
5. b. 

Történelem 

Kedves Diákjaim! 

A héten két új leckével kell megismerkednetek. 

Új anyag: Támad a török (34. lecke) 

Tk. 140-141. o. 

Ez nagyon rövid lecke, kérlek, olvasd el! 

Utána írd le a füzetedbe ezt a vázlatot! 

VÁZLAT 

Török/Oszmán Birodalom 

Lakói: törökök/oszmán-törökök 

Uralkodója: a szultán (nagyon erős a hatalma) 

Vallásuk: az iszlám 

Hadseregük felépítése: szpáhik (lovas katonák) 

   janicsárok (gyalogosok) 

   tüzérek (az ágyúk kezelői, a falakat törik) 

Céljuk: Európa keleti felét elfoglalni. 

1453: Bizánc elfoglalása, ekkortól ez lesz a fővárosuk Isztambul néven 

Ezek után töltsd ki a munkafüzet alábbi feladatait! Mf. 106 /1. és a Mf. 107/3.   ( Ezeket most nem 

kell elküldened!) 

    

1. BEKÜLDENDŐ 

Válaszolj WORD-ben a tankönyv 141. oldalán lévő összefoglaló kérdésekre (5 db) (Természetesen a 4. 

kérdést nem elmeséled, hanem leírod!) A kérdéseket nem kell leírnod, csak a válaszokat. 

 

Új anyag: A humanizmus és a reneszánsz (35. lecke) 

Tk. 142-145. (Velence, a tengerek királynője NEM KELL) 

Az alapos elolvasás után a 145. oldalon lévő összefoglalást tekintsd át! 



Adok egy kis segítséget a megértéshez, bízom benne, hogy ez sikerül is. 

Az önsanyargató élet helyett teljes emberi életet kell élni. Örülni kell a természet szépségeinek, a 

családnak, a barátságnak, a szerelemnek, az élet minden csodájának, szépségének. A középpontban 

már nem elsősorban Isten áll, hanem az ember, az ő földi élete. Ez a humanizmus, a reneszánsz 

polgárság világi életszemlélete, szellemi irányzata. 

Az újjáéledő görög-római, azaz az antik műveltséget és művészetet nevezzük reneszánsznak. Tehát a 

reneszánsz az ókori görög és római kultúrát fedezi fel, ehhez tér vissza, illetve ezt fejleszti tovább. 

2. BEKÜLDENDŐ: 

Töltsd ki a munkafüzet 108. oldalát! Az 1. feladatot NEM KELL! 

Ezt az öt megoldott feladatot küldd el számomra! 

 

 
FONTOS 
Kérlek, hogy ahol lehet, ne kézzel, hanem számítógépen dolgozzatok! A két feladatot lehetőleg egy e-

mailben kapjam meg! A számomra elküldött levél tárgyába pedig írjátok bele a tantárgy nevét, 

valamint a 3. heti beadandó szavakat! 

Köszönöm szépen. 

 

Határidő: 2020. április 7. kedd 18:00. 

Cím: bobe.tancineni@gmail.com 
 

Jó munkát kívánok mindenkinek! 
Böbe néni 
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