
 

 

Kedves 5. b-s Tanulóim! 

A héten nem kaptok új anyagot, hanem a 33. leckét mélyítjük. Kérlek, olvassátok el újra a tankönyvi 

leckét, majd oldjátok meg a feladatot! Legyetek szívesek, másoljátok le az állításokat a füzetbe, 

írjátok mellé az I vagy H betűt! Lehetőleg szépen és tollal dolgozzatok! Nagyon szépen köszönöm! A 

két beadandót együtt küldjétek el a bobe.tancineni@gmail.com címre 2020. március 31. kedd 18:00-

ig!  

A hónap végén kaptok egy naplós jegyet a kétheti munkátokra. Ez a következő módon történik: A 

munkafüzeti feladatokra is adok egy jegyet, illetve erre a most elküldött levélben lévőkre is. A kettő 

jegy átlaga kerül a naplóba. Természetesen a felétek küldő egyéni válaszleveleimben ezeket jelezni 

fogom. Minden érthető, világos? Jó munkát kívánok! Legyetek nagyon ügyesek! 

A) Élet a középkori városokban 

Írd az állítás mellé, hogy igaz vagy hamis! 

1. A várost vastag erős fal védi. 

2. Az utcák szép tiszták voltak. 

3. A városok központja a főtér. 

4. A városok kialakulhattak nagy utak találkozásánál, kikötőhelyeknél. 

5. A város lakóit eretnekeknek nevezték. 

6. A városi levegő szabaddá tesz. 

7. A király mondta meg, ki legyen a városi tanács tagja. 

8. A város tarthatott vásárokat. 

9. A céhek az azonos szakmában dolgozó iparosok szervezete. 

10. A kontár is a céhen belül dolgozott. 

11. Előbb lett valaki mester, majd utána inas. 

12. A céhek nagyon jó minőségű termékeket állítottak elő. 

13. A céheknek nem kellett a város védelméhez hozzájárulniuk. 

14. A gótikus stílus jellemzői: vékony falak, nagy ablakok. 

15. A párizsi Notre Dame is gótikus stílusban épült. 

 

B) Ezek után olvassátok el a Tk. 139. oldalán lévő olvasmányt.  

A címe: Járványok és éhínség a középkorban 

Ehhez tartozik egy videó is. Alaposan, figyelmesen nézzétek és hallgassátok meg, mert ehhez 

is kaptok egy megoldandó feladatot. (Tehát a videóhoz kapcsolódóan állítottam össze a 

táblázatot!) 

https://www.youtube.com/watch?v=vcDux0BYRGg 

Töltsétek ki a táblázatot! Csak a sorszámokat írjátok a megfelelő helyre! Ezt a feladatot is másoljátok 

le a füzetbe, de nekem elég a kitöltött táblázatot elküldeni! 
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LEPRA HIMLŐ SZIFILISZ PESTIS 

    

 

1. A középkorban Nyugat-Európában szinte mindenki átesett ezen a betegségen. 

2. Kolumbusz Kristóf hajósi hozták be Európába. 

3. A kor Európájának legsúlyosabb betegsége. 

4. Főleg a hűvös területeken (Anglia, Skandinávia) jelent meg. 

5. A patkányokon élő bolhák terjesztették. 

6. Ez a betegség nemi úton terjedő. 

7. Mexikóban az indiánok nagy tömegét ölte meg. 

8. Érintéssel terjed. 

9. 1347-ben jelent meg Európában. 

10. I. (Nagy) Lajos király is ebben a betegségben szenvedett. 

11. Mi ezt a betegséget a franciákkal hozzuk összefüggésbe. 

12. Főleg nagyvárosokban terjedt. 

13. fekete foltok jelentek meg az ember testén. 

14. Az arcot torzították el ennek a betegségnek a sebei. 

15. Védekezésként az ebben a betegségben szenvedőket szó szerint bezárták a házaikba. 

(Befalazták az ablakokat, az ajtókat.) 

 


