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A magyar nép történelme 

 a magyar állam alapításától a Rákóczi-

szabadságharcig 

 

 

Készült Tombor Gáborné Történelem 

 az általános iskola 5-6. osztálya számára írt tankönyvéhez 

 

 

Összeállította: Mészárosné Törzsök Zsuzsanna gyógypedagógus 
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A magyar állam 

alapítása 
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Géza fejedelem 

   

(972 – 996) 

1. Hány évet élt Géza fejedelem? Számold ki! ______________ 

2. Mit ismert fel Géza fejedelem? Húzd alá a helyes választ! 

 a.) A pásztorkodó gazdálkodási forma jól működik. 

 b.) Folytatni kell a kalandozást. 

 c.) Azt akarta, hogy a magyarok is úgy éljenek, mint a nyugati országok lakói. 

 4. A térképen jelöld be Géza fejedelem székhelyét, Esztergomot! 

 

5. Írd le, milyen intézkedésekkel erősítette meg Géza fejedelem a hatalmát! 

a.) __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

b.) __________________________________________________________ 

c.) __________________________________________________________ 

d.) __________________________________________________________ 

6. Keresd ki a tankönyv szövegéből, mit jelent a keresztény hitre térés!  
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7. Hogy hívták Géza fiát miután megkeresztelkedett? __________________ 

8. Géza fejedelem pogánynak született. Mit jelent ez a kifejezés? Nézz utána 

az interneten! 

9.  Hogyan erősítette meg Géza fejedelem a hatalmát? Kösd össze az 

összetartozókat! 

     - az ellene lázadó törzsfőket - akik keresztény hitre     

térítették a  magyarokat 

 - nyugatról papokat hívott                     -     Géza fejedelem leverte 

 

    - szövetséget kötött a német                   -    és fiát a német hercegnővel  

      császárral              házasította össze.      

 

10. Szörényi Levente és Bródy János írta az István, a király című 

rockoperát. Hallgassátok meg azt a részletet, amely Géza fejedelemről szól!     

11. Mit látsz a képen? Milyen uralkodói jelképeket fedezel fel a képen? 

Beszélgessetek róla! 

 

         Géza ábrázolása a Képes krónikában  
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I. (Szent) István, Magyarország első királya 

(997-1038) 

  

István ábrázolása a Képes krónikában 

1. Mit kellett tennie Istvánnak, hogy folytatni tudja apja országépítő 

munkáját? 

1. Leverte Koppány lázadását.          

2. Átadta hatalmát a lázadó törzsfőknek. 

3. Lemondott a hatalomról. 

 

2.  Mikor koronázták Istvánt királlyá? ______________ 

3.  Írd a képek alá, mit ábrázolnak!    

 

                   

______________________________ __________________________ 

                        

_________________________________________________________  

http://www.nemzetijelkepek.hu/pictures/kiralyi_kard.jpg
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4.  Írd a térképvázlatba a koronázás helyét! 

Hol láthatjuk ma a 

koronázási jelképeket? 

Írd a város nevét a 

térképre! 

 

 

 

      

 

 

5. Rendezd István intézkedéseit! Húzd össze az összetartozókat! 

1. Leveri a lázadó törzsfőket,  a. Erős legyen a királyi hatalom 

    birtokaikat elveszi. 

2. Vármegyéket szervez.              b. Kiterjeszti az egész országra a                          

hatalmát. 

3. Ispánokat nevez ki. c.  Az állam rendjének biztosítása 

4. Törvényeket alkot. d. Az adót szedjék be. 

 

István király és Gizella királyné  

http://www.nemzetijelkepek.hu/pictures/koronazasi_palast.jpg
http://www.nemzetijelkepek.hu/pictures/koronazasi_palast.jpg
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6. Írd a 4. feladat térképére, hogy melyik városban található István király 

sírja! 

   

                 

                  Romkert             István sírhelye 

 

 7. Rajzolj le két királyi jelképet! 
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Szent László 

(1077 – 1095) 

 

I. László ábrázolása a Képes krónikában 

 1. Milyen intézkedéseket hozott Szent László? Sorold fel! 

a.) ______________________________________________________ 

b.) ______________________________________________________ 

c.) ______________________________________________________ 

d.) ______________________________________________________ 

 2. Olvasd el az idézetet! Az idézet alapján egészítsd ki a mondatot! 

„ Hatalmas termetű volt Szent László király, egy fejjel kimagaslott vitézei közül. 

Harcban olyan volt, mint a bátor oroszlán…” 

I. László igazi ________________________________ volt. 

 

 3. Miért kellett I. Lászlónak szigorú törvényeket hozni a magántulajdon 

védelmében? Beszélgessetek róla! 

 

 4. Nézz utána: Kik voltak a kunok? Milyen irányból törtek az országra? 

______________________________________________________________ 

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pes_kr%C3%B3nika
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 5.  Kiket nyilvánítottak szentté László király uralkodása alatt? 

a.) ____________________________________ 

b.) ____________________________________  

c.) ____________________________________ 

 

                                   

 László király pénze: a dénár             Szent László, a lovagkirály ereklyéit                                                           

                                                      tartalmazó herma a győri bazilikában 

 

 

                         

I. László-emlékplakett     Szent László a Mátyás-templom freskóján 

   Székesfehérvár            Budapest 

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91ri_bazilika
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Könyves Kálmán 

(1095 – 1116) 

 

Könyves Kálmán királlyá koronázása Fehérvárott (Képes krónika) 

 1. Egészítsd ki!  

„ A tudományokban kora összes királyánál jártasabb volt…” 

Ezért kapta neve elé a _______________________ jelzőt. 

2. Számozd be uralkodásuk sorrendjében az eddig tanult Árpád –házi 

királyokat! 

__  Szent László 

__  Géza fejedelem 

__  Szent István 

__  Könyves Kálmán 

 

 3. Mit gondoltak az emberek a boszorkányokról, 

miért féltek tőlük? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pes_kr%C3%B3nika
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II. András 

(1205 – 1235) 

 

 1. Miért gyengült meg II. András hatalma? 

______________________________________________________________ 

2.           A királyi pecsét

 

II. András 1222-ben kiadta az aranypecsétjéről elnevezett Aranybullát.  

Mit tartalmazott? Húzd alá a helyes választ! 

a.) Védelmet ígért a királyi szolgálatban álló katonáknak. 

b.) Adómentességet ígért a királyi szolgálatban álló katonáknak. 

c.) Megengedte, hogy az egyházi adót pénzben szedjék be. 

d.) Megígérte, hogy továbbra is vármegyéket fog adományozni a földesuraknak.  
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IV. Béla 

(1235 – 1270) 

  

 1. Mire törekedett IV. Béla, amikor uralomra került? Karikázd be a 

megfelelő válasz előtti betűt! 

A. Az eladományozott királyi birtokok visszaszerzésére. 

B. Az apja által adományozott birtokadományozások folytatására. 

C. Egész vármegyéket adományozott a földesuraknak. 

2. Mit tett a király, amikor 

hírül vette a tatárok 

támadásának hírét? 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

3.      

A Muhi csata helyszíne napjainkban  
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 4. Gyűjtsd ki a tankönyv szövegéből, hogy a Muhi csata után mit tettek a 

tatárok az országban! 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Mikor vonultak ki a tatárok hazánkból? _________________________ 

6. IV. Béla tanácsadóját hallod arról, hogyan menthető meg az ország egy 

újabb támadással szemben. Aláhúzással jelöld a jó tanácsokat! 

 

Visegrád 

- Uram, építtess kővárakat! 

- Csak úgy tehetsz rendet uram, ha a főuraktól elveszed a földjeiket. 

- A kihalt falukat telepítsd be, hívj be külföldi telepeseket! 

- Felség, a városokat kőfallal erősítsd meg! 

 

7.  Kiről kapta a nevét a Margit – sziget?  

______________________________________________ 

______________________________________________  
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Élet a királyi várban az Árpád-házi uralkodók idején 

(1000-1301) 

 1. Egészítsd ki a következő mondatokat! Segít a könyv. 

Az 1001 – 1301-ig uralkodó királyok Árpád fejedelem leszármazottai voltak, 

ezért ___________________________ királyoknak nevezzük őket.  

Az ő kezükben volt ____________________ föld.  

Ők adományozták a _________________________ legfontosabb embereiknek a 

birtokokat.  

2. Kikből tevődött össze a magyar nemesség? Húzd alá a jó válaszokat! 

a.) Külföldi lovagokból. 

b.) A pogány törzsfőkből, nemzetségfőkből. 

c.) Keresztény hitre tért törzsfőkből, nemzetségfőkből. 

 3. Hol éltek a nemesek? Rajzold le! 

 

 

 

 

Írd a kép alá egy mondattal! 

______________________________________________________________ 

Kik őrizték ezeket a várakat? ____________________________________ 

Kitől kellett magukat megvédeni? ________________________________ 
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 4. Képzeld magad az Árpád-korba! Hogyan vált 

a nemesember fia lovaggá? Tedd sorrendbe 

számozással! 

__ fegyverhordozó egy lovag szolgálatában 

__ apród 

__ lovaggá ütik 

__ lovagi tornán bizonyítja bátorságát 

 

Mit látsz a képen? ___________________________________________ 

 

 5. Rajzold le a lovagok legfontosabb fegyvereit, felszerelését! 
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Élet az Árpád-kori falvakban 

     

 1. Kikből tevődik össze a jobbágyság? Húzd át a helytelen választ! 

a.) nemzetségfőkből 

b.) lovagokból 

c.) szegényparasztokból, szolgákból 

 

 2. Beszéljétek meg, hogyan telt el egy hete a falun élő embernek! 

 

 3. Írd a képek alá a fogalmakat! Mivel foglalkoztak a jobbágyok? 

                               

________________________             _________________ 
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4. Egy középkori falu életéről olvashatsz állításokat. Húzd át, amelyik 

helytelen! 

a.) A középkori falvakban 40–50 ház volt. 

b.) A falu közepén állt a templom. 

c.) Az emberek életkora elérte a 80 évet. 

d.) A jobbágyok zsúpfedeles kunyhókban laktak. 

 

 5. Hasonlítsátok össze a mai falvak lakosságát az Árpád-kori falvakéval! 

Mit vesztek észre? 

 

6. Húzd össze a fogalmakat a tartalmukkal! 

 1.) ugar    a.) bevetetlen földterület 

         2.) könnyűeke   b.) fogakkal ellátott földművelő eszköz    

 3.) borona    c.) fa élű eke forgatja a földet  

       

   6. Rajzolj le néhány földművelő eszközt! Hívd segítségül az internetet! 

 

 

 

 

7. Hol gyűltek össze az emberek   

vasárnap?   

  

__________________________________ 
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Városok kialakulása az Árpád-kor idején 

 

 
Eger  

 1. Egészítsd ki a mondatokat! 

Forgalmas útkereszteződéseknél alakultak ki a _____________________.  

A város lakói a  ________________________________ . 

 

2. Mi volt a fő foglalkozásuk? Írd a képek alá! 

    

____________________________   _____________________________ 
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3. Melyik a helyes válasz? Karikázd be a számot! Melyik királyunk 

uralkodása alatt vették körül a városokat kőfallal? Húzd a megfelelő 

évszázadhoz a király nevét! 

1.) Szent István    XIII. század 

2.) Könyves Kálmán   XII. század 

3.) IV. Béla     XI. század 

4. Középkori települések:  

             

 _______________________________        _________________________ 

Az alábbi állítások a középkori falvakra vagy a városokra voltak 

jellemzőek? 

A számokat írd a vonalra a megfelelő fogalmak után! 

1. Lakói főleg polgárok voltak. 

2. Lakói többségében jobbágyok voltak. 

3. Lakói főleg iparral és kereskedelemmel foglalkoztak. 

4. Lakói földműveléssel és kereskedelemmel foglalkoztak. 

5. Lakói a földesuraknak adóztak, robottal, ajándékkal fizettek. 

6. Védelméről lakói gondoskodtak. 

7. Védelmét a földesúr biztosította.    8. A királytól kiváltságot kaptak.  
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Műveltség az Árpád-korban 

 1. Egészítsd ki a mondatokat a szavak segítségével! 

Az Árpád-korban a műveltség az  ______________________ kezében volt.  

A __________________________ nyelvű műveltség terjedt el hazánkban.  

A _____________________ a falutól, a várostól távol épült ________________  

éltek. 

2. Húzd össze az összetartozó fogalmakat! 

kódex            kézzel írott könyv 

legenda  történelmi események megörökítése 

krónika  az egyház szentjeiről szóló történet  

Melyik van a képen? ____________________________ 

  3. Rajzold le a neved kezdőbetűit díszes 

formában! 
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4. Mivel foglalkoztak a szerzetesek? Húzd át a 

helytelen válaszokat! 

a.) Kódexeket, okleveleket írtak, másoltak.   

b.) Betegeket gyógyítottak. 

c.) Írni, olvasni, számolni tanították a gyerekeket.  

d.) Földművelésre tanították a parasztokat. 

e.) Fegyvert fogtak a maguk védelmére. 

5. Írd a képek alá: hol készültek a fotók? 

         

_____________________________        ____________________________ 

 

6. Ki volt Anonymus? Karikázd be a 

helyes válasz előtti számot! 

1. Krónikaíró, aki a magyarok 

eredetéről, a honfoglalásról, a 

kalandozásokról írt. 

2.    Szerzetes. 

3.    IV. Béla katonája. 

 

7. Hol található a fenti szobor? Húzd alá! 

a tihanyi apátságban,   Budapesten a Városligetben,    a jáki templomban 
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Gipszöntés – középkori város tervezése 

 

1.) Alakítsatok csoportokat, döntsétek el, ki melyik munkában szeretne 

részt venni! 

a.) gipszöntés - házak 

b.) sóliszt-gyurmából templom, bástyák készítése 

c.) várfal, várkapu készítése 

1. csoport: Az elkészített gipszet és vizet keverd csomómentesen össze! 

  Öntsd a formába! 

  Várj, amíg megszárad! 

  Óvatosan borítsd ki!  

A következő órán temperafestékkel vagy akrilfestékkel festheted ki! 

2. csoport: Először gyúrd könnyen formálhatóvá a gyurmát! Szakíts ki 

belőle diónyi darabot és lapítsd egyenletessé! Így készítsd el az alapot és az 

oldalfalakat! Készíthetsz egy nagy lapot is, amiből hengerré alakítva sajátos kör 

alapú palotát kapsz. Az oldalfalak tetejét kedved szerint díszítheted! Vágj rá 

ablakot, ajtót a hurkapálcika segítségével! Amikor egy-egy fallal elkészültél, 

rögzítsd az alaphoz és a másik falhoz! Hengeres formából bástyákat is 

készíthetsz. 

3. csoport: Állítsátok össze az előre összegyűjtött gyógyszeres, 

csokoládés, gyufásdobozokból, kartonpapírból a várost, a várfalat és  a 

várkaput! 
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Gipszöntés – középkori város építése 

 

   1. feladat: 

 1. csoport: Fesd ki az elkészült és megszáradt gipsz házakat! 

 2. csoport: Fesd ki az elkészült sóliszt-gyurma házakat! 

 3. csoport: Színezd ki, fesd be a kész dobozházakat, a várfalat és a 

várkaput! 

2. feladat: 

                 A kész munkákból a csoportok hozzanak létre egy közös 

kompozíciót! 
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Székesfehérvár – Árpádfürdő 

 

 

 

Székesfehérvár - Bazilika 
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Az Árpád-ház kihalásától a 

Hunyadiakig 
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31 

 

A középkor érett és hanyatló szakasza 

(Kr.u. 1000-1492) 

 1. Mi látható a képeken? 

   

_______________________________     _______________________________ 

2. Nevezd meg a céhtáblák alapján, milyen mesterségeket látsz a képen! 

              

________________________________________________________________ 

3. Melyik állítás jellemző a céhekre? Karikázd be a megfelelő számot! 

1. Kézi erővel dolgoznak 

2. Megosztják a munkafolyamatokat 

3. Sokan készítik el a munkadarabokat 

4. Géppel dolgoznak 

5. Egy ember készíti el a munkadarabokat 
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6. A középkorban a kereszténység határozta meg a művészet szerepét. Az 

építészetben templomok építése, a szobrászatban és a festészetben bibliai témák 

ábrázolása volt jellemző. 

A reneszánsz stílus: 

   

 

 

 

  

Leonardo da Vinci: Mona Lisa Botticelli: Vénusz születése 

Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora 

Michelangelo: a Sixtus-kápolnából Ádám teremtése 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Mona_Lisa.jpeg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Sandro_Botticelli_046.jpg
http://www.elrelojdesol.com/leonardo-da-vinci/gallery-english/pages/09_Virgin_of_the_Rocks_-_Louvre.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/God2-Sistine_Chapel.png


33 

 

Feladat: 

Milyen környezet venné körül Mona Lisát, ha egy mai festőnek ült volna 

modellt? Vágd ki belőle Mona Lisa alakját! Ragaszd fel egy rajzlapra és rajzold 

meg a hátteret! (Melléklet) 
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Károly Róbert 

(1308-1342) 

 

 1. Mikor halt meg az utolsó Árpád-házi uralkodó? ____________ 

Hány év telt el Károly Róbert uralkodásáig? ___________________ 

2. Hogyan erősítette meg Károly Róbert a királyi hatalmát? Húzd alá a 

helyes választ! 

- Leverte a kiskirályokat. 

- Erős hadsereget szervezett.                     

- Nem adott ki értékálló pénzt.  

- Az országba behozott és kivitt áruk után vámot kért. 

 

  

3. Egykori 200 ft-os bankjegy, ma 

már nincs használatban. 

 

 

4. Írd le, hol találkozott Károly Róbert a 

cseh és a lengyel királlyal! 

 

  



35 

 

Nagy Lajos 

(1342-1382) 

 

1. Mit gondolsz, miért kapta I. Lajos neve elé a „nagy” jelzőt? Válaszd ki és 

karikázd be a helyes válasz számát! 

1. Hódító hadjáratokat vezetett. 

2. Uralkodása alatt fejlődött az ország gazdasági élete. 

3. Magyar és lengyel király volt. 

 

2. A tankönyv szövege alapján 

magyarázd meg I. Lajos törvényeit! 

- kilenced 

- pallosjog 

- úriszék 

 

3. Húzd át a kilencedik zsák búzát! 

               

4. Melyik híres vitézről írt Arany János elbeszélő költeményt? Írd le a mű 

címét! 

____________________________________________________________  
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Élet Károly Róbert és Nagy Lajos uralkodása alatt 

1. Rajzold le a háromnyomásos gazdálkodást! 

1. év 

 

 

  

2. év 

 

 

  

3. év 

 

 

  

 

                                  parlag = üres 

         búza             zab 

 2. Sorold fel, milyen munkáknál használták 

a vízimalmot! 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 3.  Karikázd be azoknak a gyümölcsöknek a nevét, amelyek termesztése 

ebben az időszakban terjedt el hazánkban! Rajzold le őket! 

szőlő, mandula, cseresznye, mogyoró, dió, alma, szilva, körte, meggy, 

gesztenye, 
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4. Húzd össze a fogalmakat a jelentésükkel! 

mezőváros    Lakói főleg bányászattal foglalkoznak. 

szabad királyi város  Népesebb falvakból alakultak ki. 

bányaváros    A király fennhatósága alá tartozik. 

     Kőfallal vették körül. 

5. Írd is le, milyen városfajták alakultak ki! 

________________________________________________________________ 

6. Mai céhtáblák 

Írd a képek alá, milyen tevékenységet folytathatnak! 

           

____________________________________________________________ 

Tervezz Te is céhtáblát!  
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A kultúra és a művészet fejlődése 

1. Húzd össze az összetartozókat! 

bajvívás   harci játék 

lovagi torna   egy-egy lovag páros küzdelme 

                              

__________________________              __________________ 

 2. Ki alapította hazánkban az első 

egyetemet? 

_____________________________ 

3. Melyik városban épült az első 

egyetem? 

_____________________________ 

4. Mi volt a dolga a következő foglalkozású iparosoknak? Húzd össze az 

iparost a hozzá tartozó munkával! 

építész   A könyv díszítésével foglalkozik. 

ötvös    Épületek tervezésével, építésével foglalkozik. 

könyvdíszítő  Nemesfémből dísztárgyakat, ékszereket készít. 
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5. Gótikus stílus: 

  

 

 

      

 

A képek segítségével válogasd szét a következő jellemzőket! Húzd alá, 

amelyik a gótikus stílusra jellemző! 

magas, vékony falak; vastag, viszonylag alacsony falak; kis, lőrésszerű ablakok; 

zömök, díszítés nélküli külső; csúcsíves ablakok, boltozatok; csipkés díszítés; 

támpillérek alkalmazása; boltíves ajtók, ablakok; nagyobb belső terek, színes 

üvegek a rózsaablakokban;  

      A reimsi katedrális homlokzata     A párizsi Notre-Dame 

                           Szent Anna kápolna (Székesfehérvár) 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Notre-dame-de-paris-facade.jpg
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Zsigmond király 

(1387-1437) 

 

 1. Melyik nép támadása vált egyre fenyegetőbbé Magyarország számára? 

____________________________________________________________ 

2. Milyen kiváltságokat adott Zsigmond a városoknak? Sorold fel! 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Mit jelent az árumegállító jog? Karikázd be a megfelelő válasz betűjelét! 

A. A határ melletti városokban, ahol a külföldi kereskedő áthalad, az árut fel kell 

ajánlania helyi árusításra. 

B. Minden városban, ahol a kereskedő áthalad, az árut fel kell kínálnia helyi 

árusításra. 

4. Melyik várnak épített új 

szárnyat Zsigmond király? 

 

_____________________________ 

 

5. Zsigmond uralkodása alatt milyen új iparágak alakultak ki a 

hadiiparban? Írd le! 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  
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A Hunyadiak kora 
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Hunyadi János, a törökverő 

(1409-1456) 

 

 

1. Ki lett Zsigmond után a magyar király? ____________________________ 

Kire bízta a déli országrészek kormányzását? ________________________ 

2. Mire használta Hunyadi János óriási vagyonának jövedelmét? Húzd alá 

a helyes választ! 

- Tovább növelte birtokainak számát.  

- Jövedelmét a török elleni harcokra fordította.  

- A király szolgálatára használta fel.                  

   Hunyadi János aláírása 

3. Mi volt Hunyadi János tisztsége Ulászló halála után? Karikázd be! 

1. ispán    2. nádor    3. kormányzó 

 4. Hol aratta Hunyadi János 

legnagyobb győzelmét a török felett? 

Írd le a helység nevét! 

______________________________  
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 5. Miért kapta Hunyadi János a törökverő nevet! 

Mondd el néhány mondattal! 

 

6. Írd le, mit jelképez a déli harangszó! 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

    

    Hunyadi János szobra Budapesten                és Pécsen 

 

Hunyadi János címere  
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Hunyadi Mátyás élete és uralkodása 

(1458-1490) 

   

1. Egészítsd ki a mondatokat! 

Hunyadi Mátyás apja __________________________________, édesanyja 

________________________________________ volt. 

2. Mikor választották királlyá Mátyást? ___________________________ 

    Hány évig uralkodott? Számold ki! _____________________________ 

3. Hogyan alapozta meg Mátyás erős királyi hatalmát? Karikázd be a 

helyes válaszok betűjelét! 

A.   állami adók                                                                                   

B.   hódító hadjáratok 

C.   zsoldos sereg megszervezése 

D.   királyi hivatalok, bíróságok létrehozása 

D.   kiváló hadvezérek 

  

 

4. Mátyás aranyforintja 
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Mátyás arcképe az 1000 Ft-os bankjegyen 

 5. Fekete sereg 

Kinek a szolgálatában állt? 

______________________ 

Milyen harcmodort 

képviseltek a katonák? 

______________________ 

Hogy hívták híres 

hadvezérét? 

 

 

6. Magyarázd meg! 

„Meghalt Mátyás, oda az igazság!” 

                    

(Mesék Mátyás királyról rajzfilmsorozat)  
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Élet Mátyás király udvarában 

           

                a Budai vár     a Visegrádi vár 

1. Egészítsd ki a mondatot! 

Mátyás király a Budai várban rendeztette be könyvtárát. 

Több ezer kötet sorakozott a polcokon, ezek voltak a 

____________________________. 

Díszes kezdőbetűjük az ____________________. 

A könyveket nemcsak _________________ írták, hanem 

nyomtatták is.  

 2. Melyik madár látható Mátyás címerén? 

_______________________________________ 

Mit tart a csőrében? 

_______________________________________ 

Címere után hogyan szokták nevezni Mátyás 

királyt? ________________________________ 
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Élet a Mátyás-kori városokban 

1. A XV. századi magyarországi városokról olvashatsz megállapításokat. 

Nevezd meg a várostípusokat! 

a.) Lakói többsége mezőgazdasággal foglalkozik. 

Parasztok, iparosok lakják. 

Ezek a _________________________. 

b.) Lakói főleg bányászattal foglalkoznak, csak a 

királytól függenek. 

Ezek a ________________________.                                       

c.) A várost kőfallal veszik körül. A király fennhatósága alá 

tartoznak. Törvényeiket a város lakói önállóan alkotják. 

Ezek a ________________________. 

2. Írd a képek alá a foglalkozások nevét! 

       

____________________________________________________________ 

3. Ki a polgármester? Segít a tankönyv szövege. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Hol dolgoznak ma a polgármesterek? Érdeklődj utána!  
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A török Magyarországon 

 
 

 

Részlet az Egri csillagok című filmből 
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Dózsa György, a parasztok vezére 

 

1. A török milyen vallású nép? 

_______________________________________ 

Mit ír elő a vallásuk?  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

2. Kire bízták a sereg vezetését? 

_______________________________________ 

3. Mi lett a jobbágyok nehéz sorsának a 

következménye? Aláhúzással jelöld a helyes 

választ! 

a.) Az elégedetlen jobbágyok Dózsa György vezetésével 1514-ben 

parasztháborút robbantottak ki. 

b.)   Az elégedetlen jobbágyok egyezkedni akartak a földesurakkal. 

  

4. Mi lett Dózsa György sorsa? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Dózsa az egykori 20 Ft-os bankjegyen. 
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A mohácsi vész 

1526 

1. Miért nem tudta megvédeni az országot II. Lajos? 

_____________________________________________________________ 

 

  

2. Ki foglalta el Nándorfehérvárt? 

_________________________________________ 

 

3. Hol ütközött meg 1526-ban a magyar és a török sereg? _____________ 

4. Tedd a történelmi eseményeket számozással időrendi sorrendbe! 

  __ A török 1526 nyarán Mohácsnál támadást indított. 

 __ II. Lajos magyar király menekülés közben a Csele patakba fulladt. 

 __ A 26.000 fős magyar sereg rövid küzdelem után vereséget   

szenvedett. 

5. Keresd meg a térképen Mohácsot! Melyik folyó partján fekszik? Írd le! 

____________________ 

  

6. Mi lett II. Lajos sorsa?  

______________________________________ 

  

 

7. Érdeklődj, hogy milyen emlékhely őrzi 

Mohácson a csata színhelyét! 
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Magyarország három részre szakadása 

1. Egészítsd ki a mondatokat a tankönyv segítségével! II. Lajos uralkodása 

után kit választott királynak? 

A főnemesek __________________________________________________ 

A köznemesek _________________________________________________ 

                                 

        Szapolyai János        Habsburg Ferdinánd 

2. Mi lett ennek a következménye? A helyes választ húzd alá! 

a.  A két király együtt uralkodott. 

b.  A két király nem tudott egymással megegyezni, az ország két részre szakadt. 

3. Milyen eseményre ismersz az idézet alapján? 

„ A királyné sok sóhaj és könny közepette kénytelen volt a várból eltávozni, 

annál is inkább, mert hallotta, annak kapuját a janicsárok már elfoglalták.” 

 

1541-ben a törökök megszállták Budát, ezzel az ország ___________ részre 

szakadt.  
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Élet a három részre szakadt országban 

 

1. Hová tartozott az ország középső része? Húzd alá! 

- A Török Birodalom része volt. 

- Önálló országrész volt. 

2. A tankönyv segítségével foglald mondatba a következő szavakat! Írd is le! 

janicsár  harács   talizmán 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

                 

3. Sorold fel, kinek kellett a török hódoltsági területen adót fizetni! 

1. ____________________ 2. __________________ 3.__________________ 

4. Miért néptelenedtek el egyes területek? Segít 

a kép. 

________________________________________ 

______________________________________  
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5. Hova tartozott a királyi Magyarország? Húzd alá a helyes választ! 

Török Birodalom 

Habsburg Birodalom 

Lengyel királyság 

6. Húzd alá, mivel járt a háborúskodás a magyar birtokosoknak!  

élelmiszert adtak el            

állatokat adtak el                                                                                                  

gabonát, bort értékesítettek     

takarmányt adtak el 

                                 iparcikket, fegyvereket gyártottak 

7. Írd a megfelelő helyre a megállapítások számát!  

Királyi 

Magyarország 

Erdélyi 

fejedelemség 

Török 

hódoltság 

  

 

 

                                   

1. Székhelye Gyulafehérvár volt. 

2. A földesurak elvették a jobbágyoktól a szántóföldet. 

3. Fővárosa Pozsony volt. 

4. A Habsburg uralkodók Bécsből kormányozták. 

5. Székhelye Buda volt. 

6. A terület egyes részei elnéptelenedtek. 

7. Belpolitikájában önálló volt. 

8. Lakóitól szedték a harácsot.  
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A végvári harcok 

 

1. Hogyan nevezzük az egyes országrészek határain épült várakat? 

_______________________________________________________________ 

2. Írd ki a tankönyv szövegéből a legnagyobb végvárak nevét! 

________________________________________________________________ 

 3. Milyen volt a végvári vitézek 

élete? 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

4. Hogyan nevezték a végvári harcokról írt magyar nyelvű verseket? Írd le! 

________________________________________________________________ 

 5. Nevezd meg a képen látható hangszert! 

____________________________________ 

    Ki volt a leghíresebb énekíró? 

____________________________________ 

6. Ki volt Balassi Bálint? Jelöld aláhúzással! 

lantos,  költő,   énekes,  végvári harcos 

7. Melyik várról énekelt? ________________________________________  
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Jelentősebb végvári harcok 

 

1. A térképen a XVI. századi várháborúk kiemelkedő helységeit látod.   

Keresd meg a helységneveket a térképen! Karikázd be őket pirossal!  

Kőszeg  Drégely  Eger   Temesvár  Szigetvár 

2. Írd a végvárakhoz a megfelelő várkapitány nevét! 

Kőszeg: _____________________________________ 

Temesvár: ___________________________________ 

Drégely: _____________________________________ 

Eger: _______________________________________ 

Szigetvár: ___________________________________ 

        

           Drégely      Eger                               Szigetvár  
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Részlet Gárdonyi Géza  Egri csillagok című regényéből készült filmből 

3. Melyik vár ostromára ismersz a következő mondatokból? Kösd össze! 

A.) A reménytelen védekezést belátva a biztos halál tudatában, a vár védői 

kirohantak a várból az ellenségre. 

B.) Ezt a várat nem tudták a törökök elfoglalni. Ebben nagy szerepük volt a 

nőknek. 

C.) E vár kapitányát idegen zsoldosai kényszerítették a vár feladására. 

D.) A vár kapitánya súlyosan megsebesült. Szeretett apródjait Ali basa gondjaira 

bízta. 

E.) Ezt a várat a környékbeli parasztok védték meg. A török zászló csak 

jelképesen került fel a várra. 

Szigetvár    A 

Drégely    B 

Temesvár    C 

Kőszeg    D 

Eger     E 
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Zrínyi Miklós költő, politikus, hadvezér 

(1620-1664) 

 

1. Egészítsd ki a hiányos mondatokat! 

Nagyon sokat ______________, ____________ nyelven beszélt, igen 

__________ ember volt. Horváth ___________, a déli végvárak 

____________________ volt.  

 2.) Mit tekintett élete céljának? 

______________________________________________ 

Ki volt a dédapja? 

___________________________________________________________ 

3. Miért mondjuk, hogy Zrínyi Miklós költő, politikus és hadvezér? Húzd 

össze az összetartozó fogalmakat! 

  -   Szigeti veszedelem címmel      politikus 

hőskölteményt írt. 

- A török kiűzését és saját nemzeti hadsereg   költő 

felállítását szorgalmazta. 

- Felgyújtotta az eszéki hidat, hogy ezzel    hadvezér 

megállítsa a török hadak utánpótlását. 

Üzenete: 

„Kövesd az mi nyomdokunkat, ne szánd fáradságodat, ne szánd életedet!”  
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A török kiűzése Magyarországról 

 

 1. Milyen céllal jött létre a Szent Liga szövetsége? Karikázd be a helyes 

válasz betűjelét! 

 

A. A török kiűzése Európából 

B. A török kiűzése Bécsből 

C. A török kiűzése Budáról 

 

2. A Szent Liga serege 80 ezer katonából állt. Mennyi volt a magyar 

katonák száma? Keresd ki a tankönyv szövegéből és írd le! 

_____________________________________________________________ 

 3. Húzd alá, milyen 

emlékek őrzik a török 

elnyomás időszakát! 

fürdők, mozaikok, 

mecsetek, színházak, 

várak, minaretek 

                    

3. Párosítsd a török időről szóló irodalmi műveket a szerzőkkel! 

Arany János     Egri csillagok 

Gárdonyi Géza    Szondi két apródja 

Zrínyi Miklós    Summáját írom 

Tinódi Lantos Sebestyén   Szigeti veszedelem 

4. Lexikonban keresd meg a minaret és a mecset, türbe szavak jelentését!   
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Küzdelem az új 

Magyarországért 
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Kora újkor 

(Kr.u. 1492-1750) 

 

1. Kopernikusz szerint mi 

áll a világmindenség 

középpontjában? 

_______________________ 

______________________ 

2.  Mik váltak láthatóvá a mikroszkóp segítségével? 

_______________________________________________ 

Melyik tudományág fejlődött ennek feltalálásával? 

_____________________________________________ 

 3. Mi az új vallási irányzat neve? 

_____________________________________________ 

Kik a követői? ________________________________ 

 

  4. Mit kezdeményezett 

Luther Márton a Bibliával 

kapcsolatban? 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________  
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A mezőgazdaság és az ipar fejlődése a kora újkorban 

1. Mezőgazdaság fejlődése: a vetésforgó feltalálása 

 

2. Milyen energiát használt fel James Watt a gépek működtetéséhez? 

__________________________________________________________ 

3. Egészítsd ki a hiányos mondatokat a tankönyv szövege segítségével! 

A gyárban dolgozó emberek, a ___________________________  munkájukért 

__________________ kaptak. Napi ___________________ órát dolgoztak.  

4. A munkások kevés bért kaptak, szegényen éltek, sokat dolgoztak. 

   A gazdagok a vagyon mellett már az állam irányításában is részt kívántak 

venni. 
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Habsburg-uralom Magyarországon a törökök kiűzése után 

1. Ismertesd néhány mondatban, kinek a segítségével űztük ki hazánkból a 

törököket! 

2. Mi lett ennek a következménye? 

A. Független, önálló állam lettünk. 

B. A Habsburgok meghódított tartománynak tekintették hazánkat. 

3. Húzd össze a fogalmakat a hozzájuk tartozó tartalmakkal! 

katonai szolgálat   az állam részére kellett fizetni 

hadiadó    a jobbágy házánál laktak a katonák 

beszállásolás   a beszállásolt katonákat a jobbágyok élelmezték 

porció    a katonáskodás 10 évig tartott 

 4.  Egészítsd ki a mondatokat! 

A bujdosásra kényszerült jobbágyokból és a kenyér nélkül maradt végvári 

katonákból lettek a _______________.  Az osztrák császári katonák voltak a 

__________________________. 
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II. Rákóczi Ferenc élete. A szabadságharc 

(1676-1735, 1703-1711) 

 

1. Ki írta? Írd le a nevét! 

„Olyan ősöktől származom, akik egykor sokat tettek és áldoztak a szabadság 

fennmaradásáért…” 

____________________________________________ 

 2. Hogy hívták édesanyját? 

____________________________________________ 

Melyik várat védte? _____________________________ 

Meddig sikerült kitartania? ______________________ 

 

   

           címere     aláírása                    felesége 

Ki volt a barátja? __________________________________________ 

Holt élt feleségével? _________________________________________  
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3. Csoportosítsd Rákóczi életének eseményeit aszerint, hogy hol történik! 

Sárospatak A franciákkal akart szövetségre lépni, de tervét 

leleplezték, börtönbe zárták. 

Bécsújhely E várban élt feleségével, miután Bécsből hazaköltözött. 

Rodostó Itt temették el. 

Kassa Száműzetésben élt itt haláláig. 

 4. Számozással állítsd időrendi sorrendbe a     

szabadságharc eseményeit! 

__ Zászlóbontás, a felkelők élére áll. 

__ Fegyverletétel, békekötés a Habsburgokkal. 

__ Vak Bottyán katonai sikerei. 

__ Nemzeti összefogás bomlása. 

5. Húzd az eseményeket a megfelelő időponthoz! 

1711 Magyarország fejedelmévé választják  Szatmár 

1705 Békekötés a Habsburgokkal   Szécsény 

               

    a sárospataki Rákóczi-vár                              a kassai dóm, Rákóczi  

nyughelye 

II. Rákóczi Ferenc legendává vált a magyar nép emlékezetében.   
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A Rákóczi-szabadságharc bukása 

  

1. Miért volt reménytelen a küzdelem?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  2. Rákóczi 1711-ben Lengyelországba 

ment, hogy segítséget kérjen az orosz 

cártól. Mi történt ez idő alatt? 

____________________________________

__________________________________ 

3. Egészítsd ki a hiányos mondatokat a tankönyv segítségével! 

    Rákóczi ______ ismerte el a békekötést, inkább a halálig tartó 

____________________ száműzetést választotta. 1735-

ben halt meg a törökországi ________________.  
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Jegyzeteim: 

________________________________________________________________
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Jegyzeteim: 
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Jegyzeteim: 
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Jegyzeteim: 
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