
10. g történelem 

Kedves Osztály! 

Ugye haladtok az anyagok feldolgozásával? Sikerült mindent megérteni? Valamilyen 

visszajelzést majd szeretnék mindenkitől kérni e-mailben, mert jó lenne tudnom, hogy kinek 

milyen tapasztalatai vannak... 

 

A héten új témakörbe kezdünk. A témakörünk: Az újjáépítés kora Magyarországon. Két 

lecke feldolgozását fogom kérni. 

 

Ebben a témakörben csak 5 lecke található, de nagyon fontos történelmi témákat fogunk 

benne érinteni.  

 

A leckék a Rákóczi – szabadságharc bukása (1711) utáni magyar történelmet dolgozzák fel, 

mutatják be. Ekkor már az ország a Habsburg Birodalom része, mint tartományt igazgatják 

Bécsből a Habsburgok.  

A mi történetünk III. Károllyal kezdődik, aki 1711-1740-ig uralkodott.  

 

Bemelegítésként nézd meg a következő videót, hogy térben és időben ráhangolódj! Ezt a 

videót, a 34. lecke kapcsán is használhatod.  

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-az-ujjaepites-kora-magyarorszagon/magyar-kiralysag-habsburg-

birodalomban 
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1. óra 

Kérlek, hogy figyelmesen olvasd el a 33. leckét. Magyarország új helyzete a Habsburg 

Birodalomban. A címet írd fel a füzetedbe! 

Ebben III. Károly (1711-40-ig uralkodott) két fontos rendeletéről is olvashatsz.  

A rendelet ebben a korban azt jelentette, hogy az uralkodó a rendek beleszólása nélkül, a 

törvényhozás szerve nélkül alkotott mindenkire vonatkozó jogszabályt.  

Írd le a füzetedbe és jegyezd meg a fentieket valamint azt, hogy az 1723-as Pragmatica 

Sanctio rendeletet értelmében III. Károlyt követő Habsburg uralkodók elválaszthatatlanul és 

oszthatatlanul öröklik a birodalmat és annak minden tartományát. Így kapja meg majd Mária 

Terézia (III. Károly lánya is), akit csak a jog szerint „fiúsítottak”, hogy örökölhesse apja 

trónját.  

A rendeletet mindenképpen olvasd el, ezt a TK/175. o. 6. forrásában találod. 

A lecke második részében a magyar államszervezet működését láthatod. Kérlek, figyelmesen 

tanulmányozd majd az ábrákat a könyvben!!!!!!Majd másold le a következőket a füzetedbe:  

Az ország irányítása  három irányító szervezet létrehozása 

   

 

 

Szervezet: 
kancellária 

(tanácsadó 

testület) 

helytartótanács 

(belügyminisztérium

) 

diéta 

(országgyűlés

) 

 

Feladata: 
A király 

döntéseinek 

végrehajtása 

Magyarorszá

g 

irányítása 

Törvényhozás 

(adók, 

hadsereg) 

Székhelye: Bécs Buda Pozsony 

 



 

2. óra  

Önálló munka, a 34. lecke értelmezése, olvasása. Ebben újra a videó is segít, valamint a 

következő segédanyag.  

https://www.tiszaparti-szolnok.hu/files/XVIII_szzad_demogrfiai_vltozsok.pdf 

A leckéhez teszek fel kérdéseket, ezt kell wordben megválaszolnod és elküldened, erre 

jegyet szeretnék adni, tehát gondosan készítsd el   

Beadandó: április 6. E-mailben:  viraghalmi0214@gmail.com  

KÉRDÉSEK: 

1) Milyen okai voltak a török kor alatt/utáni emberveszteségnek? 

2) Mit jelent a természetes szaporulat? 

3) Mely évhez kötik a demográfiai mélypontot és miért?  

4)Milyen két módja ismert a bevándorlásnak? 

5)Az ország mely területét érintette leginkább és legkevésbé a pusztítás? 

6)Mit jelent a migráció? 

7)Hány százalék a magyarság becsült számaránya? 

8) Mit jelent a soknemzetiségű ország kifejezés? 
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