
10. g történelem 

A következőkben két hétre előre kapsz tőlem leckét. 

Először természetesen a 9. heti feladatokkal kell foglalkoznod, majd határidőre elküldeni 

a feladatokat. Ezután jöhet csak a 10. heti tananyagok feldolgozása. 

Tartsd be a határidőket, hogy tudjam a munkád értékelni. 

Köszönöm. 

Márti néni 

 

9. hét 

 

1. óra 

Téma: A nemzeti ébredés Magyarországon 

Tk/221-225. o. olvasni 

 

A következőket kell megnézned hozzá: 

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-

magyarorszagon/reformkori-gazdasag-es-kultura 

https://prezi.com/0czfapuetktv/a-nemzeti-ebredes-magyarorszagon/ 

http://tortenelemppt.blogspot.com/2012/09/a-nemzeti-ebredes.html 

 

1. feladat  

Készítsd el a lecke vázát, de most úgy, hogy 10 mondatban összefoglalod a 

legjelentősebb változásokat, amelyek megragadtak téged, a fent már belinkelt 

oldalak és a tankönyvi lecke alapján. 

Wordben kérem. Határidő: május 15. 12 óra 

 

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/reformkori-gazdasag-es-kultura
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/reformkori-gazdasag-es-kultura
https://prezi.com/0czfapuetktv/a-nemzeti-ebredes-magyarorszagon/
http://tortenelemppt.blogspot.com/2012/09/a-nemzeti-ebredes.html


2. óra 

Téma: Törvényes forradalom és konszolidációs kísérlet 

Tk/ 226-229 olvasni  

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/az-1848-

forradalom 

 

 

A lecke bőséges vázlatát, amely majd nagy segítségedre lesz az értelmezésben, a 

következő helyen találod.  

http://asztivaniskola.lapunk.hu/tarhely/asztivaniskola/dokumentumok/1848_marcius_15.pdf 

Érdemes letölteni, menteni, esetleg nyomtatni.  

 

Válaszolj a következő feladat kérdéseire! 

2. feladat: 

Az áprilisi törvények 

„4. § 1848-tól kezdve minden harmadik év eltelte után, a következő országgyűlés első évi ülésének 

megnyitását megelőző hat hét lefolyása alatt, országszerte új képviselőválasztás történik, midőn azok  

is, kik időközben választattak meg, csak új megválasztás által tarthatják meg képviselőhelyeiket, és 

pedig szintén egy országgyűlés három évi üléseire. 

5. § Ő Felségének joga van az összejött évi ülést prolongálni, s berekeszteni, sőt az országgyűlést a 

három év eltelése előtt is feloszlatni, és ekkor új képviselőválasztást rendelni; de ez utolsó esetben az 

újabb országgyűlés összehívásáról akképpen rendelkezendik: hogy ez az elébbinek feloszlatásától 

számítandó három hónap alatt összeüljön. 

6. § Az évi ülés az utolsó évrőli számadásnak, és következő évi költségvetésnek a ministerium által 

leendő előterjesztése, s az irántoki határozatnak meghozatala előtt be nem rekesztethetnek, sem 

az országgyűlés fel nem oszlathatik. 

7. § Elnököt és egy másodelnököt a főrendi táblához, a tábla tagjaiból, Ő felsége nevez ki, de jegyzőit, 

szinte saját tagjai közül, titkos szavazás útján a tábla maga választja.” 

(1848-as törvények) 

 

A) Nevezd meg azt a hatalmi ágat, amelynek működését az idézett részletek 

szabályozzák!  

 

B) Válassz ki a felsorolásból 2 jelzőt, amelyek a leginkább jellemzik az 1848-as 

törvényekben szabályozott országgyűlést!   
népképviseleti rendi kétkamarás főrendi 

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/az-1848-forradalom
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/az-1848-forradalom
http://asztivaniskola.lapunk.hu/tarhely/asztivaniskola/dokumentumok/1848_marcius_15.pdf


 

C) Állapítsd, hogy mely esetben nem oszlathatta föl az országgyűlést az uralkodó!  

 

D) Határozza meg, mikor fogadták el a fenti törvényeket (hó, nap)!  

FIGYELEM!!!! 

Az első órához tartozó fotót és ennek a feladatnak a megoldását egyszerre küldd el 

nekem!!!A határidő ugyanaz.



10. hét 

Téma: Az 1848/49 – es forradalom és szabadságharc eseménytörténete 

Tankönyvben ez a 44. / 45. / 46. lecke. Természetesen először ezt olvasd végig. 

A vázlatod a következő lesz; linkelem:  

http://asztivaniskola.lapunk.hu/tarhely/asztivaniskola/dokumentumok/az_1848_49_es_szabadsagha

rc_.pdf 

 

 Majd a következő videókat nézd meg. 

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

A hadi eseményeket, pedig ezen a videón tudod végigkövetni… 

Vedd elő a középiskolai atlaszod és keresd meg ehhez a megfelelő 

térképeket!!!! 

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

 

 

1. feladat – Töltsd ki a táblázatot! A 12 pontot a tankönyvi leckében (is) 

megtalálod. Kutass!!! 

 Meghatározás A fogalom neve Sorszáma a 

12 pontban 

a) Művészeti alkotások, sajtótermékek tartalmát előzetesen 

ellenőrző intézmény, amely engedélyezi vagy megtiltja 

azok közreadását. 

  

b) Adózás, vámfizetés, illetékek, közmunkák, katonáskodás 

kirovása mindenkire, társadalmi hovatartozásra való 

tekintet nélkül. 

  

c) A földesúr földjén gazdálkodó, urának szolgáltatásokkal 

tartozó, személyes szabadságában korlátozott paraszt 

terheinek és függő helyzetének 

megszüntetése. 

  

d) A végrehajtó hatalom javasolt, új testülete, szervezete.   

e) A nyomtatásban való véleménynyilvánítás szabadsága.   

 

http://asztivaniskola.lapunk.hu/tarhely/asztivaniskola/dokumentumok/az_1848_49_es_szabadsagharc_.pdf
http://asztivaniskola.lapunk.hu/tarhely/asztivaniskola/dokumentumok/az_1848_49_es_szabadsagharc_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NYasKGEvLkg
https://www.youtube.com/watch?v=YQcYbZdqRQw


 

2. feladat 

Hol történtek ezek az események? 

A) „Az ítéletek szigorúsága leírhatatlan izgatottságot keltett. A tábornokok feleségei, 

gyermekei, hozzátartozói mind ide gyülekeztek. […] Damjanichné elájult, mikor férje halálos 

ítéletét közölték vele. […] Ki volt tűzve a kivégzés ideje, […] Howiger várparancsnok ennélfogva 

megengedte, hogy a foglyoktól hozzátartozóik elbúcsúzzanak.” (Tolnai Világtörténelme) 

________________ 

 
B) „A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt a múzeum elé, honnan közhatározat 

szerint a városházához mentünk, hogy a tizenkét pontot magokénak vallják a polgárok is, 

és velünk egyesüljenek.” (Részlet Petőfi Sándor naplójából) 

________________ 

 
C) „29-én az előőrsök reggeli jelentései […] ellenséges támadást sejtetnek. A hadtest reggel 

[…] száll fegyverbe, s elfoglalja harci állását. Móga altábornagy jónak látja egy parlamentert 

[tárgyaló küldöttet] a horvát táborba küldeni [Jellasicshoz] megtudakolandó, hogy gróf 

Batthyány Lajos […] elhagyta-e már a horvát tábort, avagy ott fogolyként kezelik? […] A szélső 

jobbszárnyon vezénylő […] nemzetőr ezredes […] a székesfehérvári szőlők előtt az ellenséges 

elővédre akadt.” (Hadműveleti naplórészlet) 

________ 

Határidő: május 22. 12 óra 

 

 


