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Év eleji ismétlő feladatsor

a) Írd a kép alá a történelmi emlék nevét és azt a kort, amelyikben keletkezett!

b) Jelöld a térképvázlatban a történelmi emlék eredeti helyét a kép melletti betűvel!

 
a)  Írd a táblázatba, hogyan kapcsolódnak Jézus Krisztushoz a történelmi személyek, a 

történelmi helyek!

1.

2.

A C

Mária és József: ...........................
.......................................................

Pilátus: ..........................................
.......................................................

Szent Pál: ......................................
.......................................................

Betlehem: ......................................

.........................................................

Júdás: ..............................................

.........................................................

Júdea: .............................................

.........................................................

1. Gyakorló feladatlap

B
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b) Kösd össze a fogalmakat a meghatározásukkal!

Röviden foglald össze, mi a keresztény vallás legfőbb tanítása!  

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

c)  Válaszd ki és írd le a korai keresztényekről szóló rövid szövegek mellé az odaillő sza-
vakat, kifejezéseket! (pápa, hittérítés, gyülekezetek, keresztényüldözés, vallási türelem)

•  A keresztény hívők csoportjai. Szegények és gazdagok, szabadok és rabszolgák egyen-
lőnek tartották magukat.  

.............................................................

•  Péter apostol volt Róma város első püspöke. Hagyományosan későbbi utódai lettek a 
keresztény katolikus egyház vezetői.  

.............................................................  

a)  Jelöld az időszalagon a történelmi eseményeket! A jelölés mellé írd oda az évszámot is!
– a görög időszámítás kezdete  
– a római időszámítás kezdete  
– a középkor kezdete  
– magyar honfoglalás

b) Soronként húzd alá a történelmi események közül azt, amelyik korábban történt!
a humanizmus és reneszánsz elterjedése Európában – a kereszténység a Római Biroda-
lom államvallása lett
keresztes háborúk – a könyvnyomtatás feltalálása

c)  Számítsd ki, hány év telt el Szent István koronázása és a muhi csata között!  

Számítás: .......................................................................................................................................  

Válasz: A két esemény között ....................... év telt el.

3.

mártír •

úrvacsora •

keresztség/keresztelés •

•  Keresztény szertartás, mellyel Jézus tanításainak kö-
vetését és a keresztény közösséghez tartozást fejezik 
ki.

•  Keresztény szentség, szertartás, amely a Jézus Krisz-
tushoz tartozást fejezi ki. Kellékei: kenyér, bor.

• Keresztény vértanú, aki hitéért az életét áldozta.

Kr. e. 1000. Krisztus
születése 1000 2000
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Írd a megfelelő helyre a középkor társadalmi csoportjaira jellemző fogalom, tevékenység 
előtti számot!
1. „Imádkozzál és dolgozzál!”    2. robot, terményadó    3. vásártartás    4. remek készítése
5. kolostor    6. hűbéri eskü    7. apród, fegyverhordozó    8. céhek    9. szerzetes 

a) Melyik nép tette ismertté? Válaszolj egy nép nevével! 

gladiátorjátékok: ............................................ Tóra-tekercs: .............................................

falanx: .............................................................. légió: ..........................................................

pálosok: ........................................................... egyistenhit (Kr. e.): .................................. 

Korán: .............................................................. hoplita: ......................................................

táltos: ................................................................ Kába kő: ....................................................

b)  A kép vagy a rövid összegzések alapján adj címet a történeteknek! Írd le, melyik nép 
története! Számozással alakítsd ki a történetek időrendjét!

 

c)  Tetteik, jellemzőik alapján ismerd fel őket, írd le a nevüket! Számozással alakítsd ki az 
időrendet!

4.

5.

jobbágyok lovagok, földesurak papok polgárok

Az uralkodó saját 
esküvője alkalmá-
val 10 000 katonát 
házasított össze a 
legyőzött nép lá-
nyaival.

A törzsfők vérszerző-
dést kötöttek egymás-
sal. Katonai erejüket 
egyesítették. Megfo-
gadták, hogy fejedel-
met ettől kezdve Ár-
pád nemzetségéből 
választanak.

Cím:

A nép neve:

Időrend (1., ...)

Ősi patrícius csa-
ládból származom. 
Galliát provinciává 
tettem.
A veteránoknak föl-
det adtam, megújí-
tottam a naptárt.

Monte Casino hegyén 
kolostort alapítottam.
Keresztény hitben, zárt 
közösségben, szigorú 
szabályok szerint éltem. 
Jelmondatom: „Imád-
kozzál és dolgozzál!”

Magyar királyként be-
fogadtam és letelepítet-
tem a kunokat.
A tatárjárás után veze-
tésemmel újjáépítettük 
az országot.

Történel-
mi tettek, 
jellemzők

Név:

Időrend (1., ...)
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Olvasd el a XIV. századból származó szövegeket! Melyik szöveget nyújtotta be Julianus 
barát IV. Béla király kancelláriájára? Jelöld X-szel ezt a szöveget!

•  „A nádor országunk minden embere felett különbség nélkül ítélkezzék. Helyettes bírá-
kat ne tartson, csak egyet, a saját udvarában.”

•  „Hogy évenként a szent király ünnepén, hacsak nem akadályoz bennünket váratlan 
nehéz ügy vagy betegség, Fehérváron tartozunk ünnepelni. (…) És az összes serviensek 
(nemesek), akik akarnak, oda szabadon eljöhetnek.”

•  „Többen mint biztos dolgot beszélik, …hogy a tatárok éjjel-nappal tanácskoznak afe-
lett, hogy miképpen győzhetnék le és keríthetnék hatalmukba a keresztény Magyaror-
szágot. Állítólag tervbe vették, hogy továbbnyomulnának, és elfoglalnák Rómát és a 
Rómán túli területet.”

•  „ … király ezután a pápa úr parancsára meglátogatta a Szentföldet. (…) És ott, a Szent-
földön, Babilónia szultánjával szemben a keresztények seregének kapitányává és vezé-
révé teszik meg, és ezután dicsőséges győztes lesz. Három hónapig maradt ott. Végül a 
királyi kincstárat kiürítve megszerzi különböző szentek ereklyéit: Szűz Szent Margit ko-
ponyáját, egyet azon hat korsó közül, amelyekben Krisztus a vizet borrá változtatta…”

Az előzmények és következmények alapján nevezd meg a történelmi eseményt!

  
  

6.

7.

Előzmények

Az erősödő barbár támadá-
sok gyengítik a birodalom 
nyugati területeit.
A császári hatalom meg-
gyengült. 50 év alatt 28 csá-
szár uralkodott, többségü-
ket meggyilkolták.

A kis-ázsiai hatalmas biro-
dalom Athén elfoglalására 
készült. Hajói megközelítet-
ték az Attikai-félszigetet.

Történelmi esemény Következmények

A birodalom új fővárosa 
Konstantinápoly (Bizánc) 
lett. Megerősített falai biz-
tonságot nyújtottak.
A birodalom a IV. század-
ban kettészakadt.

Az athéniak Miltiadész ve-
zetésével fényes győzelmet 
arattak, megvédték városuk 
önállóságát.
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megoldás
1. a)

b)

2. a)

b)

A keresztény ember a szeretet törvényei szerint él. A keresztények hite alapján az eredendő 
bűn miatt minden ember bűnös, ezért nem az emberek feladata, hogy másokat megítéljenek. 
A vallás tanítása szerint az ember feladata a megbocsátás.

c)  • gyülekezetek  
• pápa

A B C
múmiák tízparancsolat Colosseum
ókor ókor ókor

Mária és József: Jézus édesanyja és nevelő-
apja.

Betlehem: Itt született Jézus.

Pilátus: Jézus korában Júdea római helytar-
tója. Parancsára történt Jézus kereszthalála.

Júdás: Ő árulta el Jézust.

Szent Pál: Jézus tanításainak hirdetője, 
keresztény hittérítő.

Júdea: A Római Birodalom provinciája. 
Jézus életének, tanításainak, csodáinak, 
kereszthalálának és feltámadásának helye.

mártír •

úrvacsora •

keresztség/keresztelés •

•  Keresztény szertartás, mellyel Jézus tanításainak köve-
tését és a keresztény közösséghez tartozást fejezik ki.

•  Keresztény szentség, szertartás, amely a Jézus Krisz-
tushoz tartozást fejezi ki. Kellékei: kenyér, bor.

• Keresztény vértanú, aki hitéért az életét áldozta.

C

A
B
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3. a)

b)  a humanizmus és reneszánsz elterjedése Európában – a kereszténység a Római Birodalom 
államvallása lett  
keresztes háborúk – a könyvnyomtatás feltalálása

c) Számítás: 1241 – 1000 = 241 Válasz: A két esemény között 241 év telt el.

4.  jobbágyok  lovagok, földesurak  papok  polgárok  
2.   6., 7.    1., 5., 9.  3., 4., 8.

5. a)  gladiátorjátékok: rómaiak   Tóra-tekercs: zsidó  
falanx: görög–makedón   légió: római  
pálosok: magyar    egyistenhit (Kr. e.): zsidó/keresztény, iszlám  
Korán: arab    hoplita:  görög  
táltos: magyar    Kába kő: arab

b)  A szúszai menyegző          Vérszerződés           Noé bárkája  
görög–makedón és perzsa  magyar    zsidó  
2.     3.    1.

c)  Julius Caesar  Szent Benedek  IV. Béla  
1.        2.        3.

6. X  „Többen mint biztos dolgot beszélik, …hogy a tatárok éjjel-nappal tanácskoznak afelett, hogy 
miképpen győzhetnék le és keríthetnék hatalmukba a keresztény Magyarországot. Állítólag tervbe 
vették, hogy továbbnyomulnának, és elfoglalnák Rómát és a Rómán túli területet.”

7.  népvándorlás  
marathóni csata Kr. e. 490-ben

Kr. e 1000. Krisztus
születése 1000 2000

A római 
időszámítás

kezdete
Kr. e. 753.

A görög 
időszámítás

kezdete
Kr. e. 776.

A középkor
kezdete

476

Magyar
honfoglalás

895
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A hiányzó betűk beírásával párosítsd a térképvázlathoz készült magyarázatot! Figyelj, 
minden magyarázathoz csak egy betű tartozik! 

Mi volt a célja neves történelmi személyeink tetteinek, döntéseinek? Folytasd a megkez-
dett mondatokat!
Károly Róbert király úgy rendelkezett, hogy a földesurak a kibányászott nemesfémek egy 
részét ugyan megtarthatták, de a kibányászott nemesfémet vert pénzre kellett váltani. Dön-
tésének az volt a célja, hogy
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Mátyás király megerősítette a déli végvárrendszert, a várak irányítását magyar kapitányok-
ra bízta. Döntésének az volt a célja, hogy
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Húzd alá annak az uralkodónak a nevét, akinek a hadseregében a képen látható katonák 
harcoltak!

Szent István      IV. Béla      Károly Róbert      Mátyás

Legalább egy ténnyel bizonyítsd állításodat!

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Képek és portrék
a magyar állam virágkorából

1.

3.

2.

magyar dereglyék

ellenséges hajózár F

Duna

Száva B

vár D

keresztes csapatok

az ellenség állásai aB

C
d

e
f

G

2. Gyakorló feladatlap
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Döntsd el az állításról: igaz – hamis! Soronként húzd alá a megfelelő választ!

A magyar király uralma alá tartozó területek nagysága a XIV. század
második felében volt a legnagyobb. igaz – hamis
Ebben a korszakban a magyarok érdekei szembekerültek a terjeszkedő  
Oszmán Birodalommal. igaz – hamis
Az egyik magyar uralkodó hadjáratot vezetett Nápolyba. igaz – hamis
A magyar haderő eljutott a Balkánra is. igaz – hamis

Számokkal rendszerezz! Írd a táblázat megfelelő helyére a történelmi adatokat! Írd a táb-
lázatba Hunyadi Mátyás trónra lépésének és uralkodása végének évszámát!

1. Könyvtárában már Budán készült nyomtatott könyvek is voltak.   
2. Lovagkirály.   
3. Állandó, zsoldos haderő.   
4. Visegrádon királytalálkozót szervezett.   
5. A reneszánsz kultúra szeretetére nevelték.  
6. Kötelezővé tette a „kilencedet”.   
7. Kormányzó az ifjú V. László mellett.   
8. Nándorfehérvárnál együtt harcolt Szilágyi Mihállyal és Kapisztrán Jánossal.  
9.  Létrehozta a déli végvárrendszert.

4.

5.

Károly Róbert Nagy Lajos Luxemburgi
Zsigmond

Hunyadi János Hunyadi Mátyás
uralkodása
.............–.............
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1.   magyar dereglyék G  
ellenséges hajózár F  
Duna  E  
Száva  B  
vár   D  
keresztes csapatok C  
az ellenség állásai A

2.  …mivel a pénzverés királyi jog volt, így az ebből származó kincstári bevétel jelentősen növeked-
jen.  
…apja nyomdokain haladva megállítsa a török terjeszkedést, Magyarországot megvédje a török 
támadásoktól (a magyar kapitányok kinevezésével a honvédelem sikerét növelje).

3.  A kép Mátyás király katonáit ábrázolja.  
Bizonyítás: Mátyás királynál jelenik meg először az új fegyvernem, a tüzérség – a képen ágyúcsö-
veket lehet látni a szekereken. (Károly Róbert és Nagy Lajos hadserege főleg páncélos lovagokból 
állt.) 

4.  A magyar király uralma alá tartozó területek nagysága a XIV. század  
második felében volt a legnagyobb. igaz – hamis
Ebben a korszakban a magyarok érdekei szembekerültek a terjeszkedő  
Oszmán Birodalommal.                   igaz – hamis
Az egyik magyar uralkodó hadjáratot vezetett Nápolyba. igaz – hamis
A magyar haderő eljutott a Balkánra is. igaz – hamis

5. Károly Róbert Nagy Lajos Luxemburgi
Zsigmond

Hunyadi János Hunyadi Mátyás
uralkodása
1458–1490

4. 2., 6. 9. 7., 8. 1., 3., 5.

megoldás



11

Írd a térképvázlatba a következő adatokat!
Európa     Ázsia     Afrika     Amerika 
Atlanti-óceán     Csendes-óceán     Indiai-óceán

Nevezd meg a térkép jelöléseit!

szaggatott vonal: ...............................................................................................................................

folyamatos vonal: .............................................................................................................................

Összegezd az ismereteidet az újkori rabszolgaságról! Összegzésedben térj ki a következő 
szempontokra: kik, honnan, hová, kiket szállítottak, milyen körülmények között, miért 
tekintették szükségesnek a rabszolga-kereskedelmet, milyen következményei lettek en-
nek a folyamatnak!

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Új látóhatárok

1.

2.

3. Gyakorló feladatlap
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Nevezd meg a képen látható technikai találmányt, amely segítette 
a felfedezőket, hajózókat a tájékozódásban!
            
A találmány megnevezése: .................................................

Írd a vonalakra a kialakult világkereskedelem legfontosabb kereskedelmi cikkeit!
arany    ezüst    iparcikkek    rabszolga    fűszerek    selyem    tea    kávé    dohány    kakaóbab

Amerika                                                            Európa Ázsia

    Afrika

Alkoss összefüggő szöveget a következő szavakkal!
világkereskedelem haszon tőke részvénytársaság részvény osztalék értékpapírtőzsde

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Írd a kereszténység fordulópontjait szemléltető ábrába a hiányzó adatok előtti betűt!
A – protestáns kereszténység     B – Luther Márton reformációt hirdetett
C – katolikus kereszténység     D – egyházszakadás     E – a kereszténység születése     
F – a kereszténység államvallás lett     G – ortodox kereszténység

3.

4.

5.

6.

I. század IV. század XI. század XVI. század
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Tekintsd át a XVI. századi Magyarországon a protestánsok életének néhány eredményét! 
Két megállapításban összegezd az olvasottakat!

Eredmények: 
• Iskolák, kollégiumok alakultak pl. Sárospatakon, Debrecenben.
• Nyomdák alakultak.
• Károli Gáspár vezetésével a teljes Bibliát magyar nyelvre fordították.
•  Magyar nyelvű imakönyvek és énekeskönyvek jelentek meg, magyar nyelvű istentisztele-

tek voltak.
• Bornemissza Péter megjelentette ábécéskönyvét.
• Balassi Bálint magyar nyelven írt verseket.
Összegzés: ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Ismert ábrázolásuk és/vagy jellemzőik alapján nevezd meg a korszak kiemelkedő egy-
házi személyiségeit! A felsorolt állítások közül válaszd ki a rájuk igaz mondatot, és írd a 
nevük alá a megfelelő betűt! (Nem minden betű tartozik történelmi személyhez.)

A – Megalakította a jezsuita rendet.     B – A Bibliát német nyelvre fordította.  
C – Nagyszombaton egyetemet és nyomdát alapított.     D – Hívei a reformátusok.  
E – Irányításával először fordították le magyar nyelvre a teljes Bibliát.  

Milyen eszközökkel próbálták visszatéríteni a katolikusok a protestánsokat a katolikus 
hitre? Nevezz meg két-két eszközt!

7.

8.

9.

Genfben hirdette tanait, a 
takarékos, szorgos életről 
prédikált.

Katonából lett szerzetes, szer-
zetesrendje a katolikus meg-
újulás egyik irányítója lett.

Magyar református lelkész, 
aki Vizsolyban nyomdát 
működtetett.

A protestánsok visszatérítésének békés esz-
közei:
...........................................................................
...........................................................................

A protestánsok visszatérítésének erőszakos 
eszközei:
...........................................................................
...........................................................................
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Ismert ábrázolásuk és/vagy jellemzőik alapján nevezd meg a korszak kiemelkedő tudós 
gondolkodóit! A felsorolt állítások közül válaszd ki a rájuk igaz mondatokat, és írd a ne-
vük mellé a megfelelő betűt!  

A – 16. századi lengyel csillagász.     B – Arra a kérdésre akart választ találni, hogy miért esik 
az alma mindig a földre.    C – Ismereteit boncolással szélesítette.     D – Szerinte a Szentírás 
nem ad magyarázatot a tudományos kérdésekre.

Olvasd el a következő szöveget, és nevezd meg az új művészeti stílust!

A templomokat gazdagon díszítették, szinte arannyal borították a szobrokat, faragásokat.  
A szobrok, festmények elkápráztatták a híveket. A templomokat titokzatosság, a fény és árnyé-
kok játéka lengte be.
Az új művészeti stílus neve: ............................................................................................................
Foglald össze röviden, mi volt az egyház célja az új építészeti stílussal!
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Melyik tanult stílust váltotta fel az új stílus? .................................................................................

A szempontoknak megfelelően hasonlítsd össze napjaink két templomát!

10.

11.

12.

Angol fizikus, matematikus, 
csillagász. A földre leeső 
tárgyakat vizsgálta.
Teleszkópos távcsövet épí-
tett. 

Itáliai tudós, fizikus. 
Ő alkalmazta először 
a fizikában a kísérle-
tezést és a mérést.

Szempontok

Melyik vallás temploma?

Melyik felekezet temploma?

A hívek szent könyve?

A szertartás nyelve Magyar-
országon? 
Milyen a templom belső 
terének kialakítása? 
Milyen jelkép látható a temp-
lomtorony tetején? 
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1. 

szaggatott vonal: Magellán vállalkozása bizonyította, hogy a Föld körbehajózható.
folyamatos vonal: Kolumbusz útja Amerikába 1492-ben.

2.  A kora újkorban a gyarmatosító hatalmak (spanyol, portugál, angol, holland, francia) nagy 
számban hurcoltak be Afrikából Amerikába bennszülötteket, akiket rabszolgaként dolgoztattak. 
Az afrikaiakat az indiánok pótlására hozták, ugyanis az indiánok nem bírták a nehéz munkát. 
A hajóút rettenetes volt, sokan elpusztultak. A rabszolgákra embertelen sors várt, gyermekeik is 
rabszolgák lettek. 

3. mágneses iránytű

4.  Amerikából Európába: arany, ezüst, dohány, kakaóbab  
Európából Amerikába: iparcikkek  
Európából Ázsiába: iparcikkek  
Ázsiából Európába: fűszer, tea, kávé, selyem  
Afrikából Amerikába: rabszolgák

5.  A világkereskedelem kialakulásával a haszon reményében a tőkével rendelkező vállalkozók/be-
fektetők részvénytársaságot alapítottak. A társaságok iparcikkeket állítottak elő, vagy kereskede-
lemmel foglalkoztak. A vállalkozók pénzügyi befektetéseik mértékében részesültek a haszonból, 
azaz osztalékot kaptak. Ezekkel a részvényekkel kereskedni is lehetett az értékpapírtőzsdén, tehát 
lehetett venni és eladni. 

megoldás

Európa Ázsia

Afrika

Amerika
Atlanti-óceán

Csendes-óceán
Indiai-óceán
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6. 

7.  Összegzés:  Iskolákat, nyomdákat alapítottak, egyre többen tanultak meg olvasni, írni.  
Fellendült a magyar nyelvű irodalom, a könyvkiadás.

8.  Kálvin János  Loyolai Szent Ignác  Károli Gáspár  
D   A    E

9.  A protestánsok visszatérítésének békés eszközei: hitvita, meggyőzés, iskolák, nyomdák alapítása  
A protestánsok visszatérítésének erőszakos eszközei: templomok elvétele, protestáns prédikáto-
rok üldözése, inkvizíció a katolikus területeken, kiközösítés, eretnekséggel vádolás

10.   Newton Galilei  
B  D

11.  Az új művészeti stílus neve: barokk  
Az egyház célja az új építészeti stílussal, hogy hirdessék a katolikus egyház hatalmát és gazdag-
ságát, így akarták a protestánssá lett híveket visszatéríteni a katolikus egyházhoz.   
Melyik tanult stílust váltotta fel az új stílus? reneszánsz

12.  keresztény     keresztény  
protestáns/református   katolikus  
Biblia/Szentírás    Biblia/Szentírás  
magyar     magyar  
díszítés nélküli, fehérre meszelt  gazdagon díszített – szobrokkal, képekkel  
kakas, csillag    kereszt

I. század IV. század XI. század XVI. század

E F D
C

G

C

A
B
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Adj címet a történeteknek! A címnek tartalmaznia kell egy történelmi személy nevét!

A mohácsi csata idején az erdélyi vajda serege a Tiszához közel várakozott, védte Erdélyt egy 
esetleges török betöréstől. Az erdélyi vajda Buda török kézre kerülését követően választott ma-
gyar király lett. A Habsburgokkal szemben az Oszmán Birodalomtól várt segítséget.

Cím: ...................................................................................................................................................

A költő, hadvezér csak három hónappal élte túl a szégyenletes vasvári békét. 1664 őszén egy 
vaddisznóvadászaton a megsebzett állat halálra döfte.

Cím: ...................................................................................................................................................

Mária Terézia magyar királynő magyar katonatisztjeként harcolt a birodalmi hadseregben. 
Fényes katonai sikerei eredményeként az Udvari Haditanács elnöke lett. Egyik katonai bra-
vúrja során saját huszárezredével és a Baranyai-huszárezred kiváló lovasaival elfoglalta és 
megsarcolta Nagy Frigyes porosz uralkodó fővárosát, Berlint. Foglyokat ejtett, a sarc egy részét 
katonái között szétosztotta. A királynőnek két tucat kesztyűt vitt ajándékba, amire a megsar-
colt város címerét hímezték.

Cím: ...................................................................................................................................................

Csaknem három évig védte Munkács várát a császári csapatokkal szemben. A vár átadását 
követően két gyermekét elszakították tőle, őt magát fogva tartották. Még a fiának írt búcsú-
levelét sem adták át. A hazáját szerető bátor asszony az Oszmán Birodalomban halt meg 
száműzetésben.

Cím: ...................................................................................................................................................

Birtokos nemes, aki II. Rákóczi Ferenc barátja volt. Gyakori beszélgetésükben a Magyarorszá-
got ért sérelmeket taglalták. A szabadságharcban végig a fejedelem mellett állt, és követte őt a 
száműzetésbe is.  

Cím: ...................................................................................................................................................

Híres kuruc brigadéros volt. „Rákóczi villámának” is nevezték. Egy rövid időre elpártolt a 
fejedelemtől, és a császáriak oldalán harcolt. A kurucok elfogták, és mint árulót a haditör-
vényszék kivégezte.

Cím: ...................................................................................................................................................

Portrék és történetek Magyaror-
szág kora újkori történetéből

1.

4. Gyakorló feladatlap



18

Olvasd el II. Rákóczi Ferenc kiáltványának részletét! Oldd meg a feladatokat!
„Az oly sok nagy mozgalom legfőbb oka most és mindig … az ősi törvények szégyenletes eltör-
lése … az ország szabad királyválasztásban fennálló szabadságát … örökletes királyság képére 
alakították … gyalázatos módon eltörölték ama nagy Jeruzsálemi Endre király (II. András) 
nagyfontosságú törvényét … alig találni egy-egy erőd élén magyar embert … az ország terü-
letének nagy részét elvették törvényes birtokosától…”

Fogalmazd meg, milyen céllal készült II. Rákóczi Ferenc kiáltványa!

.............................................................................................................................................................

Melyik okiratra utal a kiáltvány részlete: „ama nagy Jeruzsálemi Endre király nagyfontosságú 
törvényét”?

.............................................................................................................................................................

Húzd alá a szövegben a nemesség sérelmeit!

Tanulmányaid alapján írj le a jobbágyság sérelmei közül kettőt! ...............................................

.............................................................................................................................................................

Indokold, miért támogatták a jobbágyok a kuruc mozgalmat! ..................................................

.............................................................................................................................................................

Indokold, miért támogatta a nemesség a fejedelmet! ...................................................................

.............................................................................................................................................................

Mettől meddig tartott a szabadságharc, milyen eredménnyel zárult?

.............................................................................................................................................................

Indokold, miért tekinthető reális megegyezésnek a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadság-
harcot lezáró béke! Írd a táblázatba a megadott szempontoknak megfelelő választ!

2.

3.

A kurucok

megígérték: .....................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

elfogadták: ......................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

..........................................................................

Az uralkodó

megígérte: .......................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

elfogadta: .........................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

..........................................................................
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Összegezd, mi lett a sorsa a kuruc katonáknak a békekötést követően!

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Röviden ismertesd a képen látható irodalmi művek témáját! Fogalmazd meg, melyik tör-
ténelmi korszakunkban történtek az események, milyen hősöknek állítanak emléket a 
művek!

   

4.

Témája: ............................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Történelmi korszak: ......................................

..........................................................................

..........................................................................

Hősök: .............................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Témája: ............................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Történelmi korszak: ......................................

..........................................................................

..........................................................................

Hősök: .............................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
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Tartalmuk alapján nevezd meg az uralkodó rendeleteit!

Nevezd meg a rendeleteket kiadó uralkodót! ...............................................................................

A kép segítségével oldd meg a feladatot! 

Nevezd meg a képen látható építészeti stílust, valamint a stílus két stíluselemét!

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

5.

6.

........................... rendelet ........................... rendelet ........................... rendelet

•  Az úrbéri terhek megálla-
pításának alapja 1 job-
bágytelek lett.

•  Megszabták a robot mér-
tékét.

•  Írásba foglalták a jobbá-
gyok szolgáltatásait.

•  Kötelezővé tette az elemi 
szintű oktatást a jobbágyok 
gyermekei számára is.

•  A népiskolai képzés ideje 
6–12 éves kor között lett 
volna.

•  Szakképzett orvosok 
legyenek.

•  A bábák segítsék a szülő 
anyákat; a bábák tevé-
kenysége legyen ingyenes.
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megoldás
1.  Szapolyai János, a választott magyar király  

Zrínyi Miklós halála  
Hadik András  
Zrínyi Ilona, a hős várvédő  
Bercsényi Miklós, a fejedelem barátja  
Ocskay László

2. •   A fejedelem világossá akarta tenni mindenki számára, miért fogott fegyvert az uralkodó ellen. 
A kiáltványban indokolta a szabadságharc jogosságát. Célja a régi jogok visszaállítása volt.

•  Aranybulla – 1222
•  „Az oly sok nagy mozgalom legfőbb oka most és mindig … az ősi törvények szégyenletes 

eltörlése … az ország szabad királyválasztásban fennálló szabadságát … örökletes király-
ság képére alakították … gyalázatos módon eltörölték ama nagy Jeruzsálemi Endre király 
(II. András) nagyfontosságú törvényét … alig találni egy-egy erőd élén magyar embert … 
az ország területének nagy részét elvették törvényes birtokosától…”

•  A jobbágyság sérelmei: a császári hadak fosztogatásai, rablásai, a császári hadsereg eltartása 
(elszállásolás, élelmezés, a katona lovának eltartása), a hadsereg szállítása, állami adóterhek.

•  A jobbágyok azért támogatták a kuruc mozgalmat, mert a kuruc katonának álló jobbágy – és a 
családja is – mentesült az állami adózás alól, és zsoldot kapott katonai szolgálata fejében.

•  A nemesség azért támogatta a fejedelmet, mert a fejedelem meghagyta a nemességet ősi joga-
iban, tulajdonában.

•  1703–1711. A II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc 1711-ben a szatmári békével zárult.

3. A békekötés okai:
•  Az ország belefáradt a háborúba, békére vágyott. (Mohács óta szinte folyamatos háborúk voltak 

az országban.) 
•  Gazdasági kimerültség, a katonáknak zsoldként fizetett rézpénzt a kereskedők nem szívesen 

fogadták el az arany és ezüst helyett. 
•  A háborúskodás alatt a jobbágyok nem tudták művelni a földjeiket, ezért a földesurak egy része 

akadályozta a jobbágyai kuruc katonának szegődését.
•  Egyre nagyobb gondot okozott a hadsereg ellátása, felszerelésének biztosítása.
•  A tisztek egy része nem rendelkezett korszerű hadászati ismeretekkel, ez a nyílt mezei összecsa-

pásokban katonai vereségekhez vezetett. 
•  Elmaradt a külföldi segítség, XIV. Lajos francia király békét kötött a Habsburgokkal. 
•  A Habsburg–francia háborúk végével a császár nagy, képzett haderőt tudott átcsoportosítani a 

magyar hadszíntérre.

A kurucok
megígérték:
•  Leteszik a fegyvert.
• A nemesség leteszi a hűségesküt (cserébe visszakapja birtokait).
elfogadták:
•  Függetlenségünket nem lehetséges fenntartani.
•  Magyarország a Habsburg Birodalom része lesz.
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Az uralkodó
megígérte: 
•  Büntetlenséget ígért mindenkinek, aki leteszi a fegyvert.
•  Az ország törvényeit megtartja.
• A protestánsok szabadon gyakorolhatják vallásukat.
elfogadta: 
•  Magyarországot csak hagyományai, törvényes különállása alapján kormányozhatja (pl. a ne-

messég adómentes).
•  Magyarországon a rendekkel együtt, az országgyűlés támogatásával kormányozhat.

A kuruc katonákat elbocsátották, hazamehettek. A kuruc sereg feloszlott. A kuruc katonák, ha 
vállalták, beállhattak a birodalmi, császári hadseregbe. Ezt azonban kevesen tették. Sokan a buj-
dosó életet választották, ugyanis nem bíztak az uralkodó ígéreteiben. A külföldre távozó huszá-
rokat a francia seregbe szívesen befogadták, külön alakulatot hoztak létre számukra.

4.  Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem  
Témája: A költő, hadvezér Zrínyi Miklós a hős szigetvári kapitánynak, dédapjának állít emléket. 
Történelmi kor: A török korban a várháborúk idején játszódik.  
Hősök: Zrínyi Miklós és a szigetvári hősök az életüket áldozták a vár védelmében.  
Őrsi Ferenc: A Tenkes kapitánya  
Témája: Azoknak a magyar embereknek állít emléket, akik a környék lakosságán élősködő la-
bancokat csúffá teszik.   
Történelmi kor: A kitalált történet Siklós környékén játszódik a kuruc korban.   
Hősök: Egyszerű magyar közrendű emberek, akik kitartanak a kurucok mellett; a helyieket Eke 
Máté, a „Tenkes kapitánya” irányítja.   

5.  úrbéri rendelet   tanügyi rendelet  egészségügyi rendelet 
Mária Terézia

6.  A terem barokk stílusban készült. Az épület belső kialakítása a gazdagságot, a hatalmat hirdeti. 
A gazdag aranyozás, a túldíszítettség, a díszítővonalak mozgalmassága a barokk stílus jellemzői.
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Olvasd el a történelmi tényeket! Írd le, milyen okok vezettek ezekhez a tényekhez! 

– A háborúk viszontagságai a hódoltságban élő közembereket sújtották legjobban.

Oka: ....................................................................................................................................................

– A törökök az elfogott foglyok közül gyakran egyet szabadon engedtek.

Oka: ....................................................................................................................................................

– A hódoltságban élő magyar lakosság csaknem teljesen a reformáció követője lett.

Oka: ....................................................................................................................................................

A kördiagram adatai a XVIII. századi Magyarországra vonatkoznak. Oldd meg a felada-
tokat az adatok alapján!

Melyik vallást követték Magyar-
országon a legtöbben?
.........................................................

Melyik volt az új keresztény fele-
kezet a XVIII. századi Magyar-
országon? Milyen népcsoportok 
hozták magukkal az új keresz-
tény felekezetet? 

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Röviden indokold, miért tekintették gazdag városnak Debrecent a XVI–XVII. század-
ban! Megfogalmazásodban térj ki lakói foglalkozására, a város földrajzi helyzetére! 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Élet a kora újkori
Magyarországon

1.

2.

3.

5. Gyakorló feladatlap
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Írd a táblázat rovataiba, hogyan kapcsolódnak Temesvár múltjához a történelmi szemé-
lyek, a történelmi fogalmak, a földrajzi nevek!

 

Hasonlítsd össze a kora újkori Debrecen életmódját a mai Debrecenével! A szempontok 
alapján állapítsd meg, mi jellemezte a kora újkori Debrecent!

  

4.

5.

Bánság/Temesköz/Béga –
Temes:

Hunyadi János:

Losonczi István:

garnizonváros:

Savoyai Jenő herceg:

Az összehasonlítás 
szempontjai:

A mai Debrecen életmódja:A kora újkori Debrecen 
életmódja:

a házak minősége

vásárok, piac

a város képe

közlekedés

csatornázás

ivóvízellátás

a város külkapcso-
latai

Többségében korszerű családi há-
zak, társasházak, bérházak.
Bevásárlóközpontokban, piaco-
kon, boltokban naponta lehet vá-
sárolni; évente kétszer két napos 
kirakodóvásárt tartanak.
Városias.

Gyalogos, kerékpáros, autóval, tro-
libusszal, busszal, villamossal lehet 
közlekedni.
A város korszerű módon csatorná-
zott, megoldott a szennyvízelveze-
tés.
Vezetékes vízellátás van, egészsé-
ges ivóvíz áll rendelkezésre.
Szerteágazó gazdasági-kulturális 
kapcsolatok a világ szinte minden 
tájával.
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A betűk beírásával jelöld a történelmi esemény okát (közelebbi, távolabbi), következmé-
nyét (közelebbi, távolabbi)!

A – A magyar nemesség barokk palotákat épített Bécsben.
B – A szatmári béke megegyezéssel zárult.
C – Magyarország a Habsburg Birodalom része lett.
D –  A magyar nemesség barokk kastélyokat épített Magyarországon, melyek a barokk ud-

vari kultúrát terjesztették.    

6.

Távolabbi ok: Közelebbi ok: A magyar főúri 
családok beil-
leszkedtek a bi-
rodalom arisz-
tokráciájába.

Közvetlen
következmény:

Távolabbi 
következmény:



26

1.  •  A szpáhik nem tudták, meddig lehet az adománybirtokból származó jövedelem az ő tulajdo-
nuk, mert a szultán azt bármikor visszavehette, a birtok nem volt örökölhető.

•  A szabadon engedett fogoly feladata volt a váltságdíj összeszedése.
•  A törököket elsősorban a jövedelmek beszedése érdekelte, nem számított, hogy az alattvalók 

melyik keresztény felekezethez tartoztak. A protestánsok nem fizettek a katolikus egyháznak 
tizedet, ezért sokan a reformáció követőivé váltak.

2.  Magyarországon a római katolikus vallást követték a legtöbben – a lakosság csaknem fele.  
Az új keresztény felekezet: görögkeleti/ortodox, görög katolikus; a betelepülő románok és szer-
bek hozták magukkal a két új vallást.

3.  A város gazdasági erejét a kereskedő polgárság biztosította, akik nagyállattartásból és kereske-
delemből éltek. A város körüli legelőkön szarvasmarha-tenyésztéssel foglalkoztak (Hortobágy). 
Az élőállat keresett árucikk volt a délnémet és a velencei vásárokon. Ugyancsak erős volt a város 
céhes ipara. A város három országrész határán háromfelé adózott: a királyi Magyarországon élő 
földesúrnak, az Erdélyi Fejedelemségnek, a hódoltság török főtisztjeinek.

4.  Bánság/Temesköz/Béga – Temes:  
A város a Temesköz központja, amit Bánságnak/Bánátnak is neveznek; a Béga és a Temes folyók 
közelében épült.  
Losonczi István:  
1552-ben a vár kapitánya, aki hősiesen védte a várat a török támadással szemben, de a vár török 
kézre került.  
Hunyadi János:  
Temes vármegye ispánja volt.  
garnizonváros:  
A városban jól védhető erődöt emeltek a töröktől való visszafoglalás után. Laktanyákban szállá-
solták el a nagyszámú katonaságot; a városban nagy mennyiségű hadianyagot tároltak.  
Savoyai Jenő herceg:  
Vezetésével foglalták vissza a töröktől a várost 1716-ban.

5. A kora újkori Debrecen életmódja:
•  Vályogból épült, nádfedeles házak voltak, kőépület alig található. 
•  Évente háromszor két hétig tartó országos vásárt tartottak, amely jellemzően a nagyállatok 

vására volt. Heti piacot is tartottak.
•  Falusias a városkép, sár és por mindenütt.
•  Gyalog, lóháton, szekérrel lehetett közlekedni.
•  Nincs csatornázás, a szennyvíz árkokba kerül, és az utcákon szabadon folyik.
•  A városnak egy egészséges kútja van (jó kút), az asszonyok napi dolga, hogy a város határain 

kívülről hordják az ivóvizet.
•  A távolsági kereskedelem révén szerteágazó kapcsolatai voltak elsősorban az elszakított ország-

részekkel, német és észak-itáliai területekkel, a török fővárossal.  
(Kulturális/tanulmányi kapcsolatokat ápoltak a reformátusokkal Európában.)

6.  Távolabbi ok:         Közelebbi ok:         Közvetlen következmény:          Távolabbi következmény:  
B           C    A    D

megoldás
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Határozd meg vagy nevezd meg a történelmi fogalmakat! Oldd meg a fogalmakkal kap-
csolatos feladatokat!

Soronként aláhúzással jelöld azt az eseményt, amelyik korábban történt! 
a reformáció kezdete – Napóleon császárrá koronázása
jakobinus uralom Franciaországban – Nelson admirális győzelme a franciák fölött a ten-
geren
Fulton megalkotja az első gőzhajóját – a gőzgép feltalálása

Találkozhattak-e személyesen a következő történelmi személyek? Írd a nevek mellé a vá-
laszodat: igen – nem!

XVI. Lajos francia király és Mária Terézia magyar királynő? .....................................................

Edison és Robespierre? ....................................................................................................................

Foglald össze, miért jobb a vasút a szekérrel történő szállításnál! Melyik szempont alap-
ján vannak korlátai a vasúti szállításnak?

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

Forradalmak kora

1.

2.

3.

4.

Fogalom

tömegtermelés

Feladatmegoldás

Ebben az iparágban folyt 
legkorábban tömegterme-
lés: .........................................

Működhet-e a céhek kö-
zött? Húzd alá a helyes 
választ!
igen – nem

Meghatározás

A kapitalista gazdaság-
ban a vállalkozások állami 
beavatkozástól mentesen 
működnek.

6. Gyakorló feladatlap
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Két állítással indokold, miért volt szükség a segélyegyletekre!

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

A betűk beírásával jelöld a történelmi esemény okait, következményeit!

A – A rendi gyűlés megtagadta az újabb adók megszavazását, változásokat sürgettek.
B – Az uralkodó újabb adókat szeretett volna kivetni.
C –  Korlátozták a királyi hatalmat, felszámolták a feudalizmust, megszavazták a polgári 

szabadságjogok többségét.
D – Királyi önkényuralom.  

Milyen következményei lettek a történelmi személyek döntéseinek? Írd le!

Robespierre, a francia jakobinusok vezetője diktatúrát épített ki a Francia Köztársaságban.
Döntésének következményei: .........................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

XVI. Lajos nem volt hajlandó együttműködni a nemzetgyűléssel, családjával el akart mene-
külni az országból, de lelepleződtek.

Tettének következményei: ..............................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Napóleon az egyiptomi hadjáratból hazatérve a hadseregre támaszkodva egyeduralmat ala-
kított ki.

Tettének következményei: ..............................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

5.

6.

7.

Okok: Következmények:XVI. Lajos összehívja a ren-
di gyűlést Versailles-ba.
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Történelmi adatokkal bizonyítsd, hogy Napóleon a világtörténelem kiemelkedő szemé-
lyisége volt!

 

Válaszolj a képen látható találmánnyal kapcsolatos kérdésekre!

A találmány neve: ............................................................
Milyen alapanyagokat dolgozott fel a képen látható 
gép? ...................................................................................

Honnan szerezték be az alapanyagot a gép működésé-
hez? ...................................................................................
............................................................................................
Mire számíthatott az a vállalkozó, aki a képen látható 
gépekkel dolgozó gyárba fektette a pénzét?
Erre számíthatott: ............................................................
............................................................................................ 

Hogyan növelték a had-
sereg hatékonyságát?

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

Miben mutatott példát 
Napóleon a katonáinak?
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Sorold fel a Napóleonnal el-
lenséges nagyhatalmakat!

................................................

................................................

................................................

................................................

Mit tudsz a hadsereg fegyel-
méről?
................................................
................................................
................................................
................................................

Milyen jelkép látható Napóleon 
kalapján?

........................................................
Milyen színei vannak ennek a 
jelképnek?

........................................................

9.

8.
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1. 

2. a reformáció kezdete – Napóleon császárrá koronázása
jakobinus uralom Franciaországban – Nelson admirális győzelme a franciák fölött a tengeren
Fulton megalkotja az első gőzhajóját – a gőzgép feltalálása

3.  XVI. Lajos francia király (1774–1792) és Mária Terézia (1740–1780) magyar királynő? igen  
Edison (1847–1937) és Robespierre (1758–1794)? nem

4.  A vasúti szállítás jobb a szekérrel történő szállításnál, mert a tömegtermelés időszakában ha-
gyományos módon már nem volt lehetséges ekkora tömegű áru célba juttatása. A vasút hosszú 
távon hatékonyabb, olcsóbb, gyorsabb. A vasúti szállítást korlátozó tény, hogy kötött pályás, 
csak ott tud megvalósulni, ahol sín van.

5.  Mivel az állam, illetve a tőkés tulajdonos nem törődött a beteg vagy munkanélküli munkásokkal, 
a munkások a maguk kezébe vették a megoldást. A segélyegyleteket a munkások alakították, 
hogy a munkanélkülivé vált vagy beteg társaikon némi pénzzel segítsenek. 

6. Okok: B, D Következmények: A, C

7.  Robespierre döntésének következményei: Az alkotmányos szabadságjogokat semmibe vette (a 
forradalom ellenségeinek vagyonát elkobozták, kivégeztek mindenkit, akit a forradalom ellen-
ségének tartottak, általános hadkötelezettséget vezettek be). A szigorú intézkedésekkel Francia-
ország megmenekült, de a forradalom polgári eszménye, a szabadság, egyenlőség, testvériség 
eszménye odalett. 
 
XVI. Lajos tettének következményei: A nemzetgyűlés előtt felelnie kellett tettéért, és mivel ki-
derült, hogy az ellenséges hadak az ő hívására törtek az országba, hazaárulás vádjával elítélték 
és kivégezték.  
 
Napóleon tettének következményei: Megszűnt a köztársaság, császársága élén egyeduralmat 
teremtett, pl. ő nevezte ki a minisztereket, a bírákat. A hadsereggel megszilárdította a belső 
rendet, majd európai hadjárataival európai hatalomra tört.

Fogalom

tömegtermelés

szabad verseny

Feladatmegoldás

Ebben az iparágban folyt 
legkorábban tömegtermelés: 
textilipar

Működhet-e a céhek között? 
Húzd alá a helyes választ!
igen – nem

Meghatározás

A termékek (szabványosí-
tott) előállítása nagy téte-
lekben történik gyártósorok 
alkalmazásával.

A kapitalista gazdaságban a 
vállalkozások állami beavat-
kozástól mentesen működnek.

megoldás
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8. 

9. A találmány neve: szövőgép
Milyen alapanyagokat dolgozott fel a képen látható gép? Gyapjút, gyapotot.
Honnan szerezték be az alapanyagot a gép működéséhez? A gyapjút Angliából, a gyapotot Indi-
ából és az Amerikai Egyesült Államok déli államaiból.
Mire számíthatott az a vállalkozó, aki a képen látható gépekkel dolgozó gyárba fektette a pénzét?
Erre számíthatott: Kevés befektetett tőkével, rövid idő alatt hatalmas jövedelemre lehetett szert 
tenni.

Hogyan növelték a had-
sereg hatékonyságát?

A katonák kiképzést 
kaptak.

Miben mutatott példát 
Napóleon a katonáinak?

Személyes bátorság, 
gyors helyzetfelismerés; 
közvetlen kapcsolatot 
tartott a katonáival.

Sorold fel a Napóleonnal 
ellenséges nagyhatalmakat!

Habsburg Birodalom
Poroszország
Anglia
Oroszország

Mit tudsz a hadsereg fegyel-
méről?

Szigorú fegyelem volt a had-
seregben.

Milyen jelkép látható Napóleon 
kalapján?
kokárda/trikolor
Milyen színei vannak ennek a jel-
képnek?
piros, fehér, kék (francia nemzeti 
színek)
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Nevezd meg vagy határozd meg a fogalmakat! Oldd meg a fogalmakhoz kapcsolódó fel-
adatokat!

Röviden összegezd, hogyan kapcsolódnak Kossuth Lajos életútjához a történelmi adatok!

  
  

A magyar nemzeti ébredés
és polgárosodás kora

1.

2.

 ...................................................

 ...................................................

 ...................................................

 ...................................................

 ...................................................

Fogalom

cenzúra

Feladatmegoldás

A polgári szabadságjogok 
közül melyik jog áll szem-
ben a cenzúrával?

................................................

Meghatározás

kiegyezés Milyen új állam jött létre a 
kiegyezéssel?

................................................

................................................

................................................

...................................................
Melyik társadalmi csoport 
volt adómentes a megelőző 
századokban?

................................................

Az adózás minden állam-
polgár számára kötelező.

országgyűlési tudósítások:

toborzó körút:Monok:

függetlenségi nyilatkozat:sajtóvétség, Metternich

Sárospatak:

7. Gyakorló feladatlap
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Röviden válaszolj a 12 pont egyes pontjaihoz kapcsolódó kérdésekre! (A kérdések előtti 
sorszám a 12 pont pontjaira vonatkozik.)

Milyen változások következtek be hazánkban az áprilisi törvényekkel? Írd le a változáso-
kat a szempontoknak megfelelően!

 
 
 

Röviden összegezd, miért vállalták az ebben a korszakban élő emberek a szabadságharcot!
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

3.

4.

5.

1.  Milyen dokumentumok lettek a szabad sajtó első 
példányai? ................................, ..............................

2.  Kinek/minek legyen felelős a minisztérium?  
...................................................................................

3.  Eddig hol tartották az országgyűléseket?  
...................................................................................

Eddig mikor tartottak országgyűléseket?
...................................................................................

11.  Kit szabadítottak ki a börtönből március 15-én?  
.................................................................................

12.  Melyik országrésszel történő egyesítést követel-
ték?  
.................................................................................

A kialakult helyzet 1848-ig:

Rendi országgyűlés van.

Kötelező az egyházi tized.

Cenzúra működik.

Változások az áprilisi törvények szentesítésével:
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A térképvázlatok alapján adj címet a szabadságharc főbb hadmozdulatainak! Oldd meg 
a feladatokat!

 

…

  

6.

Cím:

Ki volt a katonai vezetője a Habsburg-kor-
mányzat térképvázlaton látható támadásá-
nak?

...........................................................................

Húzd alá a térképvázlaton a császári sereg 
és a magyar hadsereg ütközetének helyét!
Kik voltak a honvédség fő szervezői?

...........................................................................

Cím:

Hogy tett szert a császári haderő jelentős 
túlerőre?

...........................................................................

Ki vezette a Habsburg-kormányzat térkép-
vázlaton látható támadását?

...........................................................................

Milyen következményei lettek a temesvári 
csatavesztésnek?

...........................................................................

Mi volt a célja a magyar hadmozdulatok-
nak?
............................................................................
............................................................................

Milyen eredményt ért el a tábornok 1849 
tavaszára?
......................................................................
......................................................................

Buda

Magyar hadmozdulatok
Jellasics

Pákozd

Bécs
Cári csapatok
Császári csapatok

Buda
Debrecen

Szeged

Temesvár

Arad

Pozsony

Komárom

Buda

Gyöngyös

Debrecen

Császári hadmozdulatok
Magyar hadmozdulatok

Tápióbicske

Isaszeg

Nagysalló
Debrecen

Nagyvárad
Kolozsvár

Nagyszeben

Vöröstorony-szoros

Ellenséges hadmozdulatok
Magyar hadmozdulatok

Cím: Cím:
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Aláhúzással jelöld a magyar szabadságharccal szembeforduló két nemzetiséget!
szerb     horvát     szlovák     ruszin     zsidó     német     román 

Indokold, miért tekinthetjük Európában egyedülállónak az 1849 nyarán elfogadott nem-
zetiségi törvényt!

............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Válaszolj a kiegyezéssel kapcsolatos kérdésekre!
Miről kellett lemondaniuk a magyaroknak a tár-
gyalások során?
.......................................................................................
Mit kellett elfogadnia az uralkodónak a kiegyezés 
során?
.......................................................................................
Milyen szerepet kapott a kiegyezéskor Magyaror-
szág életében gr. Andrássy Gyula?
.......................................................................................
Milyen esemény tette törvényes magyar uralkodóvá Ferenc József császárt?
............................................................................................................................................................. 
Ki volt a kiegyezési tárgyalások magyar vezetője?
.............................................................................................................................................................
Mi volt a magyar feltétele a kiegyezési tárgyalások megkezdésének?
.............................................................................................................................................................
Milyen külpolitikai okai voltak a Habsburg uralkodónak a kiegyezésre?
.............................................................................................................................................................
Mi volt a kiegyezéssel létrejött új államalakulat neve? Mikor alakult meg?
.............................................................................................................................................................
Jelöld bekeretezéssel az új államalakulat központjait!

8.

9.

7.
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1.

2. 

Fogalom

cenzúra

Feladatmegoldás

A polgári szabadságjogok 
közül melyik jog áll szemben 
a cenzúrával?

sajtószabadság/
szólásszabadság

Meghatározás

A sajtó szabadságának korlá-
tozása, az újságok és a könyvek 
tartalmának előzetes ellenőrzése 
azért, hogy azokban ne jelen-
hessen meg olyan gondolat vagy 
vélemény, amelyet a hatalom el-
utasít; a cenzúrát végző személy 
a cenzor.

kiegyezés Milyen új állam jött létre
a kiegyezéssel?

Osztrák–Magyar Monarchia

Ausztria és Magyarország 1867-
ben létrejött és 1918-ig fennállt 
államszövetsége.

közteherviselés Melyik társadalmi csoport 
volt adómentes a megelőző 
századokban?

nemesség

Az adózás minden állampolgár 
számára kötelező.

országgyűlési tudósítások:
A cenzúrát megkerülve levél 
formában tájékoztatta a közvéle-
ményt az országgyűlésen történ-
tekről. 1832–1836

toborzó körút: A magyar hon-
védség felállítását Kossuth Lajos 
kezdte el. Toborzó körútja során 
az alföldi falvak, mezővárosok 
paraszti népét is mozgósította.

Monok: Itt született (1802–1894).

függetlenségi nyilatkozat:
Kossuth szövegezésében, 1849. 
április 14-én Debrecenben, a 
Nagytemplomban kihirdették 
a Habsburg–Lotharingiai-ház 
trónfosztását és Magyarország 
függetlenségét. Kimondták 
hazánk szabad, független, önálló 
államiságát.

sajtóvétség, Metternich:
Metternich parancsára sajtóvét-
ség miatt bebörtönözték (mert a 
cenzúrát megkerülve levél formá-
ban tájékoztatta a közvéleményt az 
országgyűlésen történtekről).
1837

Sárospatak:
Itt folytatta jogi tanulmányait.

megoldás
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3.    1. 12 pont, Nemzeti dal  
  2. az országgyűlésnek  
  3. Pozsonyban – ha az uralkodó összehívta.  
11. Táncsics Mihályt  
12. Erdéllyel

4.  Változások az áprilisi törvények szentesítésével:  
Népképviseleti országgyűlés lett.  
A kötelező egyházi tizedet eltörölték.  
Sajtószabadság lett.

5.  A szabadságharc honvédei magukénak érezték az áprilisi törvényekkel megteremtett új rend-
szert. A békés úton megszerzett, és az uralkodó által szentesített törvények visszavonását igaz-
ságtalannak érezték, ezért a kivívott jogok megtartásáért életük feláldozásával is készek voltak 
harcolni. 

6. 

  

Az első hadjárat Magyarország ellen

Ki volt a katonai vezetője a Habsburg-kor-
mányzat térképvázlaton látható támadásá-
nak?
Jellasics horvát bán.

Húzd alá a térképvázlaton a császári sereg és 
a magyar hadsereg ütközetének helyét!
aláhúzni: pákozd
Kik voltak a honvédség fő szervezői?
kossuth lajos
gróf Batthyány lajos

A harmadik hadjárat Magyarország ellen

Hogy tett szert a császári haderő jelentős túl-
erőre?
I. Miklós orosz cár 200 000 fős hadsereggel 
támogatta Ferenc József osztrák császárt a 
magyar szabadságharc leverésében.

Ki vezette a Habsburg-kormányzat térképváz-
laton látható támadását?
Haynau, teljhatalmú katonai megbízott.

Milyen következményei lettek a temesvári csa-
tavesztésnek?
A csatavesztés után Kossuth Lajos lemondott, 
átadta a hatalmat Görgeinek. Görgei tábor-
nok az oroszok előtt Világosnál feltétel nélkül 
letette a fegyvert.

Buda

Magyar hadmozdulatok
Jellasics

Pákozd

Bécs
Cári csapatok
Császári csapatok

Buda
Debrecen

Szeged

Temesvár

Arad
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7.  szerb     horvát     szlovák     ruszin     zsidó     német     román
  
8.  Az 1849 nyarán kiadott törvényben biztosították a nemzetiségek széles körű nyelvhasználati 

jogát; a hazai zsidóság egyenjogúsítását is törvénybe foglalták.

9. Miről kellett lemondaniuk a magyaroknak a tárgyalások során?
A magyarok lemondtak a nemzeti függetlenségről.
Mit kellett elfogadnia az uralkodónak a kiegyezés során?
Magyarországnak teljes belső önállóságot kell biztosítania.
Milyen szerepet kapott a kiegyezéskor Magyarország életében gr. Andrássy Gyula?
Gr. Andrássy Gyula miniszterelnök lett.
Milyen esemény tette törvényes magyar uralkodóvá Ferenc József császárt?
Ferenc József magyar királlyá koronázása.  
Ki volt a kiegyezési tárgyalások magyar vezetője?
Deák Ferenc
Mi volt a magyar feltétele a kiegyezési tárgyalások megkezdésének?
A magyar országgyűlés összehívása.
Milyen külpolitikai okai voltak a Habsburg uralkodónak a kiegyezésre?
Katonai vereségek Itáliában (az itáliai területek elvesztése), vereség a poroszoktól.
Mi volt a kiegyezéssel létrejött új államalakulat neve? Mikor alakult meg?
Osztrák–Magyar Monarchia – 1867-ben alakult meg.

Bekeretezni Budapestet és Bécset.

Mi volt a célja a magyar hadmozdulatok-
nak?
Bekeríteni és lefegyverezni a császári csa-
patokat.

Milyen eredményt ért el a tábornok 1849 
tavaszára?
A magyar csapatok szinte egész Erdélyt 
felszabadították az ellenségtől. 

Pozsony

Komárom

Buda

Gyöngyös

Debrecen

Császári hadmozdulatok
Magyar hadmozdulatok

Tápióbicske

Isaszeg

Nagysalló
Debrecen

Nagyvárad
Kolozsvár

Nagyszeben

Vöröstorony-szoros

Ellenséges hadmozdulatok
Magyar hadmozdulatok

Dicsőséges tavaszi hadjárat Bem tábornok erdélyi hadjárata
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Soronként húzd alá azt az eseményt, amelyik korábban történt!
Buda visszafoglalása a töröktől – a reformáció kezdete
a marathóni csata – a középkor kezdete

Mi volt a történelmi személyek tettének oka? Húzd alá a helyesnek tartott választ!
Károly Róbert elrendelte, hogy a földesurak is jogosultak a birtokukon aranyat bányászni.
Ok:  Így akarta növelni a kincstár bevételeit, mivel a bányászott aranyat aranyforintra kellett 

váltani.    
Mivel Magyarországon bányászták ekkor a legtöbb aranyat Európában, az uralkodó 
híveinek is juttatott. 

Nagy Lajos király Itáliába vezetett hadjáratot.
Ok:  András herceg meggyilkolása miatt bosszúhadjáratot vezetett Nápoly ellen.  

Így akarta megszerezni a nápolyi trónt.

a) Írd a történelmi helyek neve mellé a térkép szám-betű kapcsolatát!

Arad: ........................

Buda: ........................

Eger: ..........................

Pákozd: .....................

Visegrád: ..................

Mohács: ....................

Debrecen: ................ 

Pozsony: ...................

Nándorfehérvár:

...................................

Év végi feladatsor

1.

2.

3.

8. Gyakorló feladatlap

A B C D E F G H
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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b) Oldd meg a térképes feladatokat!

Írj a jelölésekhez magyarázatot!

folyamatos vonal: .........................................................................................................................

szaggatott vonal: ...........................................................................................................................

Írd a térképvázlatba az óceánok és a kontinensek nevét!

Nevezd meg vagy határozd meg a fogalmat!

 
 

 

4.

Fogalom

kapitalizmus

gyarmat

közteherviselés

Meghatározás

Hitelnyújtással és betétekkel foglalkozó pénzintézmény. A kölcsönért 
kamatot számítanak fel, ha pedig pénzt fizetünk be, akkor kamatot 
fizetnek.

Olyan központi piac, amelyen az áru nem jelenik meg közvetlenül, de 
a kereslet és kínálat függvényében kereskednek vele. Két típusa van: 
vagy áruk, vagy értékpapírok forgalmazásával foglalkozik.

A feudális jog- és igazságrendszer átalakítása, melynek során a job-
bágy mentesül a földesúrnak fizetett szolgáltatásoktól, a földesúri jog-
hatóságtól. A jobbágy telkének tulajdonosává vált.
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Tetteik alapján nevezd meg a történelmi személyeket! Írd a nevük alá, melyik században 
éltek, melyik néphez tartoztak!

 

Tetteik alapján nevezd meg a magyar történelmi személyeket! Írd a nevük alá, melyik 
században éltek!

A történelmi adatok alapján nevezd meg a történelmi eseményt! Írd le a történelmi ese-
mény évszámát!

Tettek: •  A keresztény vallás 
megújítását akarta.

•  Tiltakozott a búcsú-
cédulák árusítása 
ellen. 

•  Lefordította a Bib-
liát.

•  Híres festménye: 
Mona Lisa.

•  Tervezett repülőgé-
pet, búvárruhát.

•  Az emberi test fel-
építését és működé-
sét kutatta.

•  Természettudós.
•  Kísérletei a gravi-

tációra és a fényre 
irányultak.

Neve:

Század:

Melyik néphez 
tartozott?

5.

6.

7.

Tettek: •  Erdély fejedelme, 
akinek idején virág-
zott a magyar kul-
túra.

•  Védte a rendi jogo-
kat és a protestáns 
vallást.

•  A harmincéves 
háborúban Habs-
burg-ellenes hadjá-
ratot vezetett, amely 
békével zárult.

•  Szatmár megye 
követe volt a rendi 
országgyűlésen.

•  Nemzeti himnu-
szunk szerzője.

•  Ő fogalmazta meg 
a reformkor cél-
jait: „Jelszavaink 
valának: a haza és 
haladás.” 

•  Az első magyar kor-
mányban igazság-
ügyi miniszter volt.

•  Példát mutatott a 
passzív ellenállás-
ban.

•  Vezette a kiegyezési 
tárgyalásokat.

Neve:

Század:

Történelmi személyek, történések:

Arad
13 honvédtiszt

Nemzeti dal / Landerer nyomdája
Pest-Buda 

Történelmi esemény évszámmal:
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Történelmi személyek, történések:

Széchenyi István
Hitel című munkája

Történelmi esemény évszámmal:

Napóleon 
utolsó vesztes csatája a nagyhatalmak 
ellen 
Bastille
XVI. Lajos
kurucok
Szatmár

Buda
Szent Liga

Dobó István
Egri csillagok

Mohács
II. Lajos magyar király

cél: India, érkezés: Amerika
Kolumbusz



43

1.  Buda visszafoglalása a töröktől – a reformáció kezdete  

a marathóni csata – a középkor kezdete

2.  Így akarta növelni a kincstár bevételeit, mivel a bányászott aranyat aranyforintra kellett váltani.  
Így akarta megszerezni a nápolyi trónt.

3. a)
Arad: E6

Buda: C4

Eger: E3

Pákozd: C5

Visegrád: C4

Mohács: C6

Debrecen: E4 

Pozsony: B3

Nándorfehérvár:

E8

b)

folyamatos vonal: Kolumbusz útja

szaggatott vonal: Magellán útja

A B C D E F G H
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

megoldás

Európa Ázsia

Afrika

Amerika
Atlanti-óceán

Csendes-óceán
Indiai-óceán
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4.

5.  Neve:    Luther Márton  Leonardo da Vinci    Newton  
Század:    XVI. sz.  XVI. sz.     XVII–XVIII. sz.  
Melyik néphez tartozott? német   olasz      angol

6.  Neve: Bethlen Gábor  Kölcsey Ferenc  Deák Ferenc  
Század: XVII. sz.  XIX. sz.   XIX. sz.

7.  Történelmi esemény évszámmal:  
A honvédtábornokok kivégzése Aradon 1848. október 6-án.  
Pesti polgári forradalom 1848. március 15-én.  
A reformkor kezdete 1830-ban.  
Napóleon végső veresége 1815-ben. Száműzés a Szent Ilona-szigetre.  
1789. július 14-én a francia polgári forradalom kezdete.  
1711-ben a szatmári békével lezárult a Rákóczi-szabadságharc.  
1686-ban a Szent Liga harcaival Buda felszabadult a török uralom alól.  
1552-ben Eger hős védői visszaverték a török ostromot.  
1526-ban, a mohácsi csatában a magyar sereg vereséget szenvedett a törököktől.  
1492-ben Kolumbusz felfedezte Amerikát.

Fogalom

kapitalizmus

bank

gyarmat

tőzsde

közteherviselés

jobbágy-
felszabadítás

Meghatározás

A magántulajdonon és az emberek jogi egyenlőségén alapuló társadal-
mi-gazdasági rendszer. A tőkével rendelkezők szabadon vállalkozhat-
nak, és nyereség elérésére törekednek.

Hitelnyújtással és betétekkel foglalkozó pénzintézmény. A kölcsönért ka-
matot számítanak fel, ha pedig pénzt fizetünk be, akkor kamatot fizetnek.

Az európai hatalmak meghódított területei Európán kívül a 15. század 
végétől.

Olyan központi piac, amelyen az áru nem jelenik meg közvetlenül, de a 
kereslet és kínálat függvényében kereskednek vele. Két típusa van: vagy 
áruk, vagy értékpapírok forgalmazásával foglalkozik.

A reformkori nemesi ellenzék követelte, hogy a nemesek is adózzanak, 
azaz járuljanak hozzá a közös terhek (állami kiadások) viseléséhez.

A feudális jog- és igazságrendszer átalakítása, melynek során a jobbágy 
mentesül a földesúrnak fizetett szolgáltatásoktól, a földesúri joghatóság-
tól. A jobbágy telkének tulajdonosává vált.


