
9. g történelem 

Kedves Osztály!  

Szeretném, ha komolyabban vennétek a beszámolókat, mert a jegyek továbbra is 

számítanak. Tudom, hogy nehéz így új ismereteket elsajátítani, de nem lehetetlen, ha 

akarjátok.  

Ketten „vállaltak” ppt kiselőadás készítését. Természetesen ezek készüljenek el, csak most 

nekem kell elküldeni. Témák: Dzsingisz kán és az Arany Horda; Középkori stílusok (román, 

gótika, reneszánsz). Kb. 10-15 dia, kép, ábra, szöveg minden jöhet, csak legyen a Te munkád.  

 

A héten két lecke anyagát kell elsajátítani.  

 

1. óra  

A középkor tudománya, oktatása és művészete; Ez a 30. lecke.  

Kérem, hogy írd fel a füzetbe a lecke címét, majd válaszolj a következő kérdésekre a lecke 

elolvasása után! 

 

Ki volt és mivel foglalkozott Aquinói Szent Tamás? 

Ki fordította latin nyelvre a Bibliát? 

Hol hoztak létre a középkorban színvonalas iskolákat? 

Hogy nevezték a középkori egyetemeket? 

Írj le 4 egyetemvárost! 

Mi a négy fakultás? 

Melyek a trivium tantárgyai?  

Melyek a quadrivium tantárgyai? 

 

 

 

 



2. óra  

Olvasd el a 31. leckét: Élet a középkorban. 

A címet írd fel a füzetbe, majd mindegyik alcímhez (a középkori ember; a lovagi életvitel; 

ember és technika; lakásviszonyok; étkezés; élet és halál; család, nők, gyermekek; ünnepek) 

írj le 2-3 igaz állítást. Ügyelj arra, hogy az állításod ténymegállapítást, adatot, fogalmat, új 

információt tartalmazzon! 

 

HÁZI BEADANDÓ DOLGOZAT (jegyre) 

Határidő: április 6. E-mailben csatolva: viraghalmi0214@gmail.com  

Feladat:   

Keress az interneten egy román, egy gótikus és egy reneszánsz stílusú híres épületet. Ez lehet 

akár magyarországi is.  

A képeket helyezd egy word dokumentumba egymás mellé, a képek alá írd oda, hogy mit 

ábrázolnak, milyen stílusban, mely országban, városban találhatóak.  

Ha ez megvan, gyűjtsd ki az egyes stílusokhoz a stílusjegyeket – románhoz a román / 

gótikushoz a gótikát / reneszánszhoz … jellemző stílusjegyeket. Segít a tankönyv, de más 

forrásra is támaszkodhatsz.  

Ezek után jöhet a formába öntés, a képekre, valamilyen technikával vidd fel a stílusok 

jellemzőit. A lényeg a formavilág, színvilág (olvashatóságot tartsd be!), az egyedi 

elképzelésed innentől kezdve, illetve, hogy milyen effekteket – szövegdobozt, alakzatot, 

SmartArt, WordArt tudsz használni.  

  

Remélem érthető, ha nem, akkor megtalálsz e-mailben.  

Szép hetet   

 

mailto:viraghalmi0214@gmail.com

