kiről van szó?

Géza fejedelem legidősebb férfi rokona:  

Szent István édesapja:  

Imre herceg nevelője:  

Az első magyar király:  

István megvakított unokatestvére:  

Imre herceg édesanyja:  

Felnégyelt lázadó:  

Szent István utóda a magyar trónon:  

5.  Egészítsd ki a Szent István által kiépített egyházszervezettel és vármegyerendszerrel kapcsolatos 
ábra kipontozott részeit!

Vármegyerendszer

 

Egyházszervezet

 
püspökség

két  

Élén az            Élén a             Élén az  
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6.  Számítsd ki, 

a) hány évig uralkodott István király!

                              =  

b) mennyi idő telt el Nagy Károly császárrá koronázása és István királlyá koronázása között!

                              =  

c) hány évvel ezelőtt halt meg István király!

                              =  

d) hány év telt el a pozsonyi csata és István király halála között!

                              =  

7.  Számítsd ki, hogy István királlyá koronázásának időpontjához vajon a jelenkor, vagy Caesar meg-
gyilkolása esik időben közelebb!

                              =  

                              =  

8.  Kösd össze a neveket a hozzájuk illő, megkevert szavakkal!

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

 Gizella Z D Ó A L Á  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Koppány R C G E H E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Gellért S P K Ü Ö P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 István N K R L Y I É Á  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Orseolo Péter I S V N Á T    T Ó D J A U  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

✎
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9. A következő források a Képes krónikából és Hartvik püspök Szent Istvánról szóló legendájából szár-
maznak. Egészítsd ki a Szent István életének eseményeit összegző táblázatot a források elolvasása 
után!

A)
A szentséggel és kegyelemmel teljes Szent István király azután országlásának negyvenhatodik 
évében, a Boldogságos, mindenkoron szűz Mária mennybemenetelének napján kiragadtatott e 
hitvány világból, és a szent angyalok társaságához csatlakozott. Eltemették a fehérvári baziliká-
ban, amelyet ő maga épített Isten szentséges anyja, a mindenkoron szűz Mária tiszteletére.

(Képes Krónika)

B)
Midőn tehát a szentséges atya át akarta adni fiának a kormányzás gondját és az országlás terhét, 
Szent Imre herceg hirtelen halállal még előbb meghalt. Siratta őt Szent István király és egész Ma-
gyarország vigasztalhatatlan, nagy sírással.

(Képes Krónika)

C)
Már kora ifjúságában dicső hadat viselt Szent István király a vitéz és hatalmas Koppány vezér 
ellen.

(Képes Krónika)

D)
Elhozták hát az apostoli áldás levelét a koronával és a kereszttel együtt, s miközben a püspökök 
és a papság, az ispánok és a nép egybehangzó magasztalásukat fennen kiáltozták, Isten kedvelt-
jét, István királyt az olajkenettel felkenve a királyi méltóság diadémjával szerencsésen megkoro-
názták.

(Hartvik-legenda)

E)
Hogy megvirradt Isten szentséges szülőanyja, Mária mennybevitele után az ötödik nap, össze-
gyűlt a templomban a király [Szent László] a főemberekkel, a papság a főpapokkal; először 
gyászmisét mondtak, majd elmozdítva a padlóból kiemelkedő márványtáblát, végül is lementek 
a koporsóig, s annak felnyitásakor az édes illat oly hévsége árasztott el minden jelenlevőt, hogy 
azt hitték, az Úr paradicsomi gyönyöreinek közepébe ragadtattak.

(Hartvik-legenda)

Esemény Szövegrészlet Évszám

 997

1000

1031

1038

1083
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10. Az alábbi forrásrészlet Szent István Intelmek című művéből származik. A szöveg elolvasása után 
válaszolj a kérdésekre a forrás és ismereteid segítségével!

„Illik pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván eszedbe vésd apád parancsait, az isteni böl-
csesség intelme szerint, mely Salamon szájából szól:

Hallgass, fiam, atyád intelmére,
s ne vedd semmibe anyád tanítását!
[…]
A vendég és jövevény férfiakban olyan nagy haszon rejlik, hogy méltán lehet számon tartani 

a királyi méltóság hatodik helyén. Elsősorban emiatt nőtt nagyra a Római Birodalom, és emel-
kedtek magasra, lettek dicsővé a római Királyok, mert különféle területekről sok nemes és bölcs 
személyiség özönlött oda […]. Ahogy ugyanis a vendégek a világ különféle részeiből és tartomá-
nyaiból érkeznek, úgy hoznak magukkal különféle nyelveket és szokásokat, valamint különféle 
tanító írásokat és fegyvereket. Ezek az összes Királyságnak díszére válnak, és nagyszerűvé teszik 
az Udvart, és elrettentik a kihívóan fellépő külföldieket. Az egynyelvű és csak egyetlen szokás-
módra épülő Királyság ugyanis gyenge és törékeny.”

a) Kinek írta Szent István az Intelmeket? 

 

b) Milyen szándékkal íródott mű? 

 

c) Miért jó, kinek jó a jövevények tapasztalatait hasznosítani? 

 

11. Az alábbi miniatúra a Képes krónikából származik. Tanulmányozd a képet, majd válaszolj a kérdé-
sekre!

a) A miniatúra glóriával, vagyis dicsfénnyel ábrázolt 
két személyt. A középkori festészetben a szenteket 
jelenítették így meg. Ki lehet ennek ismeretében ez 
a két személy?

 

 

 

b) Milyen két történelmi eseményt mutat be a minia-
túra?
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12.  Írd be a következő városok neveit a vaktérkép megfelelő helyeire! 
 Fehérvár, Esztergom, Kalocsa, Pécs, Győr, Eger, Csanád, Veszprém 

Miről volt nevezetes Szent István korában ez a két város?

Fehérvár:  

Esztergom:  

13. Az alábbi forrás Szent István törvényeiből származik. Olvasd el a részletet, majd válaszolj a kérdé-
sekre!

„31. Ha valami boszorkányt találnak, bírói szokás szerint vezessék az egyházba, és adják át a 
papnak böjtölés végett és a hitben való oktatásra, böjtölés után pedig menjen haza. Ha másod-
szor is ugyanebben a bűnben találják, hasonló vezeklésnek vessék alá, vezeklés után pedig az 
egyház kulcsát a mellére, homlokára és vállai közé kereszt alakjában süssék rá, és menjen haza. 
Ha pedig harmadszor is, adják át a bíráknak. […]

34. Hogy az Isten teremtménye a rosszindulatú embereknek minden ártalmától mentes ma-
radjon, és senki mástól ne kelljen veszteséget elszenvednie, csupán az Istentől, aki a gyarapodást 
is adja, a tanács végzése szerint nagy tilalmat és rendszabályt állítunk a kuruzslók és varázslók 
elé, hogy semmiféle személy ne merjen varázslással vagy kuruzslással bárkit is elméjének állapo-
tában megrontani vagy megölni. Mégis, ha valaki, akár férfi, akár nő, a jövőben ezt merészelné, 
adják át a varázslással megrontott kezeire vagy rokonai kezére, hogy azok akaratuk szerint ítél-
kezzenek fölötte. Ha pedig jóslással foglalkozókat találnak, amit a hamuban csinálnak, vagy ha-
sonló módon, a püspökök ostorozással javítsák meg őket.”

(Szent István I. törvénykönyvéből)

a) Milyen vallási elképzelések, babonák jelentek meg a törvényekben? 

 

b) Milyen büntetési tételek jelentek meg a törvényekben? Hogyan rendelkeztek a visszaeső bűnö-
sökről?
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17. Árpád-házi királyportrék 

1.  Milyen események fenyegették a Szent István halála utáni évtizedekben az országot? Nevezz meg 
négyet!

1.  

3.  

2.  

4.  

2.   Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és írd a megfejtést a pontozott vonalra!

 1. Kálmán király mellékneve.
 2.  Az egyház által az emberek elé példaként állított személy.  

Például I. István vagy I. László király.
 3. Imre herceg nevelője, pogányok által meggyilkolt püspök.
 4. Régi hitű magyarok által a keresztény magyarok ellen indított felkelés.
 5. László király által birtokba vett ország.
 6. A Dalmáciát elfoglaló magyar király neve.
 7. Rivális uralkodójelöltek egymás ellen vívott belháborúja.
 8. Az első magyar király.
 9. István és László ennek az országnak volt az uralkodója.
10. Könyves Kálmán által elfoglalt terület.
11. Szerzetesek által kézzel írt nagy méretű könyv.

1.            

2.        

3.            

4.                        

5.                      

6.            

7.                        

8.          

9.                      

10.            

11.        

Megfejtés:  
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3.  Színezd ki a térképen pirossal a Magyar Királyság területét, kékkel a Szent László által meghódított 
Horvátországot, zölddel pedig a Könyves Kálmán által elfoglalt Dalmáciát! Jelöld be Konstantiná-
polyt és Rómát is a térképen!

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

a)    Szent István  Vazul 

 Szent László   Könyves Kálmán

b)    szigorú törvények   Horvátország birtokba vétele 

 vármegyék kialakítása   pogányság betiltása

c)    Dalmácia   enyhítés a törvények szigorán 

 egyházszervezés   nagy műveltség

d)    pogánylázadás   Szent Gellért

 trónviszályok   Szent István
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5. Írj rövid fogalmazást Szent László törvényeiről! Milyen társadalmi problémát próbált orvosolni, és 
milyen eszközökkel?

 

 

 

 

 

 

 

 

6. A leckék és a forrásszövegek elolvasása után hasonlítsd össze Szent István, Szent László és Könyves 
Kálmán intézkedéseit! Hogyan segítették a kereszténység elterjedését? Milyen intézkedéseket hoz-
tak az ország megerősítése érdekében?

Szent István intézkedései

Szent László  intézkedései

Könyves Kálmán intézkedései
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7. Az alábbi feladat III. Béla gyermekkoráról szól. Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

Édesapja II. Géza (1141–1162), édesanyja a kijevi nagyfejedelem leánya volt. Apja 1161 táján a 
Tengermellék (Horvátország, Dalmácia) élére állította. II. Géza halála után Béla bátyja, III. István 
(1162–1172) lépett a trónra. Egy külpolitikai esemény alapos fordulatot hozott Béla sorsában. 
1163-ban béke jött létre a Keletrómai Császárság (Bizánci Császárság) és a Magyar Királyság 
között, amelynek értelmében a I. Mánuel bizánci császár leányának, Máriának jegyesül válasz-
totta Bélát, és udvarába vitte. 

Úgy tűnt ekkor, hogy sorsa végleg Bizánchoz kötődik. I. Mánuel rövidesen trónörökösévé 
nyilvánította, mivel a császárnak akkor még nem volt fia. Döntését befolyásolhatta, hogy Mánu-
el I. (Szent) László (1077–1095) királyunk leányági unokája volt: Szent László lánya, Piroska egy 
bizánci császár felesége lett, majd Szent Eiréné néven az ortodoxia szentjei közé emelkedett.

A herceg trónörökösként méltó nevelést kapott. A görög nyelvet, államigazgatást, hadtudo-
mányt a legmagasabb szinten kellett elsajátítania. Hanem a trónöröklés reménye nemsokára 
szertefoszlott: Mánuelt második asszonya fiúval ajándékozta meg. Erre Bélát elválasztották Má-
riától, és ezután a „Magyarország, Dalmácia és Horvátország hercege” címet viselte; ezzel is a 
Bizánctól való lelki távolodására utalt. Így amidőn 1172-ben bátyja halálhírét hozták követek, 
könnyű szívvel távozott Mánueltől, hogy hazája trónját elfoglalja.

(Dr. Szabados György leírása nyomán)

a) Hogyan és miért került Bizáncba a fiatal Béla herceg?

 

 

b) Mi jelezte Béla herceg megbecsültségét a bizánci udvarban?

 

 

c) Hogyan kötődött az Árpád-házhoz a korabeli bizánci császár?

 

 

d) Miért nem lett végül bizánci császár Béla hercegből?

 

 

e) Milyen ismereteket és tapasztalatokat szerzett Bizáncban az ifjú herceg?
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8. Az alábbiakban az Aranybulla egyes rendelkezéseit olvashatod. Keresd meg a megállapításokat bi-
zonyító részleteket a forrásban!

3. Úgyszintén: semmiféle adót, sem „szabad dénárokat” nem fogunk szedetni a szerviensek [ké-
sőbbi nemesek] birtokai után, sem az ő házaikba vagy falvaikba nem szállunk, hacsak nem hív-
nak bennünket. […]

7. Ha pedig a király az országon kívül akar hadat vezetni, a szerviensek ne tartozzanak vele 
menni, csak az ő pénzén, és visszatérése után rajtuk hadbírságot ne szedjen. Ha azonban az el-
lenség részéről jön sereg az országba, mindnyájan egyetemlegesen menni tartozzanak. Úgyszin-
tén, ha az országon kívül megyünk is haddal, mindazok, kik ispánságokat bírnak, vagy tőlünk 
pénzt kapnak, menni tartozzanak. […]

11. Ha vendégek, tudniillik előkelő emberek jönnek az országba, az ország tanácsa nélkül [kirá-
lyi tanács] méltóságra ne emeljék őket. […]

16. Egész megyéket vagy bármiféle méltóságokat örök tulajdonul vagy birtokképpen nem ado-
mányozunk. […]

20. A tizedet senki se tartozzék pénzben megváltani, hanem ahogy a föld hozza a bort vagy ter-
mést, úgy kell fizetni. És ha a püspökök (ebben) ellentmondanak, nem fogjuk őket segíteni. […] 

23. Új pénzünk egy évig maradjon használatban, húsvéttól húsvétig. És a dénárok olyanok legye-
nek, amilyenek [III.] Béla király idején voltak. […]

Megállapítások Részlet az Aranybullából

Rögzíti a szerviensek, azaz a későbbi nemesek jogait.

II. András politikájával szemben hoz rendelkezést.

Beavatkozik az egyházi adóztatásba.

9.  Kösd össze a neveket a hozzájuk tartozó meghatározásokkal!

 Batu kán Kun fejedelem.

 Dzsingisz kán Magyar király a tatárjárás alatt.

 IV. Béla király A Mongol Birodalom megalapítója.

 Kötöny Magyarországra támadó tatár vezér.

✎
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10.  Állítsd időrendi sorrendbe a következő eseményeket! Írj sorszámokat a négyzetekbe!

 Batu kán betör Magyarországra.

 A muhi csata.

 IV. Béla Dalmáciába menekül.

 Batu kán elhagyja Magyarországot.

 Dzsingisz kán létrehozza a Mongol Birodalmat.

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

Igaz Hamis

A magyar csapatok Muhinál legyőzték a tatár sereget.

IV. Béla király a tatárok elől Dalmáciába menekült.

A tatárjárás során több százezer embert mészároltak le.

1241-ben a tatárok elhagyták Magyarországot.

A Mongol Birodalmat Batu kán hozta létre.

IV. Béla király behívta az országba a hunokat a tatárok ellen.

A kunok segédhaderőként harcoltak a magyarok oldalán a muhi csatában.

12.  Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

„Bertalan pécsi püspök pedig, amikor látta a sereg pusztulását, és megfigyelte, hagy a tatárok 
közül néhányan megrohamozzák a sereget, és a tábort több helyen felgyújtják, hasonlóképpen 
nem az országúton, hanem a mezőkön keresztül futásnak eredt sok katonájával. És amikor a ta-
tárok közül néhányan vágtában utánuk hajszolták lovaikat, váratlanul rájuk tört László ispán, 
aki katonáival kibontott zászlók alatt a királyhoz igyekezett, semmit sem tudva a történtekről. 
A püspök, megismerve a magyar zászlókat, odakanyarodott az ispánhoz, a tatárok pedig, ami-
kor észrevették a sokaságot, visszahúzódtak, és másokat igyekeztek üldözőbe venni. És így az 
is pán, a püspökkel együtt elvonulva, kimenekült a kezük közül.” 

(Rogerius mester: Siralmas ének)

a) Miért eredt futásnak Bertalan?  

 

b) Hogyan menekült meg?  

c) Milyen tisztséget töltött be az a személy, aki megmentette Bertalant? Mit jelent ez a kifejezés?

 

d) Miért húzódtak vissza a tatárok?  
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13. Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és írd a megfejtést a pontozott vonalra!

 1. A tatárok itt mérnek súlyos vereséget a magyar seregre.
 2. Az első magyar király neve.
 3. Egy írásjel.
 4. Az országra támadó tatár kán neve.
 5. Város, amelyet a tatárok nem tudtak elfoglalni.
 6. Egy égtáj neve. Ebből az irányból érkeztek a tatár seregek.
 7. Ennek a szigetnek a várába menekült IV. Béla király a tatárok elől.
 8. Kötöny népe.
 9. A Mongol Birodalmat megalapító nagykán.
10. Dzsingisz kán népe.
11. Batu tisztsége.
12. Az ország délnyugati része, ide menekült IV. Béla. Könyves Kálmán király hódította meg.
13. IV. Béla címe.

  1.      

2.        

 3.          

       4.          

   5.                

6.            

    7.             

8.         

  9.           

10.            

11.        

12.

13.

Megfejtés:  
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14.  Állítsd időrendi sorrendbe az Árpád-kor eseményeit! Írj sorszámokat a négyzetekbe!

 László király birtokba veszi Horvátországot.

 A tatárjárás.

 Könyves Kálmán uralkodása.

 István király megalapítja az érsekségeket és püspökségeket.

 III. András halála.

 István királlyá koronázása.

 IV. Béla kővárakat épít.

15.  Állítsd időrendi sorrendbe az alábbi magyar történelmi szereplőket! Írd egymás után őket!

IV. Béla Szent István III. András
Árpád fejedelem Szent László Könyves Kálmán
Lehel Álmos fejedelem Géza fejedelem

 

 

 

 

16.  Pótold a hiányos szöveget! Húzd alá a megfelelő nevet vagy kifejezést!

a) Béla király a földadományokért cserébe … építését rendelte el.

malmok kővárak templomok paloták

b) IV. Bélát érdemei miatt … is nevezhetjük.

tatárölőnek várépítőnek második honalapítónak szentnek

c) Az Árpád-ház férfiágon … halt ki.

1200-ban 1000-ben 1241-ben 1301-ben
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17.  Egészítsd ki a szöveget!

IV. Béla hazatérése után nekifogott az ország újjáépítésének. Felismerte, hogy a tatár seregek  

a                és a   körülvett városokat  

nem tudták sem  elfoglalni, sem lerombolni. Megváltoztatta a tatárjárás előtti politikáját, és  

  a nemeseknek, azzal a feltétellel, hogy a bir - 

tokosok építsenek kővárakat az új földjeiken. A jó példával Béla király járt elöl, aki számos új  

erődítményt építtetett. Uralkodása alatt több mint   kővárral  

gazdagodott az ország.

18.  1285-ben a tatárok ismét megtámadták Magyarországot. Olvasd el a második tatárjárásról szóló 
szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

„A tatárok végtelen sokasága Erdély felől Pest alá jött és Erdélytől kezdve a Dunáig az egész 
földet elpusztították, (…). A tatárokból viszont a magyarok (…) mintegy huszonhatezret öltek 
meg (…) Erdélybe vonultak vissza. De a székelyek, a vlachok [románok] meg a szászok minden 
útjukat bevágták és eltorlaszolták (…).”

(Benedek esztergomi prépost levele, 1285)

a) Hogyan kezdődött újra a tatárok támadása? 

 

b) Kik fogtak össze ellenük Erdélyben?

 

c) Miben volt más a második tatárjárás végkimenetele az elsőhöz képest?

 

19. Írj fogalmazást Kedvenc Árpád-házi királyom címmel! Indokold meg, hogy miért választottad azt 
a királyt, akiről írsz! A fogalmazást rögzítsd a füzetedben, ide csak egy vázlatot írj!
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18. Árpád-kori szentek

1. Olvasd el az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

A keresztény világban, főleg a középkorban, kiemelt tiszteletben részesítették a szenteket. Ők 
azok a személyek, akiket az egyház buzgó vagy önfeláldozó vallásosságuk miatt példaként állí-
tott a hívek elé. Meghatározó szerepük volt a keresztény hit terjesztésében, illetve kitűntek a 
keresztény életforma vállalásában. Először a keresztényüldözés során mártírhalált szenvedett 
vértanúk váltak szentté. Ezután már olyan személyeket is szentté avattak, akik életük során tet-
teikkel tanúbizonyságot tettek a keresztény értékek mellett, és mások érdekében is cselekedtek. 

A szentekről szóló csodás történeteket legendának nevezzük, amelyek sokszor meseszerű 
eseményekről és csodákról szólnak, de főszereplőjük valós személy. A történetek tanítanak, pél-
dát adnak és mutatnak a híveknek. A szentek a katolikus egyház tanítása szerint kiérdemelték az 
örök életet, és már Isten közelében vannak. A hívők, ha hozzájuk is imádkoznak, akkor közvetí-
tik a kéréseket Isten felé. A szentek ruhadarabjait, csontvázának megmaradt részeit ugyancsak 
nagy megbecsülés övezte. Ezek voltak az ereklyék. Úgy tartották, hogy az ereklyék segítségével 
ki lehet gyógyulni a súlyos betegségekből, illetve ezek a maradványok kapcsolatot képeznek a 
szentek felé. 

a) Sorolj fel három olyan tényezőt, amely elősegítette, hogy egy történelmi személyt szentté avassa-
nak!

1.  

2.  

3.  

b) Miért fontos a szentek szerepe a katolikus vallásban?

 

 

c) Miért övezte tisztelet a szentek ereklyéit?

 

d) Válaszold meg a szöveg és ismereteid alapján, hogy miért avatták szentté István királyt, László 
királyt és Gellért püspököt! 
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2. Az alábbi feladat Szent Gellérthez kapcsolódik. Figyeljétek meg a miniatúrák részleteit, majd vála-
szoljatok a kérdésekre! (Ha esetleg nem tudtok minden egyes képrészletet értelmezni, akkor nézze-
tek utána az interneten! Írjátok be a keresőbe: ’Szent Gellért halála a Magyar Anjou Legendárium-
ban’!)

a) A püspök halálának mely mozzanatait jelenítette meg a művész? 

1. kép: 

 

2. kép: 

 

3. kép: 

 

4. kép: 

 

b) Mit állapíthatunk meg a támadó lovasok fegyverzetéről? 

 

c) Milyen lehetett Vata harcosainak a fegyverzete valójában?
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3. Olvasd el az alábbi forrásrészleteket, majd válaszolj a kérdésekre! Az első forrás Szent Lászlóról, 
a második szöveg Szent Margitról szól.

A székelyek 1345-ben nagy győzelmet arattak egy rájuk támadó tatár sereg felett. A napokig tar-
tó csata idején „Szent László király fejét a váradi egyházban sehol sem találták. Az egyház őre 
negyednap újból bement keresésére; akkor már ott volt szokott helyén, de átizzadva, mintha 
élve, nehéz munkából vagy forróságból tért volna vissza.”

[Egy tatár fogoly a csatáról így vallott]: „őket nem a székelyek és a magyarok verték meg, 
hanem ama László, akit mindig segítségül hívnak. És a többi tatár szintén bizonykodott, hogy 
mikor a székelység rajtok ment [megtámadta őket], egy hatalmas termetű vitéz járt előtte, magas 
lovon, fejében arany korona, kezében szekerce [harci bárd], és mindnyájokat lefogyatott rettene-
tes csapásaival és vagdalkozásaival. A vitéz feje fölött pedig a levegőben egy szépséges asszony-
személy tündöklött csodálatos fényességben, fejében arany korona. Világos ebből, hogy a széke-
lyeket Krisztusért harcoltukban maga a Boldogságos Szűz Mária és Szent László segítette a 
pogányok ellen, akik saját erejökbe és sokaságukba vetették bizodalmukat.”

(Legenda Szent Lászlóról a Dubnici krónikából, 15. század)

a) Számold ki, hány év telt el Szent László halála és a szövegben olvasott események között!

 

b) Gyűjtsd ki a legendából azokat a részeket, amelyek a csoda megtörténtét próbálják bizonyítani!

 

 

c) Mit tanultunk eddig a székelyekről? Hol éltek már ekkor?

 

 

„Amikor Szent Margitnak a társainál jobb posztóból készült köntöst, kápát [itt csuklya] adtak, 
szégyellte azt viselni. Atyjának és anyjának a tisztességéért azonban kényszerítették e jobb ruhák 
viselésére. Szent Margit azonban elment a konyhára, a fazekak és egyéb edények mosásával és a 
seprés porával sietett megfeketíteni a ruhákat. Amikor pedig új ruhát adnak neki, azt addig 
hordta, amíg mindenestől megavult [elhasználódott], szakadozott. Örült az alázatosság ennyi 
jegyének és a boldog szegénységnek.

Amikor Szent Margitot valaki a király leányának mondta, elment Olimpiádisz asszonyhoz 
[Margit nevelője a veszprémi zárdában] és sírva mondta: „Én édes anyám, nagy tiszteletlenséget 
mondanak énnekem. Azt mondják, hogy én király leánya vagyok.” 

(Szent Margit 15. században lejegyzett legendája alapján) 

d) Miért akarták társainál jobb ruhákba öltöztetni Margitot? Miért szégyellte ezt?

 

e) Milyen munkákat végzett Margit a zárdában a legenda szerint?
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f) Miért tartotta nagy tiszteletlenségnek, hogy a király lányának nevezték? 

 

4. Döntsd el a tanultak alapján, hogy az alábbi megállapítások melyik Árpád-házi szent életére vonat-
koznak! (Egy megállapítás akár mindhárom szentre is igaz lehet.)

Megállapítások Szent Imre Szent Erzsébet Szent Margit Egyik sem

a) Életútja a 12. századhoz 
kötődik.

b) Édesapját szintén szentté 
avatták.

c) Édesapja a tatárjárás 
időszakában fogadta meg, hogy 
egyházi pályára adja.

d) Árpád-házi király gyermeke 
volt.

e) Csodáinak egy része a 
szegények támogatásához 
kötődik.

f ) Gyermekei is születtek. 

g) Édesapja adta ki  
az Aranybullát.

h) Az Intelmek című mű neki 
íródott.

i) Szentté avatásában az 
uralkodása alatti tettei is 
meghatározók voltak.

j) Élete nagy részét kolostorban 
élte le.

5. A képeken Szent Erzsébetet gyakran rózsákkal együtt ábrázolták. Fogalmazd meg röviden, miért 
a rózsa vált a jelképévé, illetve írd le a „rózsacsoda” lényegét!
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19. Árpád-kori győztes harcok és csaták

1. Döntsd el a tanultak alapján, hogy az alábbi megállapítások melyik csatára vonatkoznak! Tegyél 
egy X-et a megfelelő oszlopba! (Egy megállapítás akár két csatára is igaz lehet.)

Megállapítások
Pozsonyi  

csata
Csata 

a Vértesben
Kerlési  
csata

Egyik sem

a) A csata a 10. században  
zajlott.

b) A csata a 12. században  
zajlott.

c) Az ellenfél a Német-római 
Birodalom hadserege volt.

d) A csatát a „felperzselt föld” 
taktikája előzte meg.

e) A csata a támadó haderő 
győzelmével zárult.

f ) A támadók harcmodora 
hasonlított a honfoglaló 
magyarság harcmodorához.

g) A csata végleg biztosította 
a magyarság számára a Kárpát-
medencét.

h) A támadó haderő a keleti 
határt fenyegette.

i) A támadó haderő a nyugati 
határszakaszt fenyegette.

j) A csata Szent István uralkodását 
követően zajlott.
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2. Melyik csatához kapcsolódnak az alábbi forrásrészletek? Írd be a forrásrészlet betűjelét a megfelelő 
csatához!

A)
[…] eljött a császár Magyarországra nagy sokaságú harcossal, a Zala és Zselic patakok forrása 
mellé. Eleséggel rakott hajókat is küldött Magyarországra a Dunán: ezek élére atyjafiát, Gebhard 
püspököt állította. […] Amikor a császár benyomult Magyarországra és a felégetett vidékekre 
ért, nem talált eleséget sem vitézeinek, sem lovainak; azt sem tudta, hol vannak hajói, azokról 
sem kaphatott semmi segítséget. 

B)
Az egész magyar sereg a hegy lábánál gyűlt össze. Salamon király vitézei mind egyforma patyo-
latzászlót hordoztak. A pogányok már mind a hegy tetején tömörültek össze; bátrabb, vakme-
rőbb íjászaik leszálltak a hegy lejtőjének közepéig, hogy a magyarokat a lejtőről távol tartsák. 
Mint a záporeső, oly sűrűn hullottak nyilaik a király és a herceg csapataira.

C)
[…] a magyarok […] csak fürge lovaikkal át akarnák törni a harcvonalat, nagy erővel támadnak, 
s hatalmas nyílfelhőt bocsátanak ki. […] Gyorsabbak nehéz fegyverzettel felszerelt seregünknél, 
s amikor még azt hisszük, hogy távol vannak, már ott is teremnek, s amilyen gyorsan jönnek, 
ugyanolyan gyorsan el is tűnnek. Amikor már azt hiszed, hogy győztél, a legnagyobb veszélyben 
találod magad.

D)
Abban az időben a németek királya nagy sereggel megszállta Pozsony várát. Az volt a szándéka, 
hogy […] a maga uralma alá hajtja Magyarországot. Sok hadigépet állított fel a vár megvívására, 
de nyolcheti táborozással sem jutott semmire.

Pozsonyi csata, 907

Csata a Vértes hegységben, 1051

Pozsonyi csata, 1052

Kerlési csata, 1068

3. Írd be az alábbi kifejezések, nevek betűjelét a megfelelő csatához!

a) Búvár Kund
b) „felperzselt föld” taktikája
c) támadó nomád népek

d) Salamon király, László és Géza hercegek
e) I. András király és Béla herceg
f) színlelt magyar meghátrálás

Pozsonyi csata, 907

Csata a Vértes hegységben, 1051

Pozsonyi csata, 1052

Kerlési csata, 1068
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4. Döntsd el az alábbi állításokról a térkép és ismereteid segítségével, hogy igazak, vagy hamisak!

Adriai-tenger

Duna

Rába

Dráva

Maros

Tisz
a

907

Kerlés

1068Esztergom

Fehérvár
V

BIZÁNCI
CSÁSZÁRSÁG

N
ÉM

ET
-R

Ó
M

A
 

ZÁRSÁG LENGYEL KIR.

HORVÁT
KIRÁLYSÁG

Adriai-tenger

VELEN
CEI KÖZT.

Keleti Frank Birodalom támadása
Német-római Császárság támadásai 
Nomád nép betörése (úzok)

Ennsburg
(96

2-t
ől)

 

1091-ig önálló

SÁSC

I
eszprém

Vértes
hegység

1051

Pozsony
1052

Igaz Hamis

A Keleti Frank Birodalom hadserege a Kárpát-medence keleti határát fenyegette.

A támadó nomád népek 1068-ban Erdélybe törtek be.

Pozsonynak az ország nyugati határszakasza védelmében kimagasló jelentősége volt.

A német-római császári hadak a Tiszántúlig törtek előre.

1051-ben a német hadak mélyen behatoltak a Dunántúl területére.

A Német-római Császárságot 962-ben alapították.

A Magyar Királyság déli szomszédja a Keletrómai Birodalom volt.

A kerlési csata idején Horvátország már a Magyar Királyság része volt.

5. Haditudósítóként dolgozol I. András király megbízásából. Készíts beszámolót az 1051–1052-es ösz-
szecsapásokról! Mutasd be a két oldal fegyverzetét, haditerveit és a csata eseményeit! A fogalmazá-
sodhoz használd fel a tankönyvi szövegeket is! Dolgozz a füzetedben, ide csak vázlatot írj!
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20. Magyarország koronázási jelvényei

1.  Csoportosítsd az alábbi Árpád-kori emlékeket! Írd a sorszámot a megfelelő helyre!

 1. Szent Korona  2. budai vár
 3. jáki templom  4. Gesta Hungarorum
 5. tihanyi apátság alapítólevele  6. pannonhalmi apátság
 7. tarsolylemez  8. ezüstdénárok
 9. Árpád-kori lakóház 10. visegrádi vár
11. Aranybulla 12. Szent István kézjegye

építészeti emlékek:  

tárgyi emlékek:  

írásos emlékek:  

2.  Sorold fel, mi lett az a három feltétel, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy egy trónjelölt sze-
mélyből törvényes király legyen!

1.  2.  3.  

3.  Mit ábrázol a kép? Írd a nevet a pontozott vonalra!
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4.  Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és írd a megfejtést a pontozott vonalra! A megfejtés egy koronaék-
szer neve, amelyet a koronázáskor a magyar királyok kezébe adtak.

 1. István király legnagyobb ellenfele a megkoronázása előtt.
 2. Árpád-korból való ezüstpénz.
 3. Az Árpád-kor egyik legszebb vára itt található. Duna-parti település.
 4. Annak az eseménynek a neve, amikor a Szent Koronát a leendő uralkodó fejére teszik.
 5. Az Árpád-korból való legjelentősebb templom ezen a magyar településen található.
 6. Balaton fölé emelkedő Árpád-kori vár: Szig…
 7. A … apátság alapítólevelében olvasható: „feheruuaru rea meneh hodu utu rea”.
 8. Pannonhalmán bencés … áll.
 9. Krónikás, a Gesta Hungarorum szerzője.
10. A király viseli a fején.

1.            

2.        

3.              

4.                

5.    

6.        

7.          

8.            

9.              

10.          

Megfejtés:  

5.  Rajzold le a magyar Szent Koronát!

✎
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6. Az alábbi feladat a Szent Koronához kapcsolódik. Az írásos és a tárgyi forrás, valamint az ismertető 
szöveg segítségével oldd meg a feladatokat!

A)
[A legenda szerint a pápa először a lengyelek fejedelmének készíttetett koronát, mikor egy láto-
más során az Úr küldötte szólította meg a pápát.] „Tudd meg, hogy a holnapi napon, a nap első 
órájában ismeretlen nép követei érkeznek hozzád, és vezérük számára tőled királyi koronát kö-
vetelnek apostoli áldásod kegyelmével együtt. Ezért legyen rá gondod, hogy a koronát, amelyet 
csináltattál, kívánságuk szerint, habozás nélkül az ő vezérüknek ajándékozd! Mert tudnod kell, 
hogy őt illeti az a királyi pompával együtt életének érdemeiért.”

A látomás tartalmának megfelelően a következő nap kijelölt órájában meg is érkezett a pápá-
hoz Aszkrik főpap, aki a reá kirótt feladatot okosan látta el, a szent vezér tetteit rendre elmesélte, 
s az Apostoli Széktől a már említett jelvényeket kérelmezte elárulva azt is, hogy méltó leszen az 
ily nagy tisztségre és méltóságra az, aki Isten segedelmével a pogányokat garmadával igázta le, 
s hatalmával a hitetlenek sokaságát térítette meg az Úrhoz. Mindezek hallatára a római főpap 
nagy örömében jószándékúlag engedélyezett mindent, amire a kérés vonatkozott. Azonfelül 
még egy keresztet is küldött a királynak, amelyet apostoli küldetésének jelképe gyanánt előtte 
kellett hordozni.

(Hartvik győri püspök, Szent István király legendája, 12. század)

B)
A modern kutatás […] a királyi fejék elkészítését a későbbi korokra teszi. A legfőbb nézetkülönb-
ség abban mutatkozik, hogy egy részből állt-e (hagyományos felfogás), vagy két részből szer-
kesztették össze (modern kutatás).

A történészek, művészettörténészek szerint a Szent Korona két, jól elkülöníthető részből áll. 
Felső felét, az ún. latin koronát tisztább aranyból való keresztpántok alkotják, amelyeket rekesz-
zománc táblácskák díszítenek. A felső négy koronapánt egy nagyobb ezüsttartalmú aranyabron-
cson nyugszik, az ún. görög koronán. Vagyis az abroncs nem kör alakú, hanem kissé ovális volt. 
Az alsó abroncs rekeszzománc képeit görög nyelvű feliratok kísérik. Sokan úgy vélik, hogy az 
alsó koronarészt I. Géza király (1074–1077) kapta a bizánci császártól, és az alsó és felső részt a 
12. században illesztették össze.

Aranyművesek viszont ötvöstechnikai megfontolásból a hagyományos eredetelmélet mellett 
törnek lándzsát. Véleményük szerint a Szent Korona egységes aranyműves-alkotás, felső és alsó 
felét egy műhelyben készítették.

(Dr. Szabados György leírása nyomán)

C)

1.

2.
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a) Egészítsd ki a hiányzó részeket!

1.                Az itt található feliratok nyelve:  

2.                Az itt található feliratok nyelve:  

b) Döntsd el, hogy az alábbi megállapítások melyik ismeretforrás alapján állapíthatók meg!

Megállapítások A) B) C) Egyik sem

A történészek döntő része 
úgy véli, hogy a Szent Koronát 
nem használták Szent István 
koronázásánál.

A pápai koronaküldés legendája 
még a középkorban keletkezett.

A Szent Korona két részből áll. 

A Szent Koronát napjainkban 
a Parlamentben őrzik.

Az aranyművesek egy része 
úgy véli, hogy a Szent Korona 
valójában egy műhelyben készült.

A történészek szerint a Szent 
Koronát a 12. században állították 
össze.

A Szent Korona felső részén 
apostolábrázolások láthatók.

Az utolsó magyar király 
megkoronázása 1916-ban történt.

Szent István a koronát 
a kereszténység bevezetése 
alkalmából kapta.

A pápa egy isteni látomás alapján 
döntött a koronaküldésről.
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Év végi ismétlés 
1.   Jelöld be a térképen az alatta felsorolt városokat!

A) Athén B) Róma C) Konstantinápoly
D) Jeruzsálem E) Aquincum/Óbuda F) Esztergom

2.  Kik vannak a képeken?
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3. Helyezd el az időszalagokon az alábbi eseményeket!

Kr. e. 
800

Kr. e. 
600

Kr. e. 
400

Kr. e. 
200

Kr. u. 
200Krisztus születése

Kr. u. 
400

1000 1100  1200  1300  1400800 900700600

A) Szent István megkoronázása B) Az Aranybulla kiadása

C) Az első olümpiai játékok D) A Nyugatrómai Birodalom bukása

E) Marathóni csata F)  Tatárjárás

G) Honfoglalás H) Róma alapítása a hagyomány szerint

I)  Mohamed Mekkából Medinába költözése J)  Az Árpád-ház kihalása
 

4. Melyik történelmi személyiségről van szó?

a) Az első magyar király:  

b) A leghíresebb római császár, uralkodása alatt született Jézus:  

c) Kr. e. 44. március idusán meggyilkolt római diktátor:  

d) Pun hadvezér, harci elefántjaival átkelt az Alpokon:  

e) A legmagasabb gízai piramis építtetője:  

f) Magyar király, a második honalapító:  

g) Az ókori görögök főistene:  

h) Makedón király, „világhódító”:  

i) Imre herceg nevelője:  

j) A frankok birodalomalapító királya, akit császárrá koronázott a pápa:  

k) A zsidók királya, legyőzte Góliátot:  

l) Hun fejedelem, birodalmának központja a mai Magyarország területén volt:  

m) Szigorú törvényeiről híres, Horvátországot Magyarországhoz csatoló király:  
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5. a) Állítsd időrendbe az alábbi történelmi eseményeket! Írj sorszámokat a négyzetekbe!

 A piramisok felépítése

 Julius Caesar tevékenysége

 Augustus császár uralkodása

 Az első feljegyzett olümpiai játékok

 A Nyugatrómai Birodalom bukása

 Szent László uralkodása

 „Kalandozó” hadjáratok

 Az Árpád-ház férfiágon kihal

 Könyves Kálmán király enyhít a törvények szigorán

 Nagy Sándor meghódítja a Perzsa Birodalmat

 A reneszánsz időszaka

 Szent Péter apostol tevékenysége

 b) Húzd alá azokat az eseményeket, amelyek az ókorban történtek!

6. Melyik nép történelméhez tartoznak az alábbi fogalmak? Írd a betűket a megfelelő helyre!

A) Akropolisz B) légió C) múmia

D) anyafarkas E) Etelköz F) Zeusz

G) jáki templom H) gót I) Colosseum

J) Aranybulla K) konzul L) Róma meghódítása

M) vízvezeték N) olümpiai játékok O) fáraó

egyiptomiak:  

görögök:  

rómaiak:  

germánok:  

magyarok:  
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