Horvath Peter

az altalanos iskolasok szamara
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Ev eleji ismetles
I. Kepek a közepkori Europa eleteböl
1. Melyik az a ket esemeny, amely a közepkor kezdetet es veget
jelenti?
2. Melyik volt az aharom birodalom, amely a közepkor eisa szazadaiban alakult ki? Tedd idarendi sorrendbe a letrejöttüket!
3. Milyen reszei voltak az eur6pai földesuri uradalmaknak?
4. Mit jelent a hGberi rendszer?
5. Mit jelentenek a következa fogalmak: papa, püspök, plebanos,
szerzetes, keresztes hadjarat?
6. Hol alakult ki az iszlam vallas, ki alapitotta?
7. Milyen iranyban terjeszkedett a Török Birodalom? Minek köszönhettek a törökök a katonai sikereiket?
8. Jellemezd a közepkori varost! Mi a ceh?
9. Mit jelentenek a következa fogalmak: humanizmus, reneszansz?
Melyek a reneszansz epiteszeti stilus jellemzai?
Egy közepkori uradalom kepe

11. Magyarorszäg az Arpädok idejen
10. Jellemezd a magyarok eletm6djat
11.

12.
13.
14.

a honfoglalas utan (mezagazdasag, ipar, lak6hely, hadviseles)!
Melyik fejedelmünk es kiralyunk nevehez kötheta az allamalapitas? Melyek voltak a legfontosabb intezkedesei?
Melyik ket kiralyunk szilarditotta meg veglegesen a kereszteny
magyar allamot? Milyen intezkedesekkel ertek el ezt?
Mi az Aranybulla? Melyik kiralyunk adta ki?
Melyik kiralyunk uralkodasahoz köthetO a "masodik honalapitas"? Miert volt erre szükseg?

Szent Laszl6 fejereklyetart6ja

Közepkori falusi templom es mise
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111.A virägz6 közepkor Magyarorszägon
15. Milyen eszközökkel erositette meg a Magyar Kiralysagot I. Karoly es Nagy Lajos? Intezkedeseiket igy csoportositsd:
beIpolitikai; gazdasagi; külpolitikai (bekes es katonai) intezkedesek.
Melyik szazadban vagyunk?
16. Milyen intezkedeseirol

nevezetes Luxemburgi Zsigmond?

17. jellemezd a közepkori Budat a következo szempontok alapjan:
a varos kedvezo földrajzi adottsagai; jellegzetes epületek (var,
templomok es egyeb epületek); a varos vezetoi!
18. Kit es miert neveztek "törökveronek"
a közepkori
szagon? Melyik volt a leghiresebb gyozelme?

Magyaror-

19. Hogyan erositette meg uralmat
hadsereg, kultura)?

(bevetelek,

Hunyadi

Matyas

20. A közepkori magyar allam bukasat Mohacshoz szoktak kötni.
Mi törtent itt es melyik esztendoben? Milyen okok vezettek a
katasztr6fahoz?

Matyas kiraly a tr6non

(közepkori

k6dexlap)

IV. Az ujkor kezdeten
21. Eur6pan kivül hol jöttek letre jelentos civilizaci6k
es) a közepkorban? Mutasd meg oket a törtenelmi

(az 6korban
atlaszban!

22. Mely nepek voltak Amerika oslak6i? Mondj r61uk egy-ket jellemzo megallapitast!
23. Melyik esemenyhez szoktuk kötni az ujkor kezdetet?
24. Melyek voltak a nagy földrajzi felfedezesek okai? Mutasd meg a
terkepen a leghiresebb felfedezoutakat!
25. Milyen hatassal voltak Eur6para a nagy földrajzi felfedezesek? (Valaszodban hasznald a manufaktura es a bank kifejezeseket is!)
26. Ki volt Luther Marton? Melyek a reformaci6 legfObb tanitasai?
27. Hogyan lett Anglia az ,,6ceanok ura"?
28. Melyik allam törtenelmeben
tanultuk a következo fogalmakat: kiralyi egyeduralom ~ forradalom ~ köztarsasag ~ alkotmanyos kiralysag? Mondd el a fobb esemenyeket a fogalmak
segitsegevel!

A versailles-i

kastely es hfres parkjanak

reszlete

29. jellemezd a Napkiraly uralkodasat!
30. Miert nevezik "Nagy" -nak I. Peter orosz cart?

V. Magyarorszäg az ujkor kezdeten
31. Milyen esemenyek következteben szakadt Magyarorszag
majd harom reszre a XVI. szazadban?

ket,

32. Valassz ki egyet a vegvari harcok közül, es mondd el azt reszletesen!
33. jellemezd par mondattal aharom magyar orszagreszt:
Fejedelemseg; kiralyi Magyarorszag; török h6doltsag!

Erdelyi

34. Ki volt Karoli Gaspar es Pazmany Peter? Mirol hiresek?
35. Melyek voltak a legjelentosebb
XVII. szazadi Magyarorszagon?

Habsburg-ellenes

harcok

a

36. Hogyan ert veget a török uralom Magyarorszagon?
37. Ki volt 11.Rak6czi Ferenc? jellemezd eletenek harom szakaszat:
ifjukor - a szabadsagharc vezetoje - szamuzetes! Mi törtent
1707-ben Onodon?

Bethlen Gabor. Erdely fejedelme

egy

