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TÖRTÉNELEM 2020. május 25-29. (11. hét)  HATÁRIDŐ: 2020. május 29. péntek 20:00 

Kedves Diákjaim! 

A hétre maradt még egy tananyag a témakörünkből, illetve az összefoglalás. 

1. óra:  A „második honalapítás” (42. lecke) 
  TK. 175-176. o. 
 

 Most is kapsz egy videót megnézésre. Ebben a 41. lecke is benne van. (Ismétlésnek jó 
lesz.) A tényleges órai részhez kapcsolódóan 10:30 körül kezdődik. 
https://www.youtube.com/watch?v=Yxmg2ogpKWc 

 
2. óra:  Összefoglalás (36-42. leckék) 

TK. 148-177.  
Olvassátok el újra a tankönyvi leckéket!  
Ellenőrizzétek a tudásotokat az alábbi feladatok segítségével! 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/552051374 (Kalandozások) 
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/26158182 (Kalandozások) 
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/26446576 (I. István) 
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/26593229 (Szent László és Könyves Kálmán) 
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16076243265 (IV. Béla király uralkodásának eseményei) 
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/73979150 (Az ország újjáépítése a tatárjárás után) 
 
(FONTOS MEGJEGYZÉS! A témazáró dolgozat a június 2-5. közötti héten lesz a TestLine-on 
keresztül. Pontos részleteket a következő levelemben kaptok.) 
 

BEADANDÓ 
1. Mf. 130/1., 3. és a 4. feladatok 
2. Töltsétek ki a táblázatot! Írjátok a számokat a megfelelő személyekhez! 

 

GÉZA 
FEJEDELEM 

I. (Szent) 
István 

I. András I. (Szent) 
László 

Könyves 
Kálmán 

III. Béla II. András IV. 
Béla 

        

 
1. Elfoglalta Dalmáciát. 
2. Kiadta 1222-ben az Aranybullát. 
3. Először fejedelem, majd király lett. 
4. Uralkodása alatt volt a tatárjárás. 
5. Megtiltotta a kóborlást. 
6. Fiát, Vajkot megkeresztelte. 
7. Uralkodása alatt támadta meg a német császár hazánkat. 
8. Olyan hivatalt szervezett, ahol okleveleket állítottak ki. 
9. Lovagkirálynak nevezték. 
10. Ő a második honalapító. 
11. Nagyon szigorú törvényeket hozott főleg a lopások ügyében. 
12. Elrendelte a tized fizetését. 
13. Térítő papok érkeztek az országunkba, majd Pannonhalmán elkezdték a kolostor 

építését. 
14. Visszahívta hazánkba a kunokat. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yxmg2ogpKWc
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/552051374
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/26158182
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/26446576
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/26593229
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16076243265
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/73979150


15. Feleségét, Gertrúdot megölték. 
16. Az ország területét vármegyékre osztotta. 
17. Elfoglalta Horvátországot. 
18. A báróknak birtokokat adományozott, de a birtokon kővárat kellett építeni. 
19. Ő a keresztény magyar állam első királya.  
20. Elrendelte, hogy minden tíz falu közösen építsen egy templomot. 

3. Írd le az események időpontját/dátumát! 
a) a honfoglalás kezdete: 
b) a honfoglalás vége: 
c) Géza fejedelem uralkodása: 
d) I.(Szent) István uralkodása: 
e) Német hadjáratok: 
f) I. (Szent) László uralkodása: 
g) Könyves Kálmán uralkodása: 
h) Az Aranybulla kiadása: 
i) IV. Béla uralkodása: 
j) tatárjárás: 
k) Muhi csata (év, hónap, nap): 
l) az Árpád-ház kihalása: 

 
Jó munkát kívánok! 

Az elkészült megoldásokat egy levélben küldjétek el nekem. Köszönöm szépen. 
 

Határidő: 2020. május 29. péntek 20:00   

cím: bobe.tancineni@gmail.com 

Áldás, békesség! 

Böbe néni 

 

mailto:bobe.tancineni@gmail.com

