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Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată, croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani.

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian! 

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
„Viaţă-n libertate ori moarte!” strigă toţi. 
..................................................................
Preoţi, cu cruce-n frunte! căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost’ pământ!

Deșteaptă-te, române!
Versuri: Andrei Mureșanu

Deșteaptă-te, române! este Imnul Național al României, din decembrie 1989. Andrei Mureșanu a scris 
aceste versuri în anul 1848, cu titlul Un răsunet. Muzica este scrisă de Anton Pann, în 1848. 
Accesează varianta digitală a manualului și ascultă Imnul Național al României.

 REVISTE ● CARTE ŞCOLARĂ ● 
MANUALE DIGITALE ● DOTĂRI ŞCOLARE
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Általános kompetenciák
1.  A történelmi események térbeli  

és időbeli elhelyezése

2.  A múltbeli és jelenkori tettek  
és események megértéséhez  
szükséges források feltárása

3.   A történelmi fogalmak használata 
különböző beszédhelyzetekben

4.  Pozitív kép kialakítása önmagunkról  
és másokról

Sajátos kompetenciák
1.1.  Családi események és tanult 

események időrendi sorrendbe 
helyezése

1.2.  Történelmi események térbeli 
elhelyezése

1.3.  Az ember tér és idő iránti 
érdeklődésének felismerése

2.1.   Történelmi források azonosítása 
különböző eszközök segítségével, 
beleértve a számítástechnikát is.

2.2.  A források egyszerű elemzési 
eljárásainak alkalmazása a múltbeli 
információk azonosításához

2.3.  Az időben változó vagy változatlan 
tényezők, okok és következmények 
felismerése a források alapján 

3.1.  Történelmi fogalmak felismerése 
a forrásokban

3.2.   A történelmi fogalmak helyes 
használata az írott és szóbeli 
közlésben

4.1.   Múltbeli és jelenkori események 
fontosságának felismerése

4.2.   Hasonlóságok és különbségek 
felismerése önmagunk és mások, 
illetve egyének és csoportok között 

4.3.   Kommunikációs helyzetek iránti 
nyitottság megnyilvánulása

Használati útmutató a nyomtatott tankönyvhöz / 6-7

Használati útmutató a digitális tankönyvhöz / 8-9

Sajátos 
kompetenciák Fejezetek Leckék Tantervi tartalmak Kiegészítő értékelési módszerek

1.1; 1.2; 1.3
2.1; 2.2; 2.3
3.1; 3.2
4.1; 4.2; 4.3

1. FEJEZET
ELSŐ LÉPÉSEK
A TÖRTÉNELEM 
VILÁGÁBAN

L1 Első lépések a történelem világában  / 12

1. L Bevezető fogalmak: múlt-jelen, történelmi tér, történelmi források; 
2. L Bevezető fogalmak: múlt-jelen (évezred, évszázad, évtized, történelmi kor)

1. L Projekt 2. L Projekt
Bemutató: Hogy néz ki egy régészeti ásatási helyszín
Megfigyelőlap 1. fejezet (109. old.)

L2 Hogyan mérjük a történelmi időt?   / 14

Ismétlés   / 18

Felmérő   / 20

1.1; 1.2; 1.3
2.1; 2.2; 2.3
3.1; 3.2
4.1; 4.2; 4.3

2. FEJEZET 
A SZEMÉLYES 
TÖRTÉNELEMTŐL
A NEMZETI 
TÖRTÉNELEMIG

L1 Személyes és családi történelem  /  22 1. L A család: családi múlt, családi ünnepek, szabadidő, a mindennapi tevékenységek. Gye-
rekkor a múltban és most a helyi közösségben. 2. L Helyi és nemzeti közösség: terület, 
lakás és mindennapi élet, hagyományok, ünnepek, vallás, hősök emlékművei. A közösség 
történelmi helyszínei 3. L Kisebbségi közösségek a mai Románia területén. Történé-
szek és krónikások írásai a kisebbségek fontosabb személyiségeiről. Helyszínek és emlék-
művek, amelyek a Világörökség részeit képezik. 

1. L Portfólió
Bemutató. Gyerekkor a múltban és most
2. L Kutatás. Bemutató Helyszínek és emlékművek, 
amelyek a Világörökség részeit képezik. 
Megfigyelőlap 2. fejezet (109. old.)

L2 A helyi és a nemzeti történelem /  26

L3 Nemzeti kisebbségek közösségei  / 28

Ismétlés  /  30

Felmérő  /  32

1.1; 1.2; 1.3
2.1; 2.2; 2.3
3.1; 3.2
4.1; 4.2; 4.3

3. FEJEZET 
AZ ÓKORI 
CIVILIZÁCIÓK

L1 Az ókori Görögország  /  34

Múltbeli és jelenkori népek: azonosításuk a térképen, foglalkozásaik, hagyományaik, 
szokásaik, ünnepeik (1-7. L) 

1. L Románia számára fontos történelmi helyszínek: görög települések és építmények 
(görög városok a Fekete-tenger partján) 2. L Ókori írások és legendák a rómaiakról 
3. L Ókori írások és legendák a dákokról. Románia számára fontos történelmi helyszí-
nek: dák települések és építmények. Helyszínek és emlékművek, amelyek a Világörök-
ség részeit képezik. 4. L Ókori írások és legendák a dákokról és a rómaiakról. 5. L Romá-
nia számára fontos történelmi helyszínek: római települések és építmények. 

1. L Bemutató: Az olimpiai játékok
Bemutató: Az Olümposz legendái
Bemutató: Görög várak a Fekete-tenger partján
2. L Bemutató: A rómaiak, a furfangos hódítók
Bemutató: Róma és Konstantinápoly
3. L Bemutató: Adatok és legendák a géta-dákokról
Bemutató: Sarmizegethusa Regia
4. L Portfólió 
5. L Bemutató: Dacia római provincia
Megfigyelőlap 3. fejezet (110. old.)

L2 Az ókori Róma  /  42

L3 A géta-dákok  /  48

L4 Dák-római háborúk  /  52

L5 Mai és múltbeli népek (I)  /  54

L6 Mai és múltbeli népek (II)  /  56

L7 Mai és múltbeli népek (III)  /  58

Ismétlés  /  60

Felmérő  /  62

1.1; 1.2; 1.3
2.1; 2.2; 2.3
3.1; 3.2
4.1; 4.2; 4.3

4. FEJEZET
EURÓPA ÉS 
A ROMÁN 
ORSZÁGOK  
A KÖZÉPKORBAN

L1 A középkori román államok kialakulása  /  66

Legendás vajdák, uralkodók és helyi vezetők alakja a történelmi tárgyú irodalmi 
művekben. (1. L, 3-7. L)

2. L Erdély – soknemzetiségű térség. Falu és város a középkori Erdélyben. Románia szá-
mára fontos történelmi  helyszínek: történelmi események emlékét őrző kastélyok 
és várak 3. L Románia számára fontos történelmi helyszínek: vallási építmények és 
alapítóik 5. L Románia számára fontos történelmi helyszínek: vallási építmények 
és alapítóik. Helyszínek és emlékművek, amelyek a Világörökség részeit képezik. 
7. L Helyszínek és emlékművek, amelyek a Világörökség részeit képezik. 8. L A világ 
megismerése a nagy utazók segítségével

1. L Bemutató: Élet a középkorban 
2. L Portfólió. Bemutató: Élet a kastélyokban
5. L Portfólió. 8. L Bemutató: Híres hajósok
Megfigyelőlap 4. fejezet (110. old.)

L2 Erdély, a soknemzetiségű térség  /  70

L3 Havasalföld Mircea cel Bătrân idején (1386–1418)   /  74

L4 Havasalföld Vlad Țepeș uralkodása idején (1456–1462)  /  76

L5 Moldva Ștefan cel Mare uralkodása alatt (1457–1504)  /  78

L6 Mihai Viteazul uralkodása (1593–1601)   / 80  

L7 A kultúra nagy támogatói: Constantin Brâncoveanu és 
    Dimitrie Cantemir   /  82

L8 Utazók és utazásaik  /  84
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3.1; 3.2
4.1; 4.2; 4.3
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ÉS A ROMÁNOK
AZ ÚJKORBAN

L1 A Román Fejedelemségek egyesülése 1859-ben   /  94
1. L AL. I. Cuza és az Egyesülés 2. L I. Károly és a függetlenség, Carol Davila 3. L Az első 
világháború hősei. A közösség történelmi helyszínei. Hősi emlékművek. 4. L Ferdinánd 
és a Nagy Egyesülés 5. L A világ megismerése a nagy utazók segítségével 6. L Románia 
az évezredek határán

1. L Bemutató. Az ipari forradalom.  
2. L Portfólió. 4. L Portfólió. 6. L Portfólió. 
Megfigyelőlap 5. fejezet (110. old.)

L2 Az állami függetlenség kivívása (1877–1878)   /  96
L3 Románia az első világháborúban  /  98
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Használati útmutató  
a nyomtatott tankönyvhöz
A tankönyv tartalmazza:
Nyomatott változat + digitális változat (amely hasonló a nyomtatotthoz, 
de tartalmazza a multimédiás interaktív feladatokat és segédeszközöket)

A színes ikonok jelzik az interaktív 
feladatok jelenlétét, melyek a digitális 
tankönyv oldalán szerepelnek.

SZÓLISTA

ókorban
víz alatti régészet
régészek
jelenkorban
időrendi/kronológiai
történelemnek
történészek
történelmi forrásokra
középkorban
évezredek
újkorban
őskorban
régészeti lelőhelyeken

Olvasd el a kijelentéseket! Egészítsd ki a szöveget a listában található odaillő szavakkal!

ISMÉTLÉS

Ahhoz, hogy 
meghatározzuk a 
történelmi események 
időpontját, a következő 

A dokumentumok alapján 
a __________ megírják a 
történelmet. 
A  __________ a modern 
technológia segítségével 
történelmi források után 
kutatnak a tengerek 
fenekén.

A történelemkönyv az 
eseményeket és a fontos 
történelmi dátumokat 
__________ sorrendben 
mutatja be, ahogy 
egymást követték az 
idővonalon az őskortól 
napjainkig. A nagy 
átalakulások 

Fennmaradtak írott 
források: feliratok, 
térképek, érmék és 
történelmi írások.

Azt a tudományt, amely 
az emberek életmódját és 
esményeit tanulmányozza 
a legrégibb időktől 
napjainkig, __________ 
nevezzük. A múltbeli 
események 
bemutatásában a 
történészek a 
__________ (képek, 
szövegek, tárgyak stb.) 
alapoznak. 

történelmi időegységeket 
használjuk:
évek, évtizedek, 
évszázadok és 
__________ . 
A  _________ ásatásokat 
végeznek a __________, 
hogy feltárják a történelmi 
forrásokat. 

függvényében, amelyek a 
történelem során 
bekövetkeztek, öt nagy 
történelmi kort különítünk 
el.

Az __________ gyors 
iramban fejlődött a 
tudomány és a technika, 
utat nyitva a gyárak 
gépesítésének és a nagy 
fogyasztású termékek 
gyártásának.

Az új találmányok 
lehetővé tették, hogy a 
emberek nagyobb 
mértékben részt vegyenek 
a közéletben, és 
kialakuljon bennük a 
közösség iránti 
felelősségérzet.  

Az __________ 
rohamosan fejlődött a 
tudomány és a 
technológia. Megnőtt az 
emberi élettartam és az 
életszínvonal.  Kibővült az 
űrkutatás, és elkezdődött 
a számítástechnika kora. 

 Az __________ az 
emberek a túléléshez 
megtanulták használni 
a szerszámokat, 
a fegyvereket és a tüzet.

 Az __________ 
kialakultak a művészetek, 
a kultúra, a vallás és a nagy 
civilizációk.

A __________ 
népvándorlások hullámai 
sújtották Európát. Ekkor 
ment végbe az európai 
népek kialakulása, és az 
államok megalakulása. 
Fejlődött a kereskedelem, 
kialakultak a 
foglalkozások, de a 
fejlődést gyakran 
megfékezték a háborúk, a 
járványok és természeti 
csapások. Ahhoz, hogy Ahhoz, hogy 

alapoznak. 

Ahhoz, hogy 

alapoznak. 

1. FEJEZET 

18 19

Ismétlő oldalak

Egy hiányos szöveg segítségével átismétli és rendszere-
zi egy tanulási egységben elsajátított ismereteket. 
A szöveg kiegészítése révén játékosan és élményszerű-
en ellenőrzi az új fogalmak elsajátítását. Kiegészítve, 
a szöveg összegzi a tanult fogalmakat.

A tankönyv szerkezete újszerű és modern, amely egy történész ku-
tatási módszereihez hasonlóan teszi lehetővé a történelem ta-
nulmányozását. A lecke szövegéből kiindulva, a nyomtatott 
és a digitális tankönyv olyan fotó- és videóanyagot kínál, 
amely minél világosabban és valósághűen mutatja be 
a  leckéhez kapcsolódó történelmi forrásokat (építmé-
nyeket, tárgyi maradványokat, kerámia edénydarabo-
kat, festményeket, fegyvereket, ékszereket, fényképe-
ket, barlangrajzokat, térképeket, érméket, különböző 
felületeken megmaradt feliratokat, agyagtáblákat, 
papíruszt, pergament vagy papírt, amelyek köny-
vekben, levelekben, naplókban, elbeszélésekben 
maradtak fenn.) Ezekhez a dokumentumokhoz 
legtöbb esetben rövid leírások tartoznak (a forrás 
típusa, a forrás eredeti helye stb.) valamint gya-
korlatok, feladatok, kérdések, amelyek megol-
dásai megtalálhatóak az adott dokumentumban.

A tankönyv tanulási egységekre van felosztva. 
Minden egység tanítási és tanulási leckéket tar-
talmaz, és ismétléssel valamint felméréssel zárul.

Tanítási-tanulási oldal
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Feladatok
Megoldod a feladatokat ahhoz, hogy egyedül 
értékelhesd a fejlődésed a történelem órákon.
Kiválasztod a helyes választ, megállapítod a 
helyes megfeleléseket, alkotsz egy rövid szöve-
get a tanulási egység során felfedezett új foga-
makkal.

Mennyit tanultam? 
Megállapítod a helyesen megoldott feladatok 
számát, ellenőrizve a válaszok egy részét a 
112. oldalon, vagy megkérdezed a tanítód vagy 
az osztálytársaid véleményét.

Önértékelés
Az önértékelés segít neked megállapítani tu-
dásszintedet, és ösztönöz a továbbtanulásban. 
Őrizd meg a felmérődet a portfóliódban!

Egészítsd ki a tankönyv 
végén található 

megfigyelőlapot, amikor 
egy tanulási egységnek 

a végére érsz! 

Mindegyik tanulási egység ideje alatt figyeld meg a saját viselkedésedet és a társaidét is! 
Elemezd, mit tanultál, és azt is, hogy fejlődtél-e? A tanulási egység végén egészítsd ki 
a táblázatot!

Olvasd el figyelmesen az alábbi kijelentéseket és jelöld meg azt az válaszvariánst, amely 
leginkább jellemző rád nézve!

Tanulási 
egység Megfigyeléseim

Az én 
válaszom…

1. FEJEZET
Első lépések a 

történelemben

Új szavakat és azok használatát tanultam meg.

Ki tudok egészíteni egy időrendi (kronológiai) sorrendet.

Sorrendbe állítva felsorolom a történelmi korszakokat.

Elégedett vagyok az eredménnyel, amit fejezet végén írt 
felmérőn elértem. 

Új szavakat és azok használatát tanultam meg.

Tanulási 
egység Megfigyeléseim

Az én 
válaszom…

2. FEJEZET
A saját 

történettől 
az ország 

történelméig

Örvendek, hogy tagja lehetek egy családnak és egy közösségnek.

Tehetek valamit a családomért és a közösségemért.

A család és a közösség életében levő eseményeket tudom 
pontosítani./meghatározni.

Jó az, hogy Romániában több nemzetiség él.

A sokszínűség érdekes. 

Meg tudom indokolni véleménye(i)met.

Be tudok kapcsolódni egy kutatásba.

Felismerem a köztem és a társaim közötti hasonlóságokat 
és különbségeket. 

Saját  portfóliót kezdtem készíteni.

Elégedett vagyok az eredménnyel, amit tanulási egység végén írt 
felmérőn elértem.

Egyetértek Határozatlan vagyok Nem értek egyet

MEGFIGYELÉSI LAP

Egyetértek Határozatlan vagyok Nem értek egyet

109

Felmérő

1.  Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget! A feladat megoldása közben a múlt igazi kutatójáva fogsz válni.

Folytasd e fenti szöveget! Írj egy befejezést a történetnek! Hogyan folytatnád az ásatásvezető és a gyerekek 
közötti párbeszédet? Kit kérdezhetnének meg a gyerekek, hogy több információt szerezzenek a leletről?
Felhasználhatjátok a Hogyan néz ki egy régészeti lelőhely című kartoték fényképeit és információit. A szövegetek 
100-150 szót tartalmazzon! A beszélgetésbe vonjatok be még egy szereplőt, és említsetek meg egy történelmi kort! 
Értékelni kell a kreativitást, a nyelvhelyességet, a nyelvi kifejezésmód szépségét, de ugyanakkor a kis régészek hoz-
záértését a múlt titkainak feltárásában. Sok sikert!

1. Írd le, hány évet ölel fel: egy évszázad, egy évezred, egy évtized!
2.    Csoportosítsd a következő történelmi forrásokat aszerint, hogy írottak vagy tárgyiak: szobor, egy csata króniká-

ja, agyag edény, születési bizonyítvány, karkötő, íj nyilakkal, sírfelirat!

Az alábbi részlet alapján fogalmazz egy 10-15 soros szöveget, amelyben mutasd be a történelem tanulmányozá-
sának fontosságát! „A történelem mindenek tanítómestere, mert nem csak szavakkal, hanem példákkal is alátámaszt-
ja, amit tanít.” (Samuil Micu, XVIII. századi történész)

A legjobb barátommal ma meglátogattunk egy régészeti lelőhelyet. Nem tudtam, hogy nézhet ki, még sohasem láttam 
ilyet. Leghamarabb a fényképésszel barátkoztunk össze, aki egy közlékeny és vidám ember volt. A többiek is barátságo-
san fogadtak, bár nagyon elfoglaltak voltak. Úgy tűnt, hogy a  látogatásunk szerencsét hozott, mert egyszer csak az 
egyik régész odakiáltott az ásatás vezetőjének: 
„Főnök, valami nagyon érdekeset találtunk, valami fantasztikusat!” Mind odarohantunk az árok szélére, ahol rábukkant 
a csodára. Egy emberi csontváz volt. Felismertem a bordákat, a koponyát .... várj csak .... a koponyán egy furcsa jelekkel 
díszített ezüst sisak volt.  A csontváz mellett, a földben alig láthatóan  néhány ezüst tárgy, egy arany karperec.... néhány 
szépen kifestett agyagedény ... Az ásatás vezetőjánek mély hangja térített magamhoz, aki váratlanul azt kérdezte: 
„Gyerekek! van egy feladatom számotokra.. hadd lássuk ... mit gondoltok, mi volt a foglalkozása ennek az úrnak, akinek 
már csak a csontjai maradtak meg? Gazdag volt-e vagy szegény? Szerintetek találhatunk-e arra utaló nyomokat, hogy 
mi okozta a halálát? Hadd lássam ... mennyire tetszik nektek a régészet!"

 Feladat ELÉGSÉGES JÓ NAGYON JÓ
I 1 Leírod, hogy egy időegység 

hány évet tartalmaz.
Leírod, hogy két időegység hány évet tar-
talmaz.

Leírod, hogy mindegyik időegység 
hány évet tartalmaz.

2 Helyesen csoportosítasz leg-
alább két történelmi forrást

Helyesen csoportosítasz legalább négy 
történelmi forrást.

Helyesen csoportosítod az összes 
történelmi forrást.

II Megmagyarázod a kijelen-
tést.

Bemutatod a történelem tanulásának fon-
tosságát, a fenti kijelentésből kiindulva.

Bemutatod a történelem tanulásá-
nak fontosságát, a fenti kijelentésből 
kiindulva, kiegészítve a saját véle-
ményeddel.

III A szöveget két-három kér-
dés-felelettel folytatod, 
súlyos nyelvtani hibák nélkül.

Egy egész párbeszéddel folytatod a szöveget, 
amelyben válaszolsz az ásatásvezető 
kérdéseire. Szerepeltetsz még egy személyt. 
Nyelvtanilag helyesen fejezed ki magad.

Folytatod a szöveget, betartva az 
összes követelményt, kreativitást 
tanúsítasz. Szépen és helyesen feje-
zed ki magad!

A minősítésed:Önértékelés

I. Rendszerezés

II. Vélemény

III. Feladat

FELMÉRŐ

A fejezet végén nyomtasd ki ezt az oldalt a digitális tankönyvből, és oldd meg a feladatokat! A 112. oldalon ellenőrizd a 
válaszaidat. Töltsd ki a 109-110. oldalon található megfigyelőlapot! Tedd be a portfóliódba a megfigyelőlapot és a felmérőt!

Munkaidő: 50 perc

1. FEJEZET 

20

Értékelő oldalak

Javítókulcs az önértékeléshez

Fokozódó nehézségű feladatokat 
tartlamaznak.

A Rendszerezés rész a lecke  
tartalmának elsajátítását ellenőrzi.

A Vélemény rész az elsajátított 
információk felhasználásának, 
értelmezésének és elemzésének szintjét 
méri.

A Feladat rész a tanult fogalmak 
összefoglalásának és alkalmazásának 
szintjét méri. 

Európa születése
A görög legendák szerint Európét, egy nagy ki-

rály lányát, miközben barátnőivel a réten játszott, 
megpillantotta Zeusz, az ég és a föld ura. Lenyű-
gözve a lány szépségétől, az istenek ura egy ravasz 
tervet eszelt ki a lány meghódítására.

Fehér bikává változva leszállt az emberek közé, 
és szelíden a lányhoz közeledett. A kezdetben fé-
lénk Európé végül felült a bika hátára. Csak erre 
várt Zeusz. Nem törődve a lány kiáltozásával és 
könyörgésével, tengereken és országokon átro-
hanva Krétára vitte, ahol három fiút nemzett vele, 
melyek közül Mínosz lett a leghíresebb. Mivel Eu-
rópét a szülőföldjétől nyugat irányba vitte, ezért a 
Görögországtól nyugatra eső területeket Európá-
nak nevezték el. 

Az Olümposz legendái

és szelíden a lányhoz közeledett. A kezdetben fé-
lénk Európé végül felült a bika hátára. Csak erre 
várt Zeusz. Nem törődve a lány kiáltozásával és 
könyörgésével, tengereken és országokon átro-
hanva Krétára vitte, ahol három fiút nemzett vele, 
melyek közül Mínosz lett a leghíresebb. Mivel Eu-
rópét a szülőföldjétől nyugat irányba vitte, ezért a 
Görögországtól nyugatra eső területeket Európá-

várt Zeusz. Nem törődve a lány kiáltozásával és 
könyörgésével, tengereken és országokon átro-
hanva Krétára vitte, ahol három fiút nemzett vele, 
melyek közül Mínosz lett a leghíresebb. Mivel Eu-
rópét a szülőföldjétől nyugat irányba vitte, ezért a 
Görögországtól nyugatra eső területeket Európá-
nak nevezték el. 

A görögöknek csodálatos legendáik voltak, melyek 
megmagyarázták az ember megjelenését a földön, 
meséltek az istenek szerepéről az emberek életében, 
a hősök bámulatos cselekedeteiről vagy olyan esemé-
nyekről, mint a trójai háború. Keress a könyvtárban 
vagy könyvesboltban görög legendákról szóló könyve-
ket vagy alkotásokat, és olvasd el azokat!

AZ ÓKOR CIVILIZÁCIÓI3. FEJEZET 

40

Történelmi könyvtár

Önértékelés
Fontos, hogy önállóan is tudd ellenőrizni az év folyamán elsajátított 
ismereteidet és képességeidet.
Hogyan értékeld önmagad?
Segítségképpen minden tanulási egység végén kitölthetsz:

•  egy ismeretellenőrző felmérőt (a felmérő tájékoztat arról, hogy 
hogyan értékeld magad)

•  egy megfigyelőlapot, amelynek változatos kérdései 
segítenek a tanultak jobb megértésében.

Ugyanakkor a projektek, a bemutatók 
és a portfóliók első előfordulásukkor 

a tankönyvben utasításokat 
tartalmaznak a megoldásra és 

önértékelésre vonatkozóan.

Történelmi 
tárgyú irodalmi 
és nem irodalmi 
szövegek gyűjte-
ménye, melyekkel 
a leckékben 
találkozunk. 
Fel lehet használ-
ni a  bemutatók-
hoz és projektek-
hez.
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Az interaktív leckék alatt, a digitális tan-
könyvet használva mindig együtt lehetsz 
osztálytársaiddal és tanítóddal, akár 
az osztályban, akár online térben is.

Használati útmutató 
a digitális tankönyvhöz
Egy kattintással máris a digitális tankönyv 
csodálatos világában találhatod magad. Itt fel-
fedezhetsz számos interkatív, számítógépes 
tanulási alkalmazást, mely a leckéhez kapcso-
lódik. Ezeket a következő ikonokkal emelik  
ki mind a digitális, mind a nyomtatott  
tankönyvben:

Újra-
kezdés

Tovább-
küldés

Interaktív 
digitális 
feladatok

Kilépés

Felhasználási 
útmutató

Színezz

Gyorsválaszos tesztek segítségével 
értékelheted magad.

Statikus 
digitális 
feladatok

Nagyítsd/
kicsinyítsd 

a képet!

Felhasználási 
útmutató

Kilépés

Nyomtatás Színezés

Munkalapokat és feladatlapokat nyomtathatsz, 
majd kitöltheted és portfoliódba gyűjtheted.

Sarmizegethusa - 3D makett
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Használhatod 
a kiemelő jele-
ket, és személy-
re szabhatod 
a tankönyvedet 
elbűvölő digitá-
lis leckék által.

Megtekintés
A szöveg könnyen alkal-
mazkodik, és bármilyen 
eszközön könnyen 
olvasható.

Az interaktív leckék alatt, a digitális tan-
könyvet használva mindig együtt lehetsz 
osztálytársaiddal és tanítóddal, akár 
az osztályban, akár online térben is.

Mozgóképek

Kilépés

Felhasználói 
útmutató

Színezd

StopIndítás/
Szünet

Újra-
kezdés

Látványos videórészleteket  
és 3D animációkat  nézhetsz.

Sarmizegethusa Regia Adatok és legendák a géta-dákokról

A farkas és a dákok

Hérodotosz görög történészt tartják a „tör-
ténelem atyjának". Ó írta a Történeteket, az első 
olyan írást, amely egyes népek történelméről 
gyűjtötte össze és rendszerezte az adatokat. Hér-
odotosz a Kr. e. V. századi Görögországban élt. Al-
kotásában nagyon érdekes adatokat hagyott ránk 
nem csupán a görögökről, hanem olyan népekről 
is, amelyekkel a görögök kapcsolatban álltak, így 
a géta-dákokról is. Megtudhattuk ezekről, hogy 
„halhatatlanoknak hitték magukat" és egy Zamo-
lxis nevű főistennek áldoztak. Szintén tőle tud-
hatjuk meg, hogy a géta-dákok a beborult ég fele 
lőttek nyilaikkal, hogy segítsenek a napnak elő-
bukkanni. Ugyanaz az ókori szerző írta le, hogy a 
géták fegyverrel a kezükben, bátran szembe mer-
tek szállni a híres perzsa királlyal, I. Dáriusszal. 

A trák civilizációnak, akiket Hérodotosz a „legegyenesebbek-
nek és legvitézebbeknek" nevezett a trákok közül, bizonyítékai 
a dák várak romjai, melyek mai napig lenyűgözik a látogatóikat. 
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A farkas és a dákok

forrás1.
A dák harci zászló

A dákok erejének jelképe egy farkas fejű, kígyó testű 
mitikus állat volt. Amikor harcba indultak, a farkasfej 
félelmetes hangot adott ki.

A vadállatok közül a farkas jelenik meg leggyakrabban 
a dák ábrázolásokon. Szent állatnak tekintették, való-
színűleg jó tulajdonságai alapján, mint a bátorság, szer-
vezettség, félelemkeltés.

A csatákban a nyitott szájú farkas lett a harci zászló, 
amely a szélben visító hangott adott ki, és megijesztette 
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Bemutatók, projektek, portfólió
Ebben a tanévben történelem órákon kutatni fogsz, 
projekteket, bemutatókat és személyes portfóliót 
fogsz készíteni.

A felfedezés egy figyelmes kutatás, amelynek célja 
fontos kérdések megválaszolása (például, hogy la-
kóhelyünk történelmében voltak-e fontos esemé-
nyek, melyek voltak ezek, és milyen hatással voltak 
a lakosok életére?)
A felfedezés három szakasza: • a kutatott kérdés 
megfogalmazása • az adatgyűjtés módjának meg-
határozása (pl. kérdőív) • a következtetések és ered-
mények bemutatása.
Az önértékelésedben ellenőrizheted, hogy: betar-
tottad-e a kutatás menetét, szervezetten dolgoz-
tál-e, együttműködtél-e a csoporttársaiddal, és 
kreatív voltál-e a megoldások keresésében.

A projekt egy kutatás vagy termék előállítását fel-
tételezi egy adott témában (pl. egy múzeumsarok 
az osztályban). A projekt egy hosszabb idő alatt 
(pár hét, félév vagy éppenséggel egy év) megvalósí-
tott egyéni, vagy  csoportmunka eredménye, mely 
szervezést és következetességet követel.
A projekt szakaszai: • a téma megjölése; • adatgyűj-
tés (vagy képek és szemléltető eszközök gyűjtése); 
• az adatok vagy eszközök rendszerezése; • a termék 
elkészítése;

Egy projekt tartalmi elemei a következők: • cím 
• tartalomjegyzék (fejezetekre tagolás) • bevezetés 
(írott projekteknél) • tartalmi egységek (gondola-
tok vagy tárgyak csoportosítása) • következtetések, 
és a feltárt végkövetkeztetés; • a felhasznált forrá-
sok jegyzéke; • csatolmányok (grafikonok, tábláza-
tok, kérdőívek, megfigyelőlapok, leltári jegyzékek)

A projekt elkészíthető digitális formában, papíron 
vagy termékként (tárgy vagy tárgycsoport).

Bemutató 
A tankönyvben számos tudományos cikk található 
Kartoték címszó alatt. Ezek lehetőséget kínálnak, 
hogy egy történelmi témáról bővebb információkat 
szerezhess. Így ezek forrást nyújtanak különböző té-
májú bemutatók elkészítéséhez.

A bemutató nyomtatott vagy digitális formában is el-
készíthető. A bemutató elkészítésének lépései:
1. lépés – Adatgyűjtés. Tudj meg minél többet a té-
máról! Használd fel a tankönyvben található Kartoték 
képeit vagy más forrásokat (digitális vagy nyomtatott 
enciklopédiákat, folyóiratokat, múzeumok hivatalos 
honlapjait stb.)!

2. lépés Szerkesztés
a.  Készítsd el a bemutató vázlatát (minimum 3 té-

mához kapcsolódó gondolatot)!
b.   Szerkeszd meg a szöveget, és csatolj hozzá meg-

felelő képanyagot!
3. lépés Bemutatás
Mutasd be az osztály-
nak a munkád ered-
ményét!

4. lépés Önértékelés
Milyennek értékeled 
a be mutatódat?

Válaszold meg az alábbi kérdéseket, és csatold 
a bemutatódhoz!

Betartottad-e a lépéseket? igen/nem

Követted-e a témát? igen/nem

Gondosan, rendszeresen dolgoztál-e? igen/nem

Portfólió
Gondosan őrizd meg egy helyen (mappa, doboz, 
számítógép stb.) a bemutatókat, felmérőket, meg-
figyelőlapokat, amelyeket történelem órákon töl-
töttél ki a tanév során! 

  Éves projekt 
Múzeumsarok az osztályban. Tervezzétek meg, és készít-
setek egy múzeumsarkot a következő címmel: Hazánk tör-
ténelmének forrásai! Különítsetek el minden történelmi 
kornak egy helyet, ahova különböző múzeumok tárgyai-
nak fényképeit vagy a  világhálón (interneten) taláható 

képeket állítsatok ki! Ugyanakkor tegyetek ki olyan tárgya-
kat is, amelyek a ti életetekről üzenhetnek a jövőnek! Így 
ezek a tárgyak is történelmi forrásokká válnak. Cimkézzétek 
fel a kiállított tárgyakat. A sarkot folyamatosan gazdagítsá-
tok a tanév folyamán! Év végén mutassátok be a szülőknek 
vagy az iskolatársaitoknak! 

Feladatok

1. LECKE ELSŐ LÉPÉSEK A TÖRTÉNELEM VILÁGÁBAN

1. FEJEZET  ELSŐ LÉPÉSEK A TÖRTÉNELEM VILÁGÁBAN

Múltunk, a közösségé, amelyben élünk, az emberiségé 
általában, hosszú időre nyúlik vissza. Néhány fontos törté-
nelmi kifejezésre van szükségünk ahhoz, hogy megértsük. 

A történelem az a tudomány, amely az emberek életét 
és annak eseményeit tanulmányozza a legrégibb időktől 
napjainkig. A történelemből megtudhatjuk, hogyan éltek 
az emberek az idők folyamán, hogyan szerveződtek poli-
tikai (vezetők, államszervezés stb.), társadalmi (családi élet, 
lakóhely stb), gazdasági téren (foglalkozások, mesterségek, 
kereskedelem stb.), mi jellemezte vallásukat, a művészetet, 
a feltalált és felhasznált munkaeszközöket. A történelmet 
tanulmányozó embereket történészeknek hívjuk.

Ahhoz, hogy információkat szerezzenek, a történészek 
történelmi forrásokat (bizonyítékokat vagy vallomásokat 
a múltból) használnak fel. A történelmi forrásokat két cso-
portba soroljuk: tárgyi források (szobrok, faragások forrás1.   , 
cserépedények forrás2. , barlangrajzok, barlangrajzok forrás3.  , építmények 

forrás4. , fegyverek, ékszerek, fényképek stb.) és írott források 
(hivatalos okmányok forrás5. , sajtótermékek, térképek, érmék 

forrás6.  , feliratok különböző felületeken – agyagtáblákon 
forrás7. , papiruszon, pergamenen vagy papíron – amelyeket 

könyvekben, naplókban, elbeszélésekben gyűjtöttek össze.) 
A történelemkutatást más tudományok is kiegészítik 

információkkal. Ilyen például a régészet, amely a múlt rár-
gyi bizonyítékait ásatások, tengerfenéki kutatások és labo-
ratóriumi elemzések során tárja fel.

A hely és idő ismerete nagyon fontos ahhoz, hogy he-
lyesen leírhassunk egy történelmi eseményt. A történelmi 
események térbeli elhelyezésében a térképek forrás8.  van-
nak segítségünkre. Ezek kicsinyített formában mutatják 
be földünk különböző részeit. Az emberek éltét mindig 
meghatározta a hely, ahol éltek. Az emberi települések, az 
életmód és a foglalkozások alkalmazkodtak a földrajzi kör-
nyezethez. 

Azért fontos a múlt ismerete, mert abból megértjük a 
jelent, és fel tudunk készülni a jövőre.

1.  Mi a történelem?
2.  Hogy nevezzük azt a személyt, aki a történelmet 

tanulmányozza?
3.  Nevezz meg három történelmi forrást, amely fel-

használható a kutatásban!
történelmi forrás – emberek életéről időben fennma-

radt bizonyítékok, információk: edények, feliratok, 
fegyverek, érmék stb.

Szótár

forrás1.

forrás3.

forrás4.

forrás8.

forrás7.

forrás6.

forrás2.

forrás5.
Bukarest alapítólevele

Nagy Sándort ábrázoló márvány szobor

Cserépedény

Barlangrajz

Térkép

Régi pénzérmék

Feliratos agyagtábla

Sarmizegethusa 
Regia, dák vár romjai

forrás6.

  Keress magyarázatot arra, hogy 
a történészek miért tanulmá-
nyozzák a pénzérméket!

  Figyeld meg a képet, 
és fogalmazd meg, 
hogy mit látsz rajta!

12 13
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Első lépések  
a történelem világában

fejezet1.

 Első lépések a történelem világában
 Hogyan mérjük a történelmi időt?
 Kartoték: Hogy néz ki egy régészeti ásatás?
 Ismétlés
 Felmérő
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1. LECKE ELSŐ LÉPÉSEK A TÖRTÉNELEM VILÁGÁBAN

1. FEJEZET  ELSŐ LÉPÉSEK A TÖRTÉNELEM VILÁGÁBAN

A mi, a közösségünk és az emberiség múltja hosszú 
időre nyúlik vissza. Néhány fontos történelmi kifejezésre 
van szükségünk ahhoz, hogy megértsük. 

A történelem az a tudomány, amely az emberek életét 
és annak eseményeit tanulmányozza a legrégibb időktől 
napjainkig. A történelemből megtudhatjuk, hogyan éltek 
az emberek az idők folyamán, hogyan szerveződtek poli-
tikai (vezetők, államszervezés stb.), társadalmi (családi élet, 
lakóhely stb), gazdasági téren (foglalkozások, mesterségek, 
kereskedelem stb.), mi jellemezte vallásukat, a művészetet, 
a feltalált és felhasznált munkaeszközöket. A történelmet 
tanulmányozó embereket történészeknek hívjuk.

Ahhoz, hogy információkat szerezzenek, a történészek 
történelmi forrásokat (bizonyítékokat vagy vallomásokat 
a múltból) használnak fel. A történelmi forrásokat két cso-
portba soroljuk: tárgyi források (szobrok, faragások forrás1.   , 
cserépedények forrás2. , barlangrajzok forrás3.  , építmények 

forrás4. , fegyverek, ékszerek, fényképek stb.) és írott források 
(hivatalos okmányok forrás5. , sajtótermékek, térképek, érmék 

forrás6.  , feliratok különböző felületeken – agyagtáblákon 
forrás7. , papiruszon, pergamenen vagy papíron – amelyeket 

könyvekben, naplókban, elbeszélésekben gyűjtöttek össze.) 
A történelemkutatást más tudományok is kiegészítik 

információkkal. Ilyen például a régészet, amely a múlt rár-
gyi bizonyítékait ásatások, tengerfenéki kutatások és labo-
ratóriumi elemzések során tárja fel.

A hely és idő ismerete nagyon fontos ahhoz, hogy he-
lyesen leírhassunk egy történelmi eseményt. A történelmi 
események térbeli elhelyezésében a térképek forrás8.  van-
nak segítségünkre. Ezek kicsinyített formában mutatják 
be földünk különböző részeit. Az emberek életét mindig 
meghatározta a hely, ahol éltek. Az emberi települések, 
az életmód és a foglalkozások alkalmazkodtak a földrajzi 
környezethez. 

Azért fontos a múlt ismerete, mert abból megértjük 
a jelent, és fel tudunk készülni a jövőre.

1.  Mi a történelem?
2.  Hogy nevezzük azt a személyt, aki a történelmet 

tanulmányozza?
3.  Nevezz meg három történelmi forrást, amely fel-

használható a kutatásban!
történelmi forrás – emberek életéről időben fennma-

radt bizonyítékok, információk: edények, feliratok, 
fegyverek, érmék stb.

Szótár

forrás1.

forrás5.
Bukarest alapítólevele

Nagy Sándort ábrázoló márvány szobor
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  Éves projekt 
Múzeumsarok az osztályban. Tervezzétek meg, és készít-
setek egy múzeumsarkot a következő címmel: Hazánk tör-
ténelmének forrásai! Különítsetek el minden történelmi 
kornak egy helyet, ahova különböző múzeumok tárgyai-
nak fényképeit vagy a  világhálón (interneten) taláható 

képeket állítsatok ki! Ugyanakkor tegyetek ki olyan tárgya-
kat is, amelyek a ti életetekről üzenhetnek a jövőnek! Így 
ezek a tárgyak is történelmi forrásokká válnak. Cimkézzétek 
fel a kiállított tárgyakat. A sarkot folyamatosan gazdagítsá-
tok a tanév folyamán! Év végén mutassátok be a szülőknek 
vagy az iskolatársaitoknak! 

Feladatok

forrás3.

forrás4.

forrás8.

forrás7.

forrás6.

forrás2.
Cserépedény

Barlangrajz

Térkép

Régi pénzérmék

Feliratos agyagtábla

Sarmizegethusa  
Regia, dák vár romjai

  Keress magyarázatot arra, hogy 
a történészek miért tanulmá-
nyozzák a pénzérméket!

  Figyeld meg a képet, 
és fogalmazd meg, 
hogy mit látsz rajta!

13



2. LECKE Hogyan mérjük a történelmi időt?

Krisztus születése előtt (Kr.e.) vagy időszámításunk előtt (i.e.)

az éveket csökkenő sorrendben számoljuk

Krisztus születése után (Kr.u.) vagy időszámításunk szerint (I.sz.)

az éveket növekvő sorrendben számoljuk

Krisztus 
születésének 

éve

Kr.u. I. század 
(1-100)

Kr.e. XXI. század 
(2100-2001)

... ... Kr.e. I. század 
(100-1) 

Kr.u. XXI. század 
(2001-napjaink)

Idővonal

Kultúránkban az idő mérését Krisztus születéséhez viszonyítják. 

Egy történelmi esemény időpontját történelmi dátumnak ne-
vezzük. A történelmi események sorát időrendnek vagy kro-
nológiának nevezzük. A történelmi eseményeket térben és 

időben (dátumok) az idővonalon (kronológiai tengelyen) 
helyezhetjük el. A történelmi idő két nagy korszakot (Krisztus 
előtti és Krisztus utáni) és öt történelmi kort foglal magába.

forrás1.

A történelem időrendben mutatja be az ese-
ményeket, és az emberiség életének fontos 
dátumait az őskortól napjainkig egy idővo-
nalra helyezi el. A történelmi idő egységei: 
évezred (1000 év), évszázad (100 év) évtized 
(10 év), év. Az emberiség története öt nagy 
korszakra tagolódik: őskor, ókor, középkor, 
újkor, jelenkor. forrás1.  forrás2.

Ezeknek időhatárai történelmi területen-
ként eltérnek. Például Románia történel-
mének a korszakai a következők:

I   Őskor  
az ember megjelenésétől a Kr. e. I. századig 
Az emberek megtanulták a túléléshez használni a szer-
számokat, a fegyvereket és a tüzet. Elkezdték háziasíta-
ni az állatokat, termeszteni a növényeket, falvakat ala-
pítottak, és fémeket dolgoztak fel.

II   Ókor  
Kr.e I.századtól Kr. u. VII. századig
Megjelentek az államok (mint az emberi szerveződés 
magasabb formái), a városok és az írás. Fejlődött a kul-
túra, a művészetek és a vallás.

forrás2.

Ókor KözépkorŐskor

Történelmi korok

ELSŐ LÉPÉSEK A TÖRTÉNELEM VILÁGÁBAN1. FEJEZET 
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1. Nevezd meg az 1. forrás alapján az évezredet és az évszázadot, amelyben most vagyunk!
2.  Nevezd meg a századunk első és utolsó évét!
3.  Nevezd meg az első évét az évtizednek, majd az évszázadnak és az évezrednek, amelyben születtél!

  Éves projekt. Idővonal. Körben, az osztály falára szem-
magasságban helyezzetek el A4-es papírlapokat, amelyek 
külön-külön egy-egy évszázadot jelöljenek! Minden lapon 
tüntessétek fel az évszázadot, annak első és utolsó évét, a Kr. e 
X. századdal kezdődően, balról jobbra haladva napjainkig! 
A tanév során, amint megismerkedtek a századok történelmi 
eseményeivel, töltsétek ki a lapokat a század fontos történel-
mi eseményeit ábrázoló fényképekkel, történelmi adatokkal! 
Év végére egy csodálatos képes történelmet nyertek.

  Hány lapra van szükség a projekthez?
  Mindenki javasoljon egy ötletet a projekt megvalósításá-

hoz! Értékeljétek önmagatokat, figyelembe véve a követ-
kezőket:

  a feladatok elosztása a diákok között;
  új ötletek a projekt fejlesztéséhez;
   ötletek a projekt végeredményének felhasználásához;
  a projekt külalakja.

Feladatok

III   Középkor  
a VII. századtól a XVIII. századig
Népvándorlás hullámai árasztották el Európát és a mai 
Románia területeit is. Ekkor ment végbe az európai né-
pek és államok kialakulása. Fejlődésnek indult a keres-
kedelem és a foglalkozások, de lendületüket megtörték 
a háborúk, járványok és természeti csapások.

IV    Újkor  
a XIX. századtól – az első világháborúig
Megjelennek a motorok és a gépek, amelyeket 
a gyá  rakban a termelésben használtak, illetve szál-

lításra is. Új szállítási eszközök a vonat, a hajó, az 
autó stb. Megjelennek az új kommunikációs eszkö-
zök is, a távíró, a telefon és a rádió. Az állampolgá-
rok aktívabb részt vállalnak a közéletben. Kialakul 
a közösség iránti felelősségtudat (nemzeti tudat).

V    Jelenkor 
az első világháborútól napjainkig
A tudomány és a technika gyors fejlődésen ment 
keresztül. Megnőtt az emberi élettartam és az élet-
színvonal. Az űrkutatás kiteljesedett, és beléptünk 
a számítástechnika korába. 

ÚjkorKözépkor Jelenkor

történelmi kor – sajátos jellemzőkkel meghatározható 
időegység (pl. az írásbeliség hiánya az őskorban)Szótár
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Az  
ásatások 
vezetője

Munka-
eszközök

Munka-
eszközök

Fényképész

Munkás

Rajzoló

Térképész

Régész

Régész

Hogyan néz ki egy régészeti lelőhely?
Elemzés. Egy régé-
szeti lelőhelyen 
minél mélyebbre 
ásnak, annál régeb-
bi forrásokra buk-
kannak. Magyarázd 
meg, hogy miért!

Mint minden tudománynak, a történelemnek is van egy kutatási módszere, azaz 
egy eljárása, amellyel új dolgokat fedezhetünk fel. A történelemkutatás a  történelmi 
források tanulmányozásán alapszik. Ezek segítségével a történészek megtudhatják, hogy 
mi történt egy adott korban, milyen volt a mindennapi élet, milyen szokásaik voltak, és 
miben hittek az akkori emberek.

A múlt feltárásához a kutatóknak meg kell találniuk a nyomokat, melyeket a múltbeli 
népek hagytak: emlékműveket, írott dokumentumokat, épületmaradványokat, érméket 
stb. Idővel ezeket a nyomokat elrejtették a vizek, a föld vagy az új emberi építmények. 
Ezért a kutatóknak régészeti ásatásokat kell nyitniuk, hogy feltárják ezeket a nyomokat.

Készíts egy bemutatót  Hogyan néz ki egy 
régészeti lelőhely? címmel!  

Használj különböző  forrásokat, beleértve 
az alábbi cikket is!

ELSŐ LÉPÉSEK A TÖRTÉNELEM VILÁGÁBAN1. FEJEZET 
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Hogyan néz ki egy régészeti lelőhely?

Régész-búvár
A víz alatti régészet a tengerek fenekén található for-
rások feltárásával foglalkozik, a modern technika se-
gítségével.
  Szerinted hogyan került a szobor a tenger fenekére?

A régész munkája egy nyomozóéhoz hasonlít. A régésze-
ti ásatások által régi civilizációk nyomait fedezhetjük fel.

Munka-
eszközök

Fényképész

InformatikusNyelvész

Munkás

 Figyeld meg a két képet, amely az ásatáson dolgozó 
embereket ábrázolja, és töltsd ki a hiányos szöveget!

________ elemzi az ásatások során feltárt történelmi 
múlt nyomait. 
________ lefordítja és értelmezi a régi írásokat.
________ irányítja a történelmi forrásokat feltáró ása-
tásokat.

KartotekKartotek
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Olvasd el a kijelentéseket! Egészítsd ki a szöveget a listában található odaillő szavakkal!

ISMÉTLÉS

Ahhoz, hogy 
meghatározzuk a 
történelmi események 
időpontját, a következő 

A dokumentumok alapján 
a __________ megírják a 
történelmet. 
A  __________ a modern 
technológia segítségével 
történelmi források után 
kutatnak a tengerek 
fenekén.

A történelemkönyv az 
eseményeket és a fontos 
történelmi dátumokat 
__________ sorrendben 
mutatja be, ahogy 
egymást követték az 
idővonalon az őskortól 
napjainkig. A nagy 
átalakulások 

Azt a tudományt, amely 
az emberek életmódját és 
esményeit tanulmányozza 
a legrégibb időktől 
napjainkig, __________ 
nevezzük. A múltbeli 
események 
bemutatásában a 
történészek a 
__________ (képek, 
szövegek, tárgyak stb.) 
alapoznak.  

történelmi időegységeket 
használjuk: 
évek, évtizedek, 
évszázadok és 
__________ . 
A  _________ ásatásokat 
végeznek a __________, 
hogy feltárják a történelmi 
forrásokat. 

függvényében, amelyek a 
történelem során 
bekövetkeztek, öt nagy 
történelmi kort különítünk 
el.

 Az __________ az 
emberek a túléléshez 
megtanulták használni 
a szerszámokat, 
a fegyvereket és a tüzet.

 Az __________ 
kialakultak a művészetek, 
a kultúra, a vallás és a nagy 
civilizációk.

1. FEJEZET 
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SZÓLISTA

ókorban
víz alatti régészet
régészek
jelenkorban
időrendi/kronológiai
történelemnek
történészek
történelmi forrásokra
középkorban
évezredek
újkorban
őskorban
régészeti lelőhelyeken

Fennmaradtak írott 
források: feliratok, 
térképek, érmék és 
történelmi írások.

Az __________ gyors 
iramban fejlődött a 
tudomány és a technika, 
utat nyitva a gyárak 
gépesítésének és a nagy 
fogyasztású termékek 
gyártásának.

Az új találmányok 
lehetővé tették, hogy 
a emberek nagyobb 
mértékben részt vegyenek 
a közéletben, és 
kialakuljon bennük 
a közösség iránti 
felelősségérzet. 

A __________ 
rohamosan fejlődött 
a tudomány és a 
technológia. Megnőtt 
az emberi élettartam és 
az életszínvonal. Kibővült 
az űrkutatás, és 
elkezdődött a 
számítástechnika kora. 

A __________ 
népvándorlás hullámai 
sújtották Európát. Ekkor 
ment végbe az európai 
népek kialakulása, és az 
államok megalakulása. 
Fejlődött a kereskedelem, 
kialakultak a 
foglalkozások, de a 
fejlődést gyakran 
megfékezték a háborúk, 
a járványok és természeti 
csapások. 
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1.  Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget! A feladat megoldása közben a múlt igazi kutatójáva fogsz válni.

Folytasd e fenti szöveget! Írj egy befejezést a történetnek! Hogyan folytatnád az ásatásvezető és a gyerekek 
közötti párbeszédet? Kit kérdezhetnének meg a gyerekek, hogy több információt szerezzenek a leletről?
Felhasználhatjátok a Hogyan néz ki egy régészeti lelőhely című kartoték fényképeit és információit. A szövegetek 
100-150 szót tartalmazzon! A beszélgetésbe vonjatok be még egy szereplőt, és említsetek meg egy történelmi kort! 
Értékelni kell a kreativitást, a nyelvhelyességet, a nyelvi kifejezésmód szépségét, de ugyanakkor a kis régészek hoz-
záértését a múlt titkainak feltárásában. Sok sikert!

1. Írd le, hány évet ölel fel: egy évszázad, egy évezred, egy évtized!
2.    Csoportosítsd a következő történelmi forrásokat aszerint, hogy írottak vagy tárgyiak: szobor, egy csata króniká-

ja, agyagedény, születési bizonyítvány, karkötő, íj nyilakkal, sírfelirat!

Az alábbi részlet alapján fogalmazz egy 10-15 soros szöveget, amelyben mutasd be a történelem tanulmányozá-
sának fontosságát! „A történelem mindenek tanítómestere, mert nem csak szavakkal, hanem példákkal is alátámaszt-
ja, amit tanít.” (Samuil Micu, XVIII. századi történész)

A legjobb barátommal ma meglátogattunk egy régészeti lelőhelyet. Nem tudtam, hogy nézhet ki, még sohasem láttam 
ilyet. Leghamarabb a fényképésszel barátkoztunk össze, aki egy közlékeny és vidám ember volt. A többiek is barátságo-
san fogadtak, bár nagyon elfoglaltak voltak. Úgy tűnt, hogy a  látogatásunk szerencsét hozott, mert egyszer csak az 
egyik régész odakiáltott az ásatás vezetőjének: 
„Főnök, valami nagyon érdekeset találtunk, valami fantasztikusat!” Mind odarohantunk az árok szélére, ahol rábukkant 
a csodára. Egy emberi csontváz volt. Felismertem a bordákat, a koponyát ... várj csak ... a koponyán egy furcsa jelekkel 
díszített ezüst sisak volt.  A csontváz mellett, a földben alig láthatóan  néhány ezüst tárgy, egy arany karperec... néhány 
szépen kifestett agyagedény ... Az ásatás vezetőjének mély hangja térített magamhoz, aki váratlanul azt kérdezte: 
„Gyerekek! van egy feladatom számotokra... hadd lássuk ... mit gondoltok, mi volt a foglalkozása ennek az úrnak, akinek 
már csak a csontjai maradtak meg? Gazdag volt-e vagy szegény? Szerintetek találhatunk-e arra utaló nyomokat, hogy 
mi okozta a halálát? Hadd lássam ... mennyire tetszik nektek a régészet?"

 Feladat ELÉGSÉGES JÓ NAGYON JÓ
I 1 Leírod, hogy egy időegység 

hány évet tartalmaz.
Leírod, hogy két időegység hány évet tar-
talmaz.

Leírod, hogy mindegyik időegység 
hány évet tartalmaz.

2 Helyesen csoportosítasz leg-
alább két történelmi forrást

Helyesen csoportosítasz legalább négy 
történelmi forrást.

Helyesen csoportosítod az összes 
történelmi forrást.

II Megmagyarázod a kijelen-
tést.

Bemutatod a történelem tanulásának fon-
tosságát, a fenti kijelentésből kiindulva.

Bemutatod a történelem tanulásá-
nak fontosságát, a fenti kijelentésből 
kiindulva, kiegészítve a saját véle-
ményeddel.

III A szöveget két-három kér-
dés-felelettel folytatod, 
súlyos nyelvtani hibák nélkül.

Egy egész párbeszéddel folytatod a szöveget, 
amelyben válaszolsz az ásatásvezető 
kérdéseire. Szerepeltetsz még egy személyt. 
Nyelvtanilag helyesen fejezed ki magad.

Folytatod a szöveget, betartva az 
összes követelményt, kreativitást 
tanúsítasz. Szépen és helyesen feje-
zed ki magad!

A minősítésed:Önértékelés

I. Rendszerezés

II. Vélemény

III. Feladat

FELMÉRŐ

A fejezet végén nyomtasd ki ezt az oldalt a digitális tankönyvből, és oldd meg a feladatokat! A 112. oldalon ellenőrizd a 
válaszaidat. Töltsd ki a 109-110. oldalon található megfigyelőlapot! Tedd be a portfóliódba a megfigyelőlapot és a felmérőt!

Munkaidő: 50 perc

1. FEJEZET 
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A személyes történelemtől 
a nemzeti történelemig

 Személyes és családi történelem
 Kartoték: Gyermekkor a múltban és ma
 Helytörténet és nemzeti történelem
 Nemzeti kisebbségek közössége
  Kartoték: Romániai műemlékek és helyszínek, ame-

lyek az UNESCO Világörökség részei
 Ismétlés
 Felmérő

Ebben a fejezetben tanulni fogsz:
Környezetünk múltjáról és jelenéről  A család: a család múltja, családi ünnepek, szabadidő, hétköznapi tevékenységek.
 Helyi és nemzeti közösség: terület, lakhelyek és mindennapi élet, hagyományok és ünnepek, vallás, hősi emlékművek.
 Nemzeti kisebbségek a mai Románia területén.  Gyermekkor a múltban és ma a közösségekben

Kultúra és örökség  Történelmi helyszínek a közösség területén: kolostorok, utcák és műemlékházak, hősi emlékművek, 
a kisebbségek történelmi emlékművei

   Vegyél részt az osztálytársaiddal 
együtt a 27. oldalon szereplő kutatásban!

fejezet2.
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  Számítsd ki, hogy hány dédszülőd 
van!

  A modell alapján készítsd el a csa-
ládfádat, és tüntetsd fel a nevek 
alatt a rokoni kapcsolatokat is! 
A nevek mellé tégy fényképeket is!

  Jegyezd meg a családtagjaid szü-
letési dátumát! Ajándékozd meg 
őket születésnapjukon!

Egy személy családfája

A család jogai és kötelezettségei 
Románia alkotmánya alapján

A család a házastársak szabad 
akaratnyilvánításából létrejött 
házasságon, a házastársak egyen-
lőségén és a szülők azon jogán és 
kötelezettségén alapul, hogy biz-
tosítsák a gyermekek eltartását, 
nevelését és oktatását.

Románia alkotmánya  
48. szakasz,1

  Fogalmazd meg a családi élet há -
rom szabályát!

forrás1.

forrás2.

1. LECKE. Személyes és családi történelem

1.  Nevezz meg két kötelezettséget, amelyet a családtagjainkkal 
szemben teljesítenünk kell!

2.  Magyarázd meg, hogy miért viselnek általában egyforma veze-
téknevet egy család tagjai!

Az az embercsoport, amelynek tagjait vérségi vagy házassági kö-
telék kapcsolja össze, családot alkot. A család az egyik legősibb em-
beri szervezési forma. A család magja szülőkből és gyerekekből áll, 
akik együtt laknak (közös lakásban). A szülők joga és kötelessége a 
gyerekek ellátása és nevelése a születésüktől nagykorúvá válásukig 
(azaz 18 éves korukig, amikor felnőtté válva családot alapíthatnak). 

forrás1.  A tág családba tartoznak a nagyszülők, dédszülők, nagybácsik 
és nagynénik, illetve az unokatestvérek. Ők alkotják egy személy csa-
ládfáját. forrás2.  A család tagjai támogatják és óvják egymást. Az ün-
nepek lehetőséget teremtenek a család tagjainak, hogy talákozza-
nak, és jobban megismerjék egymást. Minden családnak van egy 
története, amely nemzedékekre nyúlik vissza. Bármely családtag 
sikere büszkeséget jelent, és példaként szolgál az utódok számára. 
A családi eseményeket a személyes és hivatalos dokumentumok őr-
zik, mint a születési bizonyítvány, házassági bizonyítvány, keresztle-
vél, tanulmányi oklevelek, fényképek, tulajdonlevelek, naplók, videó-
felvételek stb. A családtörténetek fontos részei a közösség 
történelmének. forrás3.  forrás4.  forrás5.  

családfa – sokágú (általában fa alakú) ábra, amely vérségi kapcsolat-
ban levő emberek egymás után következő nemzedékeit ábrázolja

korabeli – itt más korból való, régi
nemzedék – körülbelül hasonló korú emberek összessége; például 

a nagyszülők egy nemzedékhez, a szülők pedig egy másik nemze-
dékhez tartoznak

névnap – a naptárban megjelölt napja a keresztneveknek

Szótár

A SZEMÉLYES TÖRTÉNELEMTŐL A NEMZETI TÖRTÉNELEMIG

NAGYMAMA

APA ANYA

NAGYMAMANAGYAPA NAGYAPA

LÁNYTESTVÉR
(HÚG, NŐVÉR)

ÉN FIÚTESTVÉR
(BÁTY, ÖCS)

2. FEJEZET 

22



A fénykép történelmi forrás lehet. Adatokat kínál-
hat egy család történetéről (egyes személyek 
kilétéről, lakhelyükről, életvitelükről, a családta-
gok közötti viszonyokról), de egy korszak embe-
reinek mindennapi életéről is.
  Egy korabeli fénykép fontos lehet-e mások szá-

mára is a családtagokon kívül? Érvelj válaszod 
mellett!

1.  Portfólió. A család története. Beszélgess szüleiddel és 
nagyszüleiddel a gyerekkorukról! Próbálj kiragadni 
érdekes és egyedi információkat (például egy dédszülő 
hősi részvétele egy honvédő csatában, egy különleges 
hőstettért kapott kitüntetés, egy híres közéleti szemé-
lyiség, egy családtagod találmánya, tudományos felfe-
dezése stb.) 

Az anyagot album, plakát vagy videófelvétel formájában 
is megörökítheted.

      Vigyázat! Ebben a tanévben több portfóliót is fogsz készí-
teni. Rendezd el azokat egy mappában, amelyet az osz-
tályban tartasz, vagy tárold elektronikus formában a szá-
mítógépen, mappákban elrendezve!

Feladatok

Korabeli fényképek -  
mint családi dokumentumok

forrás3.

forrás5.
forrás4.

  Sorolj fel legalább 3 adatot, amelyet a születési bizonyít-
vány tartalmaz!

  Nevezz meg egy okot, hogy miért fontos a születési bizo-
nyítvány egy személy számára és a család története szem-
pontjából!

  Kérd meg a szüleidet, hogy mutassák meg a születési bizo-
nyítványodat! Jegyezd meg egyéni adataidat, melyek meg-
különböztetnek másoktól (születési hely és idő, szüleid 
neve, személyiszámod!

  Magyarázd meg a különbséget a születésnap és a névnap 
között!

  A nagymama nem-
zedékeken át örö-
kített különleges 
receptje része-e a 
család történeté-
nek? Indokold 
meg a válaszod!

Születési bizonyítvány

Sütőtökös és almás pite

Régi fényképezőgép
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Gyermekkor régen és ma
Minden embernek volt vagy van gyerekkora. Egy személy gyerekkorát befolyásolja a születési helye 
és ideje, a családja melegsége, szeretete, a család anyagi helyzete, a család kötelékében és a társada-
lomban történő fontos események. Száz évvel ezelőtt országunk lakosságának nagy része földművelő 
volt. Életterük leszűkült a háztartás és a környező mezők, hegyek vagy erdők területére. A munkát 
kézzel, egyszerű eszközökkel, gépesítés nélkül végezték.

A falvak alacsony fa- vagy 
vályogházakból álltak. A tűz 
fénye és melege tette a tűzhe-
lyet a ház középpontjává, azzá 
a hellyé, amely körül zajlott 
minden, ott főztek, ettek, me-
séltek és fontak. 

A családban a gyermek megtanulta az anyanyel-
vét, megismerte a testét, a férfi és a nő szerepét 
a családban, az idősek tiszteletét, a gyengék vé-
delmét, a konyhai eszközök használatát. Az első 
iskolák a templomok mellett létesültek, ahol 
a gyerekeket írásra, olvasásra, számolásra, és az 
egyházi tanítás tiszteletére tanították.

100 ÉVVEL EZELŐTT
A lakás

A kisgyerekek csak 
egy ingecskét visel-
tek, amely szegélyes 
szoknyával egészült ki 
a lányoknál, amikor 
megnőttek, a fiúknál 
pedig nadrággal. 
Mindezeket kézzel 
készítették természe-
tes anyagokból.

Öltözet

Nevelés

Az alapélelmi-
szerek növényiek 
voltak: puliszka 
és zöldségek. 
Búzakenyeret és 
állati termékeket 
(tojás, tejtermék, 

hús) csak ünnepnapokon fogyasztottak, vagy 
eladták azokat, hogy más szükséges terméke-
ket szerezhessenek.

Táplálkozás

Készíts egy bemutatót 
Gyerekkor régen és ma cím-

mel! Használj különböző  
forrásokat, beleértve 

az alábbi cikket is!

A SZEMÉLYES TÖRTÉNELEMTŐL A NEMZETI TÖRTÉNELEMIG2. FEJEZET 
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Időgép. Képzeld el, hogy van egy időgéped, 
és visszamehetsz az időben 100 évet! Írj egy 
rövid, 100-150 szavas fogalmazást egy akkor 
élő gyerek hétköznapjáról. A fenti képeket és 
szövegeket is felhasználhatod.

Feladatok

A múltbeli falusi gyerekek szá-

má ra a padlás kincsei örömet 
je lentettek, akárcsak a csűr lét-
ráján játszani vagy fára mászni. 
Agyag vagy fabábukkal játszot-

tak, amelyeket 
mesteremberek 
készítettek, 

vagy ők maguk 
egyszerűbb formá-

kat szalmából.

NAPJAINKBAN

A gyárakból sokféle formájú, színű ruha és 
ruházati kellék kerül ki. Tőlünk függ azon-
ban, hogy sikerül-e mi-
nél természetesebben 
és személyiségünkhöz 
illően öltözködnünk.

Az oktatás a legújabb digitá-
lis technológiát alkalmazza.

Az üzletek nagyon gazdag tar-
tósított vagy gyorsfagyasztott 
élelmiszerkínálattal szédítenek el 
bennünket. A tanulmányok azt 
mutatják, hogy nem mind egész-
ségesek a szervezetünk számára. 
Mégis egészségesen táplálkozha-
tunk, ha a piacról friss élelmisze-
reket fogyasztunk. 

A modern életformát a az elektronikai eszközök, háztartási gé-
pek és információs eszközök uralják. Ám a régi népi tárgyaknak 
is megvan a helyük a mai lakásokban. Egy agyagedény vagy egy 
hozományos láda segít abban, hogy ne szakadjunk el a gyöke-
reinktől, és hogy megmutathassuk minden látogatónknak.

A lakás

A táplálék

A ruházatA tanítás

Játékok és játékszerek

nyit játszol, mint egy 
1900-ban élő gyerek, 
de vajon ugyanannyi 
időt töltesz a szabad-
ban, mint ő? Válaszolj 
a kérdésre, és érvelj a 
válaszod mellett!

Lehet, hogy te 
is ugyanany-

100 ÉVVEL EZELŐTT

1.  Milyen életkorban vagy most?
2.  Milyen jogoknak örvendesz a csalá-

don belül? Hát a társdalomban?
3.  Beszélgess el a szüleiddel és a nagy-

szüleiddel a gyerekkorukról! Mutass 
be az osztálytársaidnak egy hasonló-
ságot és egy különbséget a szüleid és 
a te gyerekkorod között.

Ma, ha beteg vagy, orvosi ellátásban 
és változatos gyógyszerkínálatban ré-
szesülsz.

Egészségügyi ellátás
Az egészség

A múltban gyakran a 
betegséget megrontással 
magyarázták, és varázsigék-
kel gyógyították. A kihul-
lott tejfogakat a gyerek 
egy mondóka kíséretében 
átdobta a háztetőn: „Varjú, 
varjú, végy csontfogat, hozz 
nekem acélt, jobbat!” Egy új 
fog kibújásakor a szülők azt 
mondták a gyereknek: „Új 
fog, egészséges fejben.”

Játékok és 
játékszerek

KartotekKartotek
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  Nevezz meg két különbséget a falu és a város 
közt!

  Ha egy település polgármestere lennél, mi 
lenne az a 3 legfontosabb intézkedés, ame-
lyet meghoznál a fejlesztése érdekében?

Falu vagy város?

1.  Határozd meg, hogy miből áll egy közösség!
2.  Sorolj fel legalább három forrást, amelyek 

információkkal szolgálhatnak egy közös-
ség múltjáról!

3.  Sorold fel, milyen közösségeknek vagy 
tagja!

4.  Nevezd meg az utcát, amelyben laksz! 
Honnan származik a neve?

5.  Sorold fel a szomszédaitokat! Hogy hívják 
őket, milyen idősek, mivel foglalkoznak?

6.  Nevezd meg lakóhelyed szomszédos tele-
püléseit!

7.  Mutasd be a fontosságát annak, hogy isme-
red családod és lakóhelyed történelmét!

Helyi közösség és nemzeti közösség. Közösségnek ne-
vezük minden olyan emberi csoportosulást, amelynek tagjai 
együtt élnek, dolgoznak vagy tanulnak, ugyanaz az érdeklődé-
si körük, és ugyanolyan szabályok szerint élnek. Egy tömbház-
ban vagy egy utcában lakó emberek, egy iskola tanulói, egy 
város, megye vagy ország lakossága mind kisebb vagy nagyobb 
közösséget alkot. Minden közösségnek vannak szomszédai. 
A ti helységeteknek szomszédai a környező helységek. Az or-
szágunk szomszédai a környező országok. A szomszédok kö-
zött tiszteletnek, együttműködésnek és kölcsönös segítség-
nyújtásnak kell léteznie.

Egy helység közösségének tagjai egymáshoz közeli lakások-
ban élnek, amelyek kisebb-nagyobb emberi településeket alkot-
nak (falvak, városok stb.). forrás1.  A magánlakások mellett a kö-
zösség tagjai a településeken középületeket is építettek, amelyek 
minden lakost szolgálnak (templomok, iskolák, kórházak, múze-
umok stb.) A közösség tagjainak jogai és kötelezettségei vannak 
a többiekkel szemben.

Helytörténet. Minden településnek, akárcsak a családok-
nak, megvan a saját története. A helytörténet szerves része az 
országrész vagy az ország történetének.

Az első közösségek abból a szükségletből születtek, hogy az em-
bereknek védekezniük kellett a vadállatokkal szemben, és hogy 
könnyebben szerezzenek élelmet. Eredetileg az emberek csapa-
tokba, majd nemzetségekbe (több rokonságban lévő család) 
és törzsekbe (több nemzetség) szerveződtek. Egyes helységek 
gyors fejlődésüknek köszönhetően falvakból városokká alakul-
tak. Egy helységhez tartozó múzeumok, a templomok, az em-
lékművek és az emlékházak, valamint a családi dokumentumok 
fontos adatokat őriznek a helység történetéről. forrás2.  

A közösség fontossága. Egy közösség tagjainak saját szoká-
saik, ünnepeik (a település napjai, az ország ünnepnapjai forrás3.  
stb.) és közös kulturális örökségük van, amelyek megkülönböz-
tetik őket más közösségek tagjaitól forrás4.  forrás5. . Ez a közösség 
minden tagjának büszkeséget, de felelősséget is jelent, hogy to-
vábbadja a történelmi örökséget az utódoknak. Tehát a család-
történet mellett nagyon fontos annak a közösségnek a történe-
te is, amelyben egy személy születik és él. Ezeknek az adatoknak 
az ismerete megnöveli a többiek iránti tiszteletet és bizalmat. 

2. LECKE A helyi és a nemzeti  
történelem

forrás1.

A SZEMÉLYES TÖRTÉNELEMTŐL A NEMZETI TÖRTÉNELEMIG2. FEJEZET 
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1.   Kutatás. 4-5 tagú 
csoportokban dolgozva 
kutassátok lakóhelyetek 
múltját! Keressetek 
választ a következő 
kérdésekre: 
Milyen fontos események 
voltak a település 
múltjában? Melyek 
voltak a legfontosabbak? 
Nevezzetek meg 
maximum 3 eseményt!

 Munkaidő: 3 hét

  Az igazi nyomozókhoz 
hasonlóan, készítsetek 
egy nyomozási tervet.

  Egy családi albumból származó hasonló fénykép fel-
használható az iskola vagy a közösség történetének 
megírásában. Magyarázd meg, hogyan!

  Milyen nemzeti jelképet találsz a bal oldali 
fényképen?

Egy ballagási fotó

A román állampolgárok szá-
mára fontos dátumok

Diadalív

január 24. –  Moldva és Havasalföld egyesülése
július 26. – a nemzeti zászló napja
július 29. – a nemzeti Himnusz napja
augusztus 31. – a román nyelv napja
december 1. – Nemzeti Ünnep
december 8. – az alkotmány napja

Jelképes emlékmű nem-
csak Bukarest lakossága 

számára, hanem 
a románság számára 

általában.

Prahova megye 
címere

Románia adminisztratív 
térképe (megyék)
  Magyarázd meg a 

megyéd címerében 
előforduló jelképek 
történelmi jelentőségét!

Feladatok A kutatás 
szakaszai Tevékenységek

1 Megértem, hogy 
mi a dolgom.

✔ �A teendők megbeszélése a csoporttársakkal.

2

Meghatározom, 
hogy hogyan 
szerzek informá-
ciókat.

✔ �Kit kérdezhetünk meg az iskolán kívül? (Javaslat: interjút készíthettek egy helyi 
nevezetességgel vagy egy idősebb személlyel a településről.)

✔ �Léteznek -e műemlékek a településeteken, ahonnan adatokat gyűjthettek? (Láto-
gassátok meg, készítsetek jegyzeteket!)

✔ �Létezik-e múzeum a településen? Onnan mit tudhattok meg? Látogassatok el 
a múzeumba!

✔ �Léteznek-e könyvek vagy cikkek helységetek történelméről? (Készítsetek egy lis-
tát a legfontosabbakról! Válasszatok ki néhány adatot és képet belőlük!)

3
Összegyűjtöm és 
elrendezem az 
adatokat.

Rendszerezem az adatokat a kérdések alapján:
✔ �Mikor történt?
✔ �Hol? (pontos helyszín, ne feledjetek fényképeket készíteni!)
✔ �Hogyan történt? (az esemény rövid leírása)
✔ �Kik vettek részt benne? (a résztvevők fényképei)
✔ �Miért ment végbe az esemény?
✔ �Melyek voltak a következményei? Hogyan változtatta meg a település életét? 
Javaslat: az adatokat papírra vagy digitálisan rögzíthetitek. (használhatjátok a mo-
biltelefont)

4
Elkészítem a 
kutatásról szóló 
jelentést.

✔  A csapattársaimmal együtt bemutatjuk a kutatás eredményeit digitálisan, táblá-
zatban vagy plakát formájában stb.

✔  A kutatás eredményéről készített fényképeket a személyes portfólióba is bete-
szem.

5
Értékelem a 
kutatás eredmé-
nyeit.

✔  Meghallgatom az osztálytársaim véleményét, értékelem mindnyájunk hozzájá-
rulását. Megtanulok még eredményesebben dolgozni.

forrás3.

forrás4. forrás5.

forrás2.

Teleorman
TR

Giurgiu
GR

Tulcea
TL

Brăila
BR

Buzău
BZPrahova

PH

Galați
GL

Vrancea
VN

Bákó
BC

Vaslui
VS

Iași
IS

Neamț
NT

Hargita
HR

Kovászna
CVBrassó

BV

Argeș
AG

Olt
OT

Dolj
DJ

Gorj
GJ

Caraș-
Severin

CS

Temes
TM

Arad
AR

Bihar
BH Kolozs

CJ

Szatmár
SM

Máramaros 
MM

Szilágy
SJ

Beszterce-
Naszód

BN

Suceava
SV

Botoșani
BT

Mehedinți
MH

Vâlcea
VL

Szeben
SB

Fehér
AB

Hunyad
HD

Maros
MS

Dâmbo -
vița
DB

Constanța
CT

Călărași
CL

Ialomița
ILIlfov

IF
Bukarest
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3. LECKE Nemzeti kisebbségek közösségei

1.  Nevezz meg két nemzeti kisebbbséget, amely 
Románia területén él!

2.  Említsd meg két előnyét annak, ha egy ország terü-
letén több nemzeti kisebbség él együtt!

Hazánkban a románok mellett más nemzetiségű emberek is élnek. Mivel lélekszámuk kevesebb a több-
ségi román népességhez képest, ezek kisebbségi népcsoportot alkotnak. Ezekhez a kisebbségekhez tartozó 
személyek román állampolgárok ugyan, de megőrzik nemzeti nyelvüket, szokásaikat, hagyományaikat és 
saját vallásukat. forrás1.  forrás3.  Románia területén etnikailag legváltozatosabb régiók Dobrudzsa (törökök, 
tatárok, lipovánok, örmények, ukránok és görögök lakják), a Bánság (szerbek, svábok és csehek), Erdély 
(magyarok és szászok), Bukovina (lengyelek és ukránok lakják). 

Minden nemzeti és vallási kisebbségnek ugyanolyan jogai és kötelezettségei vannak, mint Románia min-
den lakosának. Más, Románia területén élő nemzetiségek a romák, a bolgárok és a zsidók, akik több évszá-
zada békés egyetértésben élnek a többi kisebbséggel és a többségi románsággal. A vallási közösségek is 
nagyon változatosak. A keresztény ortodoxok mellett élnek más keresztény vallásúak (katolikusok és protes-
tánsok), de muzulmánok és izraelita vallásúak is. A nemzeti kisebbségek tagjai jelentősen alakították a román 
területek történelmét, kultúráját, és művészetét. forrás2. .

Feladatok

1.   Készítsetek egy 10-20 szavas többnyelvű miniszó-
tárt, amelyben a román nyelv leggyakrabban használt 
szavainak írjátok be a magyar, roma, német, szerb stb. 
megfelelőjét!

A magyar kultúra és hagyományok bemu-
tatása fesztiválokon

II. Rákóczi Ferenc fejedelem
Marosvásárhelyen felállított szobor

II. Rákóczi Ferenc, Magyarország vezér-
lő fejedelme és Erdély fejedelme szá-
mos történelmi írásban megjelenik.
„A II. Rákóczi Ferenc vezette Habs-
burg-ellenes szabadságharc egy ki-
emelkedő eseménye a Kárpát-meden-
ce népei által vívott évszázados 
szabadságharcnak, amelyet az idegen 
elnyomás ellen folyattak.” (Magyari 
András, történész)

Az állam elismeri és garantálja a nemzeti kisebb-
ségekhez tartozó személyek jogát etnikai, kultu-
rális, nyelvi és vallási identitásuk megőrzéséhez, 
fejlesztéséhez és kifejezéséhez.

Románia alkotmánya, 6. cikkely

állampolgárság – egy bizonyos államnak a tagja (pol-
gára)

nemzetiség (nemzeti kisebbség) – azonos eredettel, 
nyelvvel és kulturális hagyományokkal rendelke-
ző embercsoport

izraelita vallás –  a zsidók ősi vallása

Szótár

Hagyományok és szoká-
sok a konyhaművészetben
  Készítsetek egy kis receptes-

könyvet, amely a Romániában 
élő különböző nemzeti 
kisebbségek ételreceptjeit 
tartalmazza! Kipróbálhatjátok 
a recepteket a Képzőművészeti 
és gyakorlati készség-fejlesztő 
órákon.

forrás1.

forrás3.

forrás4.

forrás2.
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Az UNESCO jelvénye, amely az 
athéni Parthenon templomot 
(Görögország) ábrázolja
  Olvass a tankönyv 37. oldalán er-

ről a templomról! 

Romániai műemlékek és helyek, 
amelyek az UNESCO Világörökség 

részét képezik 
Egy ország lakosai saját hagyományokkal és ünne-

pekkel rendelkező közösségekbe szerveződnek. Ez a 
történelmi és kulturális örökség (műemlékek, műalko-
tások stb.) megkülönbözteti őket más országok népei-

től. Ez az örökség büszkeséget jelent minden román 
állampolgárnak, amelyet kötelessége továbbadni. Tehát 
a család és a közösség történelme mellett fontos az or-
szág történelme is, amelyben született és amelyben él. 

Máramarosi fatemplom

Erdélyi szász települések 
erődtemplomai

Észak-Moldva  
festett kolostorai

A sarmizegethusai dák vár romjai  
a Szászvárosi-havasokban

A Duna-delta

Segesvár történelmi központja

A Horezu kolostor

Az Egyesült Nemzetek Ne-
velésügyi, Tudományos és Kul-
turális Szervezete (UNESCO) a 
múlt század közepén létreho-
zott szervezet, amelynek célja a 
világbéke fenntartása, a világ né-
pei közötti nevelési, tudomá-
nyos és kulturális együttműkö-
dés támogatása. Az UNESCO 
egyik küldetése, hogy elkészítse 
a Világörökség részét képező 
helyek listáját. Ezek vagy termé-
szeti vagy történelmi jelentő-
ségű helyek, amelyeknek meg-
mentése vagy tartósítása az 
egész világ érdekét szolgálják.

örökség – itt anyagi és szellemi 
értékek összessége, amely 
egy közösség tulajdonát ké-
pezi

Szótár

Készíts egy bemutatót Romániai 
műemlékek és helyek, amelyek az 

UNESCO Világörökség részét képe-
zik címmel! Használj különböző  

forrásokat, beleértve az alábbi cik-
ket is!

KartotekKartotek
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Családtörténet

Helyi és nemzeti  
közösség

Az az embercso-
port, amelynek tagjai 
között vérségi vagy há-
zassági kapcsolat van 
__________ alkot. A szü-
lők joga és kötelessége 
biztosítani a gyerekek ellá-
tását és nevelését születé-
süktől __________. 

Olvasd el a kijelentéseket! Helyettesítsd be a kihagyott helyekre az odaillő szavakat a listából!

ISMÉTLÉS

___________________ 
képezik. 
Minden családnak van egy 
története, amelybe több 
______________tartozik. 

Az az embercsoport, 
amely együtt él, dolgozik 
vagy tanul, tagjait azonos 
érdekek fűzik össze, és 
azonos szabályok szerint 
élnek, _____________ 
alkot. 

A családi eseményeket 
hivatalos és személyes do-
kumentumok őrzik, mint 
a __________________, 
tanulmányi oklevelek, tu-
lajdonlevelek stb.

A nagyszülők, déd-
szülők, nagybácsik, 
nagynénik és unoka-
testvérek egy személy 

A család története fon-
tos a közösség története 
számára, amelybe tartozik. 

2. FEJEZET 
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SZÓLISTA

családfáját

településeket

születési bizonyítvány

közösséget

jogokkal

nemzeti kisebbséghez

családot

nemzedék

nagykorúvá válásukig

kisebbséget

szokások

tiszteleten

Nemzeti kisebbségek

A közösség tagjai 
_____________ és kö-
telezettségekkel rendel-
keznek egymással szem-
ben. A közösséget sajátos 
_________________, és 
közös ünnepek különbözte-
tik meg más közösségektől.

Országunkban a ro-
mánok mellett más 
____________________ 
tartozó emberek is élnek. 
Mivel számbelileg ke-
vesebben vannak, ezért 
_______________ jelen-
tenek a lakosságon belül.

Minden közösségnek 
szomszédai vannak. 
A szomszédok között 
viszony, ___________, 
együttműködésen és köl-

csönös segítségnyújtáson 
kell alapuljon.  
Egy helységben élő közös-
ség tagjai egymás mellett 
álló lakásokban laknak, 
amelyek kisebb -nagyobb 
_____________ alkotnak 
(falvakat, városokat stb.)  
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1. Alkoss három mondatot, amelybe foglald bele a következő szavakat: nemzedék, család, családfa!

2. Nevezz meg három fontos családi dokumentumot!

3. Nevezz meg három közösséget, amelynek tagja vagy!

Hasonlítani szeretnék ... mert ... Alkoss egy rövid szöveget arról, hogy hogyan hat rád egy közössé-
gedben élő fontos személy! Írd le a véleményed róla, érvelj a választásod mellett!

Feladat ELÉGSÉGES JÓ NAGYON JÓ
I 1 Egy helyes kijelentés megfo-

galmazása.
Két helyes kijelentés megfogal-
mazása.

Három helyes kijelentés 
megfogalmazása.

2 Egy dokumentum megemlíté-
se.

Két dokumentum megemlítése. Három dokumentum megemlítése.

3 Egy közösség megemlítése. Két közösség megemlítése. Három közösség megemlítése.

II Egy szöveg alkotása a kiválasz-
tott személyiségről.

Egy szöveg alkotása a kiválasztott 
személyiségről, és amelyben 
megmagyarázod, hogy miért rá 
esett a választásod.

Egy szöveg alkotása a kiválasztott sze-
mélyiségről, megmagyarázod, hogy 
miért esett rá a választásod, és megfo-
galmazod a személyes véleményed.

III A 6 megadott szempont közül 
1-2 információt bemutatsz.

 A 6 megadott szempont közül 
3-4 információt bemutatsz.

A 6 megadott szempont közül 5-6 infor-
mációt bemutatsz.

Készítsd el az alábbi projektet!

   Településünk naplója. Alkossatok egy szöveget, amelyben mutassatok be olyan adatokat a településetekről, 
amelyeket a családtagok vagy a közösség tagjainak megkérdezése során szereztetek! Egy más országban élő,  
veled egykorú barátod szeretné megismerni a helyet, ahol élsz. Írj neki egy kb. 150 szavas üzenetet, amelyben 
mutasd be neki a településedet! Hogy teljes legyen a szöveg, az alábbiakat kell tartalmazza:
1. a település típusa (falu vagy város?);
2. hol található?;
3. legalább egy információ a lakosok kultúrájáról (hagyományok, ünnepek);
4. a település múltjából egy fontos esemény (legalább egy esemény);
5. hogy élnek a gyerekek, és hogy érzed magad te a településen (melyek a kedvenc helyeid)?; 
6. mi különbözteti meg a te lakóhelyedet másokétól?

Minősítésed:Önértékelés

I. Rendszerezés

II. Vélemény

III. Feladat

FELMÉRŐ

A fejezet végén nyomtasd ki ezt az oldalt a digitális tankönyvből, és oldd meg a feladatokat! Ellenőrizd a helyes válaszokat a 112. 
oldalon! Töltsd ki a 109-110. oldalon található megfigyelési lapot! Mindkettőt tedd be a személyes portfóliódba!

Munkaidő: 50 perc

2. FEJEZET 
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Az ókori civilizációk
Ebben a fejezetben tanulni fogsz:
Korokról, eseményekről és személyiségekről. Az ókor: ókori szerzők írásai és legendái a dákokról és a rómaiaikról (Hérodotosz, 
Sztrabón, Cassius Dio).
Régmúlt és közelmúlt. Múltbeli és mai népek: dákok, rómaiak, görögök, gallok, szlávok, törökök, románok, franciák, németek, oro-
szok. Elhelyezés a térképen, foglalkozások, hagyományok, szokások, ünnepek.
Kultúra és örökség. Történelmi fontosságú helyek Románia számára: dák, görög és római települések és építmények (a Fekete-tenger 
parti görög városok)  Műemlékek és helyek, amleyek az UNESCO világörökség részét képezik: dák erődítmények a Szászvárosi-
havasokban

 Az ókori Görögország
 Kartoték. A-tól Z-ig az olimpiai  

játékokról
 Történelmi könyvtár
 Kartoték. A Fekete-tenger parti 

görög városok
 Az ókori Róma
 Kartoték. A rómaiak, furfangos  

hódítók
 Kartoték. Róma és Konstantinápoly
 A géta-dákok
 Történelmi könyvtár
 Kartoték. Sarmizegethusa Regia
  Dák-római háborúk
  Mai és múltbeli népek (I)
 Kartoték. Dacia római provincia
 Mai és múltbeli népek (II)
 Mai és múltbeli népek (III)
 Ismétlés
 Felmérő

   Vegyél részt az osztálytársaiddal 
együtt a Dákok és a rómaiak című pro-
jektben! Keress rá a projekt részleteire a 
digitális tankönyvben!

fejezet3.
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1. LECKE Az ókori Görögország
Politikai berendezkedés. A görögök 

Európa egyik legrégebbi népe. Ők alapították meg 
kontinensünkön az első nagy civilizációt. Az Égei-
tenger partjain, Dél-Kelet-Európában és a környe-
ző szigeteken éltek. Ezekre a területekre forrás1.  Kr.e 
2000 környékén telepedtek le. Egyesek közülük 
saját vezetésű, független városállamokban (poli-
szokban) laktak. A legismertebb városállamok 
Athén és Spárta. Egyes poliszok vetélytársak vol-
tak, és háborúztak egymással. 

Röviddel megalapítása után Athént királyok és a 
nemesek vezették, majd fokozatosan a nép (dé-
mosz) átvette a hatalmat (földművesek, mesterem-
berek és kereskedők, vagyis a „köznép”). A Kr.e. 
V században már a polgárok szavazással választot-
ták vezetőiket, és ők is vezetőkké válhattak, ha 
megválasztották őket. Ez a politikai rendszer, 
melyet demokráciának nevezünk, mintául szolgált 
a modern népeknek. De az athéni demokráciának 
korlátai is voltak. forrás2.

A poliszok közötti versengés megakadályozta 
egy görög „nagyhatalom” kialakulását, valamint 
egy egységes államét is. A Kr. e. IV. században 
a  II.  Fülöp majd fia, Nagy Sándor által vezetett 
makedón királyság fennhatósága alá kerültek a 
görög poliszok. Majd a Római Birodalom meghó-
dította az egész Görögországot. (Kr.e. II. század).

Társadalmi berendezkedés. A férfiak vol-
tak a családfők. A nők feladata a háztartás és a gye-
rekek nevelése volt. A görögök állattenyésztéssel, 
(főleg kecske), szőlő- és olajbogyótermesztéssel 
foglalkoztak, bor és olívaolaj előállításának céljából. 
Az ókori Görögországot körülvevő tengerek élelmi-
szerforrásul szolgáltak, illetve utat biztosítottak új 
területek felé, ahol városokat alapítottak, és ahon-
nan termékeket, elsősorban élelmiszert szállítottak 
be. Cserébe agyagedényeket, szőtteseket, bort és 
olívaolajat kínáltak. Így kitűnő hajósokká és keres-
kedőkké váltak.

1.  Határozd meg Görögország földraj-
zi helyzetét!

2.  Nevezz meg két okot, hogy miért 
váltak a görögök kiváló hajósokká!

3.  Nevezz meg két városállamot az 
ókori Görögországban!

birodalom – egy kiterjedt állam, mely más 
népek és államok meghódításából jött 
létre

nemesek – nagy birtokokkal és vagyonnal 
rendelkező ősi családok tagjai

királyság – király által vezetett állam, amely 
több településből áll

Szótár

  Jelöld meg a lenti térképen az ókori görögök lakta területeket, 
valamint Athén és Spárta városállamokat!

  Nevezd meg a tartományt, amelyben Spárta található!
  Nevezz meg egy különbséget Spárta és Athén között, ami a ten-

gerhez való elhelyezkedésüket illeti!

Az ókori Görögország területeinek térképe

FRÍGIA

ÉGEI-TENGER

FÖLDKÖZI-TENGER

MAKEDÓNOK

ILLÍREK

KRÉTA

Thessszália

Akhaja
Elis

Olympia

Spárta

Lakónia

Arkádia

Messz
énia

Delphoi

Athén

Attika

tartomány
vár

JELMAGYARÁZAT

forrás1.
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Az agora – élet központja a görög várakban. Itt keres-
kedtek, politizáltak, kikiáltották a híreket, és egyes filo-
zófusok itt tartották szónoklataikat.

Ami a nevet illeti, amikor úgy kormányzunk, 
hogy nem egy kis csoport, hanem a többség 
akaratát követjük, akkor azt a rendszert 
demokráciának nevezzük.

Periklész, a Kr. e. V. századi Athén kiváló vezetője

Az ókori athéni demokrácia tiszteletben tartotta a pol-
gárok törvény előtti egyenlőségét, a személyi szabadsá-
got, a szólásszabadságot, a közvetlen szavazással törté-
nő részvételt a vezetésben, mely azonban csak a szabad 
férfiakra vonatkozott, kizárva a nőket, a rabszolgákat és 
a gyerekeket.
  Keress egy hasonlóságot és egy különbséget az ókori 

athéni demokrácia és a modern demokráciák között!

Az egyszerű, bő ruházat lenvászonból, gyapjúból vagy 
kecskeszőrből készült. A nők és a férfiak viselete hasonló 
volt. A házilag szőtt, hosszú szövetcsíkokat elegánsan visel-
ték a testük köré csavarva, varrás nélkül, övekkel és melltűk-
kel rögzítve, szabad mozgást biztosítva. A lábukon sarut 
viseltek. 

 Készítsetek képzőművészet órán a képen látható viselet-
hez hasonló ruházatot, felhasználva egy darab hossszú 
szövetcsíkot! Használjátok fel a digitális tankönyvet!

Pallasz Athéné istennő egyszerű tunikában,  
amilyent általában a görög nők is viseltek
Az athéni Akropolisz Múzeum, Görögország

 A lecke szövege alapján nevezd meg azokat az álla-
mokat, amelyeknek a következő államformái voltak! 

 városállam

________

________

 királyság

________

 birodalom

________

________

Feladat

Fedezd fel, hogyan készíthetsz 
egy szövetdarabból a 
görögökéhez hasonló ruházatot!

Az athéni demokrácia

tartomány

JELMAGYARÁZAT

forrás3.

forrás4.

forrás2.
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 Keresd ki a szövegből, hogy hogyan járultak hozzá a 
görögök az emberiség fejlődéséhez! Indokold meg 
a választásodat!

Művészet, ókori technika, vallás. A görögök 
jelentősen hozzájárultak a művészetek és technika fejlő-
déséhez. A görög nevelés világhírű volt. A görögök úgy 
vélték, hogy mind a testnek, mind a szellemnek és 
a  léleknek teret kell hagyni a kibontakozásra. Hé ro-
dotoszt, a görög bölcset, a „történelem atyjának” tekin-
tették (az  első történelmi mű szerzője). Az ókori 
Görögországban játszották az első színdarabokat. Út tö-
rők voltak a tudományokban is – Pitagorász nagy mate-
matikus volt. A nagy görög szobrászok és műépítészek 
alkotásai a szépség példaképei maradtak hosszú időn 
keresztül. forrás5.  forrás7.  forrás8.  

A vallás összetartó erő volt a görög világban. A görö-
gök több istenben hittek, akiknek a magaslatokon és a 
városok megerősített részén szentélyeket és templomo-
kat emeltek. forrás8.  forrás9.  A görögök azt hitték, hogy az 
istenek az Olümposz-hegy csúcsán laknak. Négyévente 
az ország minden szegletéből Olimpia városába mentek 
az olimpiai játékokra, amelyek a Zeusz tiszteletére ren-
dezett nagy sportversenyek voltak.

A Földközi- és a Fekete-tenger partjait benépesítve a 
görögök kiterjesztették saját civilizációjukat az ottani 
népekre. Az ókori görög kultúra erősen hatott a rómaiak-
ra, akik átvették számos elemét, tovább fejlesztették, majd 
ők is átadták Közép- és Nyugat-Európának. Ezért az ókori 
görög kultúra a modern európai civlizáció egyik ihletforrá-
sa lett. 

A milói Vénusz 

Görög edény
A görög cserépedények a 
festett díszítések szépségé-
vel tűnnek ki.

Afrodité, (a római Vénusz) a szere-
lem és a szépség istennőjének 
márványszobra a Kr.e. I. századból 
(Louvre Múzeum, Párizs, Fran cia-
ország)

Az ókor egyik leghíresebb alkotása.  

Zeusz, a görög 
főisten szobra, 
ahogy a görö-
gök elképzel-
ték.

forrás6.

forrás7.

forrás5.
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1.   Időutazás. Képzeld el, és írd le 5-10 sorban egy napo-
dat, ha az ókori Athénban születtél volna!

2.  Művészet az ókori Görögországban. Felhasználva 
a digitális forrásokat, gyűjtsetek adatokat és fényké-

peket az ókori görögök híres építményeiről és műtár-
gyairól! Érvelj választásod mellett! Állítsátok ki a 
munkákat, és készítsetek egy tárlatot!

Feladatok

A Parthenon 
mai fényképe

A Parthenon, a görög épí-
tészet egyik mesterműve, 
Pallasz Athéné istennőnek 
szentelt márványtemplom, 
melyet Periklész indítvá-
nyozására emeltek az athé-
ni Akropoliszon Kr.e. az 
V. században.

Az athéni Akropolisz virtuális 
makettje, amely tartalmazza a 
Parthenont úgy, ahogy 
kinézhetett az ókorban.
  Hasonlítsd össze a különböző 

korokból származó képeit az 
Akropolisznak! ( forrás8.  és 

forrás9.  ). 
Milyen különbségeket találsz?

Szótár
Nyugat – itt Nyugat-Eu-

rópa

Indulj egy virtuális 
utazásra, és fedezd fel 
az athéni Parthenon 
szépségeit!

forrás9.

forrás8.
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diszkoszvető – diszkoszvetési versenyben résztve-
vő sportoló

jelige – híres szerző művéből kiragadott idézet, 
melyet egy dolgozat vagy fejezet kezdetéhez 
illesztenek be azzal a céllal, hogy az illető írás fő 
mondanivalóját kihangsúlyozzák

Szótár

Az ókori görög világ híres alkotását Kr.e. 460-
450 között készítették. Az eredeti bronzszo-
bor már nem létezik, azonban a római művé-
szek által készített számos valósághű máso-
lat híressé tette a szobrot.

A-tól 
Z-ig 
az 
olimpiai 
játékokról

A modernkori olimpiai játékok sokban 
különböznek az ókoriaktól, de a lényegük 
ugyanaz maradt évezredek óta.

Olümpia, egy művész látképe szerint

A nagy ókori költő, Homérosz írása szerint az ókori görög hősök hit-
vallása a „mindig akarj a legjobb lenni" volt. Ennek következtében a mo-
dern olimpiai játékok jeligéje a „Gyorsabban, magasabbra, erősebben" 
lett. Az ókori görög világ körülbelül 1500, gazdaságilag független városál-
lamból állt, melyek a Földközi- és a Fekete-tenger partvidékén helyezked-
tek el, és gyakran háborúztak is egymással. A háborúk ellenére azonban, 
mind görögöknek tekintették magukat. Feltalálták a sportokat, és így 
olyan hatalmas ünnepségek, mint az olimpiai játékok, vérontás nélküli 
versenyekké alakultak a római gladiátor viadalokkal ellentétben.

Az olimpiai játékok ideje alatt a háborúk elcsitultak a görög világban, 
így a versenyzők és a játékok nézői biztonságban utazhattak. Emberek 
ezrei vonultak négyévente Olümpia felé, arra a helyre, ahol az „Olümpiai 
Zeusz" („Megdicsőült Zeusz") tiszteletére rendezték meg a játékokat.

A győztesek egy kupa olívaolajat kaptak Zeusz „szent" kertjéből, vala-
mint egy babérból font koszorút. De a legfontosabb, hogy hírnévre tettek 
szert, és hősként tisztelték őket a későbbiekben. 

Müron  
Diszkosz -

vetőjének  
másolata

Készíts egy bemutatót az 
Olimpiai Játékokról! Használj 

különböző  forrásokat, beleértve 
az alábbi cikket is!
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AAltisz
Ez egy Zeusznak szentelt 
helység volt, az olimpiai já-

tékok helyszíne. Az olimpiai játékok 
egy vallásos ünnepség volt, nem 
csupán egy sportesemény, az ötna-
pos játékok fénypontja a Zeusz oltá-
rán bemutatott száz ökör feláldozá-
sa volt.

ÖÖkölvívás
Bár hasonlított a modern 
ökölvíváshoz, a szabályai kissé 

eltértek, különösen a menetek hiánya 
miatt. A versenyzők egy nézők alkotta 
körbe vonultak be, kezeiket bőrszíjakba 
csavarták, és addig harcoltak, akár több 
órán keresztül, amíg az egyikük feladta.

Sz Szekérverseny
Ezek rendkívül veszélyesek 
voltak, ezért a gazdagok rab-

szolgáikat edzették ezekre a versenyekre. 
A szekérversenyek 600 méteres versenypá-
lyán zajlottak, mely elég széles volt ahhoz, 
hogy 40 szekér egyszerre elférjen rajta.

VVersenyszámok
Az elfogadott versenyszámok 
a harcra felkészítő próbák vol-

tak: ökölvívás, birkózás, versenyfutás, 
szekérverseny, gerelyhajítás stb.

G Gümnaszion
A gümnaszion az olimpi-
ai játékok edzőterme 

volt. A versenypróbákat a szabad-
ban tartották, a görög nyár tikkasz-
tó hőségében, ám az edzések a ben-
ti hűvösben zajlottak.

H Heraklész
A legenda szerint a világ leg-
erősebb embere, Heraklész 

(a rómaiaknál Herkules) alapította az 
olimpiai játékokat. Heraklész mély léleg-
zetet vett, majd addig szaladt, amíg kifo-
gyott a levegőből, így megjelölve a pálya 
végét. A legenda szerint képes volt 200 
méteren át visszatartani lélegzetét.

ZsZsonglőrök
 Az ókori olimpiai játékok 
nem álltak csupán sportver-

senyekből. Karneváli hangulatban költők, 
szónokok szavaltak, mozgóárusok kínál-
ták áruikat, valamint a zsonglőrök és ko-
médiások szórakoztatták a népet. A né-
zők elvegyültek az atlétákkal és edzőikkel, 
papokkal és rabszolgákkal, mivel minden 
társadalmi réteg jelen volt.

B Becsület
Az olimpiai játékok esküté-
telének szellemisége ha-

sonlított a modern játékokéra. Az atlé-
ták megfogadták, hogy becsületesen 
versenyeznek, a bírók pedig azt, hogy 
részrehajlás nélkül ítélkeznek, és nem 
adnak ki adatokat a versenyzőkről.

B Babér koszorú
Az olimpiai díjak egyszerű 
babérkoszorúba font sza-

lagokból álltak, melyeket a győzte-
sek homlokára helyeztek. A győztes 
hatalmas hírnévre tett szert. Ez ele-
gendő volt ahhoz, 
hogy szülőhelyén hí-
ressé váljon, és akár 
a politikai pályán is ér-
vényesüljön. 

S Stadion
A versenyszámok nagy része 
a stadionban zajlott. A birkó-

zást homokkal felszórt arénában, a ló-
versenyt a hippodromon (lóversenypá-
lyán) tartották.

GyGyőzelem
A győztesé volt a siker, 
a második hely kudarc-

nak minősült. A résztvevők nem töre-
kedtek csúcsok megdöntésére. Pontos 
mérés nehezen volt végezhető, így a 
versenyzők figyelme kizárólag az ellen-
fél legyőzésére irányult.

Z Zeusz
A Pheidiász által aranyból és ele-
fántcsontból készített 13 méter 

magas Zeusz szobor az olümposzi temp-
lomban magaslott, és egyike volt az ókori 
világ hét csodájának.

KartotekKartotek
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Európa születése
A görög legendák szerint Európét, egy nagy ki-

rály lányát, miközben barátnőivel a réten játszott, 
megpillantotta Zeusz, az ég és a föld ura. Lenyű-
gözve a lány szépségétől, az istenek ura egy ravasz 
tervet eszelt ki a lány meghódítására.

Fehér bikává változva leszállt az emberek közé, 
és szelíden a lányhoz közeledett. A kezdetben fé-
lénk Európé végül felült a bika hátára. Csak erre 
várt Zeusz. Nem törődve a lány kiáltozásával és 
könyörgésével, tengereken és országokon átro-
hanva Krétára vitte, ahol három fiút nemzett vele, 
melyek közül Mínosz lett a leghíresebb. Mivel Eu-
rópét a szülőföldjétől nyugat irányba vitte, ezért a 
Görögországtól nyugatra eső területeket Európá-
nak nevezték el. 

Az Olümposz legendái
A görögöknek csodálatos legendáik voltak, melyek 

megmagyarázták az ember megjelenését a földön, 
meséltek az istenek szerepéről az emberek életében, 
a hősök bámulatos cselekedeteiről vagy olyan esemé-
nyekről, mint a trójai háború. Keress a könyvtárban 
vagy könyvesboltban görög legendákról szóló könyve-
ket vagy alkotásokat, és olvasd el azokat!

AZ ÓKORI CIVILIZÁCIÓK3. FEJEZET 
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A Fekete-tenger parti  
első görög gyarmatok térképe

A mindennapi szükségletek tekinteté-
ben a tengerparti vidékek nagy szám-
ban adnak nekünk marhákat és rab-
szolgákat (...) A luxuscikkek közül 
bőven szállítanak mézet, viaszt és sós 
halat. Cserében tőlünk kapnak olajat 
és borféléket gazdag termésünkből. 
Búza tekintetében cserekereskedelmet 
folytatunk.

 Polübiosz, Történetek

A Fekete-tenger parti görög városok
A Kr.e. VIII-VI. század között zajlott 

a nagy görög gyarmatosítás, vagyis városok 
(kolóniák) alapítása Görögország határain 
kívül, a Fekete-tenger és a Földközi-tenger 
partvidékén. Egyes görög kolóniákat a Feke-
te-tenger nyugati partjára építették, a  mai 
Románia területére. A legfontosabbak ezek 
közül Hisztria, Tomisz (mai Konstanca) és 
Kallatisz (mai Mangalia) voltak. Ezek idővel 
fontos kereskedelmi központokká váltak. 

Figyeld meg a térképet, és olvasd el a görög gyar-
matok (kolóniák) nevét déltől észak felé haladva!

tengerparti (pontikus) vidé-
kek – vidékek a Fekete-tenger 
partján; az elnevezés a Fekete-
ten ger görög nevéből, a Pon-
tus Euxeinos szóból ered

Szótár

Hisztria
Tomisz
Kallatisz

Készíts egy bemutatót 
A Fekete-tenger parti görög 

városok címmel! Használj külön-
böző  forrásokat, beleértve az 

alábbi cikket is!
KartotekKartotek
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2. LECKE Az ókori Róma

A Római Birodalom virágzásának csúcsán  
(Kr.e. II. század)

1.  Határozd meg Róma földrajzi 
fekvését és a századot, mely-
ben alapították!

2.  Nevezz meg három különböző 
építményt, melyben a rómaiak 
jeleskedtek!

3.  Írd le a rómaiak szokásait és 
öltözetét! 

forrás1.

Elhelyezés térben és időben. Politikai 
berendezkedés. A régi időkben Itáliában számos 
törzs lakott, olyanok mint például a latinok, a szabi-
nok vagy éppen az etruszkok. Ezek az Itáliai-félsziget 
közepén laktak, azon a helyen, ahol Róma létrejött a 
Kr.e. VIII. század közepén. forrás1.  Róma fokozatosan 
meghódította a környező területeket, majd teljes 
Itáliát, és számos más területet, létrehozva egy hatal-
mas birodalmat, amely legnagyobb területi kiterjedé-
sét Traianus császár idejében (Kr. u. 98-117.) érte el. 

forrás2.  Meghódított területei között volt Dacia is, 
amely római provincia lett. 

Társadalmi berendezkedés. A rómaiak mező-
gazdasággal, kézművességgel és kereskedelemmel fog-
lalkoztak. Itália földrajzi elhelyezkedése, az a tény, hogy 
három oldalról víz határolta, elősegítette a tengeri 
kereskedelem fejlődését.

A köznép kis, egyszobás házakban lakott. A gazdag 
rómaiak belső udvar köré épített, sok szobás nagy 
házakban laktak, amelyeket festmények, mozaikok, 
szobrok és belső kertek díszítettek. forrás3.  

A férfiak vászon tunikát viseltek, amelyre fehér 
gyapjúból készült tógát öltöttek. Csak a római polgá-
rok viselhettek tógát. A nők hosszú tunikát viseltek, 
amelyre kint egy köpenyt öltöttek, amelynek a neve 
palla volt. forrás4.  Bőrből készült sarut viseltek.

A család volt a római állam alapja. A férfi volt a csa-
ládfő, és teljes hatalommal bírt a többi családtag 
fölött. Megdolgozta a földet, vagy katonaként szolgált. 
A nők gondját viselték a háznak, nevelték a gyereke-
ket, ételt és ruhát készítettek. A férfiak a fórumban 
(piactéren) forrás5. , nyilvános fürdőkben gyűltek össze 
beszélgetni, és előadásokon vettek részt (gladiátor-
harcokon, lóversenyeken stb.).

Művészet, technika, vallás. A rómaiak 
többistenhívők voltak, melyeknek templomokat 
emeltek, és áldozatokat mutattak be. Legfontosabb 
isteneik: Jupiter (fő isten), Juno (a család és a ház 
istennője), Diána (a vadászat istennője), Neptunusz 
(a tengerek istene), Mars (a háború istene), Vénusz 
(a szerelem és a szépség istennője).

Hozzáértő építészek voltak, nagyméretű középüle-
teket emeltek, amelyekkel a birodalom nagyságát 
igyekeztek megmutatni (fórumok, amfiteátrumok, 
templomok, diadalívek, oszlopok, utak, vízvezetékek, 
csatorna- és fűtésrendszerek stb.).

A római törvények későbbi európai népek törvénye-
inek alapját képezték. forrás6.  A telepesek által elterjesz-
tett római civilizáció mélyen befolyásolta a meghódított 
területeken élő népek életét és kultúráját. A Rómában 
beszélt latin nyelv hosszú ideig egyetemes nyelvként 
szolgált a birodalom minden sarkában.

A Római Birodalom 

JELMAGYARÁZAT

Egy virtuális körúton járd be Rómát  
és fedezd fel a Pantheont  
és a Kolosszeumot! 

KonstantinápolyRóma
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Tógát viselő 
római nemes
A gazdag férfiak 
elegáns tunikát 
öltöttek fel,  
tógának neve-
zett köpenyt, 
valamint éksze-
reket viseltek, 
és domus elneve-
zésű nagy
házakban laktak.

Tunikát és pallat 
(köpenyt) viselő 
római nemes 
asszony

Fórum

A madridi (Spanyol-
ország) Régészeti 
Múzeumban kiállí-
tott szobor

A fórum a római váro-
sok politikai, gazdasá-
gi, kulturális és vallási 

központja volt.

Római mozaik

Traianus híres volt igazságosságá-
ról, bátorságáról és egyszerűségé-

ről. Erős fizikuma volt,  
és társaival vállvetve szállt szembe 

a nehézségekkel; bölcs volt,  
akit nem ragadott el az ifjúság 

heve, de az öregedés sem gyengí-
tette le (...)

Cassius Dio, A rómaiak története

forrás2.

forrás3.

forrás5.

forrás6.

forrás4.

Római szenátus, az ókori római 
törvényalkotás helyszíne

Míg a görögök csak a városlakóknak adtak jogokat és kötele-
zettségeket, a rómaiak az egész birodalom lakosságának is. 
A római jogrendszer állandó forrásul szolgált a középkori és 
az újkori törvényhozóknak.

    Hasonlítsd össze a rómaiak és a görögök életmódját! 
Nevezz meg egy hasonlóságot és egy különbségtet!

    A fenti szöveg alapján készíts egy listát  
Traianus tulajdonságairól! Válaszd ki 
a  szerinted három legfontosabbat, és 
magyarázd meg azokat!

   Nevezd meg a hasonló szerepet betöltő teret 
a görög városokban!

1.    Az alábbi szavakat felhasználva alkoss 3 összetett 
mondatot az ókori Rómáról. A szavakat alakját meg-
változtathatod!
 istenek, templom, áldozat;
 építmények, vízvezetékek, utak;
 férfiak, tóga, szandálok.

2.   Vita. A római hódítások
Képzeljétek magatokat római polgároknak a fó rum-
ban! Alkossatok két csoportot! Az első érveljen a 
római hódítások mellett, a másik pedig ellene!

Feladatok

amfiteátrum – itt előadásokra szánt épület, mely-
nek középpontjában áll az aréna, amelyet  
a nézőtér veszi körül

vízvezeték (akvadukt) – a város vízhálózata

Szótár
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A katonai szolgálat teljesítése 
után, az öreg katonák abban 
a  provinciában telepedtek le, 
ahol szolgáltak. Őket nevezzük 
veteránoknak.

Mind a szárazföldön, mind a tengeren a Római Biro-
dalom századokon át uralta a csatákat, hatalmas terüle-
teket foglalva el Európában, Afrikában és Ázsiában. 
A rómaiak fejlett harci taktikát, és a helyzetekhez töké-
letesen illő fegyvereket és páncélt használva győzték le 
ellenfeleiket.

A szárazföldi háború
A katonák légiókba voltak felosztva. Egy légió 4000–

6000 katonából állott. A rómaiak gyakori győzelmeinek 
egyik oka, hogy hivatásos katonákból álló hadsereget 
tartott fenn. (Ez kapcsolja őket a modern haditechni-
kákhoz.) A katonák a birodalom legjobban tisztelt és fi-
zetett lakói voltak. 

Római katona
A római katona 

lóháton vagy 
gyalogosként 

harcolt, kardot és 
lándzsát használva.

Szótár

kárthágói – az észak-af-
rikai Kárthágó város 
lakójaa

gyalogos – az a katona, 
aki gyalog harcol

A rómaiak, furfangos hódítók

Készíts egy bemutatót A rómaiak, 
furfangos hódítók címmel!  

Használj különböző forrásokat, 
közöttük az alábbi cikket is!
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Via Appia
az ókori rómaiak által épített út

Harc a tengeren

Traianus oszlopán  
látható harci gálya

A gályát, mint a világ egyik 
legrégibb harci vízi jármű-
vét az ókortól a XVII. száza-
dig használták a földkö-
zi-tengeri nagyhatalmak. 
A föníciaiak találták fel, 
a görögök fejlesztették, és 
a rómaiak tették híressé.

Harc a tengeren
A rómaiak a Földközi-tengeren is hasonló hatalommal bírtak, 

mint a szárazon. Evezős hajókat használva vagy nekiütköztek, 
meglékelve az ellenséges hajókat, vagy elfoglalták azokat (annyira 
megközelítették őket, hogy át tudtak menni egyik hajóról a másik-
ra). A rómaiak ezeket a harci taktikákat a görögöktől és a kárthá-
góiaktól tanulták. A tengeri fölény döntőnek bizonyult a háborúk 
megnyerésében.

A római utak
A római utak azzal a céllal kötötték össze a váro-

sokat, hogy lehetővé tegyék a légiók (seregek), ke-
reskedők, utazók számára a gyors közlekedést. 
Az útépítés egy árok ásásával kezdődött, amelyben 
habarccsal rögzített kövekkel alapozták meg az utat. 
Az alap nagyon erős kellett legyen, hogy elbírja 
a menetelő katonák és a harci szekerek vonulását. 
A  tetejét kézzel lerakott nagy kövekkel burkolták. 
Az  út széli csatornák elvezették a vizet a mezőre. 
Számos modern európai út a régi római utakra 
épült.

KartotekKartotek
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Róma és Konstantinápoly

1.  Nevezz meg két, szórakoztatás céljából emelt épüle-
tet az ókori Rómában!

2.  Írd le Konstantinápoly mai nevét!

A legenda szerint Rómát Kr.e. 753-ban egy ikerpár, 
Romulus és Remus alapította, akiket, mikor csecsemő-
ként egy folyó mellett elhagytak, egy anyafarkas táplált, 
majd egy pásztor nevelt fel. Idővel ez lett a Római Biro-
dalom fővárosa, és az ókor egyik legerősebb városa is. 
Különleges építményeiről vált híressé: templomairól, fó-
rumairól, amfiteátrumairól, cirkuszairól, termáiról (köz-
fürdő), akvaduktjairól, és fontos események megörökí-
tésére emelt emlékműveiről. A Birodalom bukása után 
is a világ egyik legfontosabb városa maradt mint a Pápa 
(a katolikus egyház feje) székhelye.

Felépítése (Kr. e. 80-ban) után a Colosseum lett Róma 
szórakozási központja, de ugyanitt épült fel minden 
idők legnagyobb stadionja (Circus Maximus) is, amely-
ben akár 250 000 néző is követhette a szekérhajtó ver-
senyeket. Egy másik lenyűgöző építmény a Pantheon, 
melyet minden isten tiszteletére emeltek Rómában.

Idővel a hatalmas Római Birodalomban újabb váro-
sok épültek, többek között Konstantinápoly. Ez a fensé-
ges város Byzantion görög kolónia romjaira épült, és az 
Európát Ázsiával összekötő kereskedelmi utak csomó-
pontja lett. Akárcsak Rómát, ezt a várost is erős falak 
vették körül, és különleges épületekkel büszkélkedhe-
tett (lóversenypálya, fórumok, közfürdők, akvaduktok, 
templomok és víztartályok). A Római Birodalom ketté-
osztása után (Kelet-Római Birodalom és Nyugat-Római 
Birodalom), 395-től Konstantinápoly lett a Kelet-Római 
Birodalom fővárosa, és ezer éven keresztül a világ egyik 
legszebb városa. 1453-ban azonban Konstantinápolyt az 
oszmán törökök meghódították.

Nagy Konstantin Diadalíve

Az anyafarkas, Róma szimbóluma

Minden út Rómába vezet. 
latin közmondás

Rómát sem egy nap alatt építették.
latin közmondás

  Magyarázd meg a közmondások jelentését! 
Mutass be egy-egy helyzetet, amelyre illenek a 
közmondások!

  Rómát az Örök városnak is nevezik. Értelmezd ezt 
az elnevezést!

  A Diadalívet a háborúból hazatérő győztes csapatok 
fogadására építették.

     Derítsd ki az Internet segítségével, hogy létezik-e 
Romániában is diadalív! Ha igen, akkor nevezd meg 
a várost, ahol található!

Készíts egy bemutatót  
Róma és Konstantinápoly címmel! 

Használj különböző forrásokat, 
közöttük az alábbi cikket is!

AZ ÓKORI CIVILIZÁCIÓK3. FEJEZET 
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Az Elsüllyedt palota (Bazilika Ciszterna)

Pantheon
A Pantheon (az összes isten tiszteletére emelt templom) nem csu-
pán az ókori Róma a legjobb állapotban fennmaradt épülete, 
hanem a világ legjobban konzervált antik műemléke, amelyet 2000 
éve folyamatosan használnak. Mennyezete a világ legnagyobb vasa-
latlan beton kupolája, mely mai napig érintetlenül megmaradt.

Colosseum

egy ókorban épült hatalmas földalatti víztároló, 
amely Konstantinápolyt ellátta vízzel (ma Isz tam-
bul, Törökország)

gladiátorok

  Nevezz meg egy hasonlóságot a római Pantheon és az athéni 
Parthenon között! Vedd figyelembe a formájukat, az építőanya-
got, amiből készültek, és a rendeltetésüket!

  A római istenek neveit a Naprendszer egyes bolygói viselik. 
Nevezd meg ezeket a bolygókat!

KartotekKartotek

47



Burebista királyságának  
lehetséges határvonala

3. LECKE A géta-dákok
Elhelyezés térben és időben. Politikai berendezke-

dés. A géta-dákok a trák nemzetséghez tartoznak. A géták 
a  Román alföldön és Dobrudzsában laktak, a dákok pedig 
a hegyek között, de törzseik hasonlítottak és ugyanazt a nyelvet 
beszélték. A géta-dákok a románok legrégebbi ősei. Az első nagy 
vezetőjük Burebista volt. forrás1.  A Kr. e. I. században ő egyesítette 
a géta-dák törzseket, és létrehozott egy erős királyságot. Sztrabón 
ókori szerző írásaiból értékes információkat kaptunk Burebista 
királyságáról, amely a Duna középső folyásától a Dnyeszterig és az 
Erdős-Kárpátoktól a Balkán-hegységig tartott. forrás2.  Decebal 
(Kr.u. I. század) a dákok másik nagy királya volt, aki számos harcot 
folytatott Traianus római császár ellen. Itt a rómaiak által meghó-
dított területeken alakult ki a későbbi Dacia császári provincia. 

Társadalmi berendezkedés. A géta-dákok törzsekben 
éltek, amelyeket katonai vezetők irányítottak. Kis falvakban vagy 
dava-nak nevezett nagyobb, falakkal megerősített településeken 
(Sucidava, Petrodava stb.) laktak. Az alföldön a lakóhelyek jobbá-
ra agyagból, fából és szalmából készültek. A hegyvidéken a várak 
falait kövekből építették. 

A főpapok a katonai vezetők fő tanácsadói voltak. A géta-dákok 
öltözete hasonló volt a román népviselethez. A férfiak vászoninget 
viseltek, amelyet övvel fogtak össze a nadrág fölött. A férfiak több-
sége hosszú hajat és szakállat viselt. A nemeseket tarabostesoknak 
nevezték, akik kucsmát viseltek, ezzel jelezvén társadalmi rangjukat. 
A dákok gabonaféléket és szőlőt termesztettek, állatokat tenyésztet-
tek, és kitűnő méhészek voltak. Jó kézművesek voltak, nemesfémek-
ből díszeket forrás3.  , különböző fémekből  fegyvereket és más katonai 
felszereléseket, valamint agyagból használati tárgyakat készítettek. 
A Fekete-tenger menti görög városok kereskedőivel üzleteltek.

Művészet, vallás, kultúra. A géta-dákok több istenben hit-
tek. A lefontosabb Zamolxis volt. Az istenek tiszteletére vallásos szer-
tartásokat rendeztek a szentélyekben. A géta-dákok hittek a halhatat-
lanságban, és ezért nagyon bátran harcoltak a csatákban. A géta-dá-
kok ismerték az írást. Eleinte a görög, majd a latin ábécét használták. 
A mai román nyelvben megőrződtek egyes dák eredetű szavak, mint 
a: barză (gólya), baltă (tó), brânză (túró), copil (gyerek), viezure (borz), 
mazăre (borsó), mânz (csikó), moș (öregember), a zburda (ugrándozik). 

1.  Nevezd meg a géta-dákok két királyát, és említsd 
meg a századokat is, amelyben éltek!

2.  Nevezz meg egy ókori szerzőt, akitől fontos infor-
mációkat tudhatunk meg a géta-dákokról!

3.  Írj ki egy információt a lecke szövegéből a dákok 
hitére vonatkozóan!

Burebistát ábrázoló szobor 
Szászvárosban (Románia)

forrás1.

forrás2.

Burebista államának 
fővárosa
Város/vár
A dák területek 
határvonala

kelta törzs
dák/trák törzs
szkíta/szarmata törzsek
germán törzs

AZ ÓKORI CIVILIZÁCIÓK
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A coțofenești sisak
Aranyból készült géta-

dák sisak a Kr. e. IV. szá-
zadból, amelyet a 

Prahova megyei 
Coțofenești helységben 

találtak, és a Román 
Nemzeti Történelmi 

Múzeumban van kiállítva.

forrás3.

forrás5.

forrás4.

Dák karperec
A nemrég felfedezett és 
a Román Nemzeti Tör té-
nel mi Múzeumban kiállí-
tott dák karperecek 
mindegyike átlagosan 
majdnem egy kilogram-
mot nyom.

 A szöveg alapján beszélgessetek a mellékelt ábráról!

Feladatok

Csodáld meg 
minden részletét 
a Román Nem-
zeti Történelmi 
Múzeumban kiál-
lított coțofenești 
sisaknak!

Géta-dákok

Politikai  
berendezkedés

Társadalmi  
berendezkedés

 Művészet,  
vallás, kultúra

Város/vár

szkíta/szarmata törzsek

Nagyon hozzáértő hadviselő volt, tudta, 
mi kor kell megtámadnia az ellenfelét, és 
mi kor kell időben visszavonulni. Ravasz 
cselve tő, bátor a csatákban, ügyesen kihasz-
nálta a győzelmet, de a vereségeket is a maga 
javára tudta fordítani, ezért volt sokáig a 
rómaiak rettegett ellenfele...

Cassius Dio, A rómaiak története (Decebalról) 

Drobeta

TurnuTurnu

O S Z M Á N 
B I R O DA LO M

E R D É LY I 
FE J E D E LE M S ÉG

H A B S B U R G 
B I R O DA L O M

L E N G Y E L                      K I R Á L Y S Á G

M O L D V A

H AVA SA L FÖ L D 

Kolozsvár

Kilija (Chilia)

Tighina

Bákó
(Bacău)

Chișinău

Brajla
(Brăila)

Bukarest Fekete- 
tenger

Szilisztra
(Silistra)Gyurgyevó

(Giurgiu)

Tergovistye
(Târgoviște)

Dnyeszterfehérvár
Cetatea Albă

Jászvásár
(Iași)

Szucsáva
(Suceava)

Krajova
(Craiova)

Vidin

Nagyvárad 

Arad

Temesvár

Nándorfehérvár
(Belgrad)

Gyulafehérvár

Nagyszeben
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ZK
OK

SZKORD ISZKUSZOK

JA Z IGOK

ROXOLÁNOK
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OK

TYRAG
ÉTÁK

Kárpátok

Hisztria

Tyras

Olbia

Buridava

Sucidava

Tomisz
Kallatisz

Dionysopolis

Odessos
Mesembria

Apollonia

Sarmizegethusa

Kár
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ok

APULIK

MOESIAK
ODRÜS

ZIAK

G É T Á K

KOSZT
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Fekete-
tenger
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Adatok és legendák a géta-dákokról

A farkas és a dákok

Hérodotosz görög történészt tartják a „tör-
ténelem atyjának". Ó írta a Történeteket, az első 
olyan írást, amely egyes népek történelméről 
gyűjtötte össze és rendszerezte az adatokat. Hér-
odotosz a Kr. e. V. századi Görögországban élt. Al-
kotásában nagyon érdekes adatokat hagyott ránk 
nem csupán a görögökről, hanem olyan népekről 
is, amelyekkel a görögök kapcsolatban álltak, így 
a géta-dákokról is. Megtudhattuk ezekről, hogy 
„halhatatlanoknak hitték magukat" és egy Zamo-
lxis nevű főistennek áldoztak. Szintén tőle tud-
hatjuk meg, hogy a géta-dákok a beborult ég fele 
lőttek nyilaikkal, hogy segítsenek a napnak elő-
bukkanni. Ugyanaz az ókori szerző írta le, hogy a 
géták fegyverrel a kezükben, bátran szembe mer-
tek szállni a híres perzsa királlyal, I. Dáriusszal. 

Fehér farkas

  Melyik ókori istenhez hasonlít 
Zamolxis?

 Készíts egy leírást a dákok harci zászlójáról!
  Szerinted mi volt a szerepe a csatában a zász-

lónak?
  Nevezz meg egy másik ókori népet, amelynek 

a legendáiban a farkas központi szerepet kap!

forrás1.
A dák harci zászló

A dákok erejének jelképe egy farkasfejű, kígyótestű 
mitikus állat volt. Amikor harcba indultak, a farkasfej 
félelmetes hangot adott ki.

A vadállatok közül a farkas jelenik meg leggyakrabban 
a dák ábrázolásokon. Szent állatnak tekintették, való-
színűleg jó tulajdonságai alapján, mint a bátorság, szer-
vezettség, félelemkeltés.

A csatákban a nyitott szájú farkas lett a harci zászló, 
amely a szélben visító hangott adott ki, és megijesztette 
az ellenséget.

Egyes kutatók szerint a dákok elnevezése a dáoi szó-
ból származik, amely ősi nyelven farkast jelent. 

AZ ÓKORI CIVILIZÁCIÓK3. FEJEZET 
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Sarmizegethusa Regia 
A géta-dák civilizációnak, akiket Hérodotosz a „legigazab-

baknak és legvitézebbeknek" nevezett a trákok közül, bizonyíté-
kai a dák várak romjai, melyek mai napig lenyűgözik a látogató-
ikat. 

Sarmizegethusa Regia vallási, kulturális, gazdasági és politikai 
központja volt a dákoknak. 1200 méter magasan feküdt, tera-
szosan építve a Szászvárosi-hegységben.

A Sarmizegethusa Regia település magába foglalta a királyi 
várat, ahol a király és a vezérei laktak, egy szent helyet és a lakó-
negyedeket, amelyekben lakások, műhelyek és raktárak voltak. 
Sarmizegethusa Regiaban találták meg a híres bronzformát, 
amelybe öntötték a helybéli mesterek a nemesfémekből készült 
ékszereket.

Sarmizegetusa

Kis körkörös 
szentély

Kis mészkő 
szentély

Nagy mészkő 
szentély

Nagy andezit 
szentély

Nagy körkörös 
szentély

Belső fal  
védő-
tornyokkal

Napkorong 
(Andezit 
Nap)

Négyszögletes 
andezit  
szentélyek

Sarmizegethusa  
várának szent helye  
(3D makett)

Sarmizegethusa  
szent területének 
épületmaradványai 
(jelenlegi fotó)

A sarmizegethusai  
bronz öntőforma

Készíts egy bemutatót 
Sarmizegethusa Regia címmel! 
Használj különböző forrásokat, 
közöttük az alábbi cikket is!

KartotekKartotek
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A Kr.u I-II. században a géta-dákok és a rómaiak közötti összetűzések gyako-
ribbakká váltak. A dákok gyakran megtámadták a Római Birodalmat, válaszként 
pedig a rómaiak betörtek Daciaba. Traianus császár volt az, aki célul tűzte ki 
a nemesfémekben gazdag Dacia meghódítását forrás2. . Ő aprólékosan előkészí-
tette a Decebal által vezetett dákok elleni háborúkat forrás3. . A görög származású 
római történész, Cassius Dio írásaiból szerezhetünk adatokat erről az esemény-
ről, aki megírta A rómaiak történetét. Az első háború végén (Kr. u. 101-102) 
a rómaiak meghódították Dacia területének egy részét. Ez után a háború után a 
rómaiak azonnal kőhíd építésébe kezdtek a Dunán, hogy könnyen átkelhessenek 
a folyamon. A híd főépítésze Damaszkuszi Apollodor volt. Kr. u 105-ben folyta-
tódtak a harcok, amikor a rómaiak megtámadták Sarmizegethusat. 

Nehéz harcok árán, amelyekben a dákok hősiesen küzdöttek, Kr.u. 106-ban 
a rómaiaknak sikerült meghódítaniuk Sarmizegethusa Regiat, Dacia fővárosát. 
Ekkor Dacia római provincia lett. A győzelem tiszteletére Traianus felépíttette 
Rómában Taianus oszlopát, egy emlékművet, amely a dák-római harcokat áb-
rázolja. forrás6.  

   Állapítsd meg, hogy az aláb-
 bi kijelentések okai vagy 
következményei Dacia 
Ró mai meghódításának!

 1.  A dákok gyakran megtá-
madták a Római Biro-
dalmat!

 2.  Dacia római provinciává 
alakult.

 3.  Dacia arany- és ezüst-
készlete;

 4.  Traianus oszlopának fel-
építése.

Pontosítás: az ok előzménye 
egy eseménynek, tehát idő-
ben megelőzi azt. A következ-
mény időben követi az ese-
ményt, amely azt előidézi.

4. LECKE Dák-római háborúk

Costești

Singidava (Kudzsir)
Apulum (Gyulafehérvár)

Cumidava
(Rozsnyó)

Petrodava  
(Karácsonykő)

Prut

Prut

Szeret

Bodza

Duna

Duna

Argyas

O
lt

Olt

Maros

Maros

Sz
am

os

Zsil

Ialomița

SARMIZEGETHUSA 

Drobeta  
(Szörényvár)

Géta-dák erődítmények a mai Románia  
területénforrás1.

Sucidava
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 Dák harcosok

Traianus oszlopa
1.  Fejtsd ki a véleményed! Hasonlítsd össze a 42. oldalon 

található térkép alapján Dacia és a Római Birodalom kiter-
jedését! Kiindulva a megállapításodból, keress magyaráza-
tot arra, hogy a rómaiaknak miért sikerült meghódítaniuk 
Daciat!

2.  Portfólió. Damaszkuszi Apollodor. Nevezz meg két, 
a  géta-dákokhoz köthető építményt, amely Damaszkuszi 
Apollodor nevéhez fűződik! Készíts egy plakátot!

Feladatok

A dákok bátor harcosok voltak. A csatákban rövid kardot, 
lándzsát, parittyát, íjat és nyilakat használtak. Publius 
Ovidius Naso költő mondta róluk, hogy „egy dák mindig 
készen áll sebet ejteni az övén viselt tőrével.”

DecebalTraianus császár

A drobetai híd 
(makett)

arckép Traianus oszlopáról 
(Róma, Olaszország)

arckép Traianus oszlopáról 
(Róma, Olasz ország)

forrás2. forrás3.

forrás4.

forrás5.

forrás6.

a híres ókori műépítész, 
Damaszkuszi Apollodor 
alkotása
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Dacia a római uralom idején. A román nép kialakulása
Dacia mint római provincia területi szerveződése. Dacia római meghódítása után 106-ban 

megalakult Dacia római provincia, mely a Római Birodalom része lett. A provinciához nem tartozott hozzá a 
Kőrös-vidék, Máramaros, Moldova, és Havasalföld nagy része, ahol a szabad dákok laktak. forrás1.  Az új római 
provinciába megérkeztek a római telepesek, akik csatlakoztak a dák-római háborúk után ott maradt katoná-
koz. Az új provincia fővárosa Ulpia Traiana Sarmizegetusa lett. Ezt követte az új városok (Napoca, Apulum 
stb.) alapításának korszaka, illetve a városokat összekötő utak építése. Idővel a dákok átvették a latin nyelvet, 
valamint a római hódítók szokásait és életmódját. Ezt a folyamatot romanizációnak nevezzük.

A rómaiak kivonulása Daciaból és a román nép kialakulása. A vándornépek támadásainak 
és a Római Birodalom belső gyengeségének köszönhetően Kr.u. a III. században a rómaiak feladták Daciat. 
Utánuk a Fekete-tenger – Kárpátok – Duna közötti területen egy latin nyelvet beszélő lakosság maradt. A kö-
vetkező századokban ez a lakosság megtartotta a kereskedelmi kapcsolatokat a Római Birodalommal, és si-
keresen túlélte a népvándorlási hullámokat forrás2.  , majd belőle fejlődött ki a román nép és a román nyelv. 
A vándornépek közül a szlávok járultak hozzá a román nép és nyelv kialakulásához. Európa számos más 
pontján is, ahol régi római provinciák léteztek, megjelentek új népek (újlatin népek). Ezek kialakulását, akár-
csak a román népét, a nagy népvándorlások befolyásolták. Az újlatin népek közé tartoznak a franciák, 
az olaszok, a spanyolok és a portugálok.

1.  Nevezd meg Traianus császár két intézkedését Dacia meg-
hódítása után! Szerinted mi volt a szerepük?

2.  Nevezz meg 3 népet, amelynek szerepe volt a román nép 
kialakulásában! 

3.  Nevezz meg egy történelmi bizonyítékot, amely alátámaszt-
ja a vándornépek átvonulását a mai Románia területén!

Dacia római provincia  
a Kr. u. II-III. században

Kotló és arany csibéi,  
a pietroasai kincs darabjai

a Román Nemzeti Történelmi Múzeumban kállított tárgyak
A pietroasai kincs, amely a „Kotló és arany csibéi" néven ismert, 
több darabból állt (nemesfémből készült edények és éksze-
rek). Feltehetően egy a hunok elől menekülő német vándor-
nép ásta el a IV. században.

hunok – ázsiai eredetű vándornép 
műkincs – kincs, nagy mennyiségű ékszer, drágakő, ne-

mesfémből készült érmék, amelyeket biztos helyen 
őriznek

Szótár

5. LECKE Mai és múltbeli népek (I)

A romanizáció tényezői

A hadsereg A telepesek A városok

Feladatok

Fedezd fel a digitális tankönyvben, hogyan tanulmányozhatsz 
egy tanulmányvázlat segítségével egy történelmi fontosságú 
tárgyat – Kotló és az arany csibéit!

AZ ÓKORI CIVILIZÁCIÓK

forrás1.

forrás2.

3. FEJEZET 

Fekete-
tenger

Szabad dákok Szabad dákok

Moesia id
eiglenes 

fennhatósága alatt 

álló
 te

rület
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Dacia római provincia
Közvetlenül Dacia meghódítása után Traianus 

parancsot adott egy olyan város megépítésére, am-
ley betöltheti az új provincia fővárosának szerepét. 
Ez a régi dák fővárostól 40 km-re épült a Maros folyó 

partján. A főváros megtartotta a Sarmizegetusa régi 
elnevezést, mert a rómaiak szerették volna a dákokat 
bekebelezni. Az „Ulpia Traiana" elnevezés a császár 
nevéből (Ulpius Traianus) származik

Az amfiteátrum 
maradványai 
Ulpia Traiana 
Sarmizegetusaban 
(légi felvétel)

Traianus halála után Hadrianus lett a császár... visszahívta 
a seregeket Asszíria provinciából. Ugyanazt szerette volna 
tenni Daciaval is, de barátai lebeszélték erről, hogy ne jus-
sanak a barbárok kezére azok a római polgárok, akiket 
Traianus hozott Daciaba, a világ összes római provinciájá-
ból, hogy benépesítsék a városokat, és megműveljék a föl-
deket.

Eutropius római történész

A porolissumi castrum főkapuja 
(ma Mojgrád, Szilágy megye)

A castrumban körülbelül 5000 
katona állomásozott. Megfigyelhető 
a főkapu (Praetoria kapu) és a védő-

tornyok. A castrum körül fejlődött ki 
Porolissum városa. A városban néhány 

közfürdő (terma), Jupiter temploma 
és egy amfiteátrum 

romjai figyelhetők meg. 

1.  Nevezd meg azt a császárt, aki 
Traianus után lépett trónra!

2.  Említsd meg Traianus egy Dacia-
ra vonatkozó intézkedését, és 
annak szerepét!

castrum – római katonai település

Szótár

Készíts egy bemutatót Dacia római 
provincia címmel! Használj különbö-
ző forrásokat, közöttük az alábbi 
cikket is! KartotekKartotek
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6. LECKE Mai és múltbeli népek (II)

1.  Határozd meg milyen területeken éltek a kelták Euró-
pában!

2.   Nevezz meg egy okot, amiért a a kelta törzsek egy része 
vereséget szenvedett a rómaiaktól!

3.  Nevezz meg két hasonlóságot a gallok és a dákok között!

A kelták
Politikai berendezkedés. A kora ókorban a kelták uralták Közép- 

és Nyugat-Európa nagy részét a Duna középső folyásától a Brit-szige-
tekig. Törzsekben csoportosultak, melyek régiónként különböztek. 
Például a gallok laktak a mai Franciaország területén, a keltibérek pe-
dig Spanyolország és Portugália területén. Mégis kevés szövetség ala-
kult ki a törzsek között, és nem létezett központosított állam.

Társadalmi berendezkedés. Nagy részük kis közösségekben élt, 
falvakban, melyeket egy vezér és harcosai irányítottak. forrás2.  forrás3.  
A házak fából épültek, és náddal fedték be. forrás4.  Az alapélelmisze-
rek a kenyér, a hús és a zöldségek voltak. Gyalog vagy lóháton közle-
kedtek. A rómaiak elcsodálkoztak azon, hogy a kelták bokára szorí-
tott nadrágot viseltek és csukott lábbelit (szemben rómaiak által 
viselt sarukkal). Télen állatbőrből készült ruházatot viseltek. Kiváló és 
elismert kézművesek voltak, különösen a fémfeldolgozásban jeles-
kedtek (bronz, vas, arany, ezüst). Szerszámokat, fegyvereket és dísze-
ket készítettek, amelyek közül egyesek műalkotásoknak is beillettek. 
Hagyományaikat szóban örökítették nemzedékről nemzedékre. 

Katonai berendezkedés. A harcokban kardot, fejszét és lán-
dzsát használtak, védekezni pedig sisakot és pajzsot. Katonai erejük 
jobbára a számbeli fölényből származott, és kevésbé alapult straté-
gián. Fékezhetetlen harcosok voltak, akik az idők során számos rab-
ló- és hódító hadjáratot vezettek a szomszédos területekre. A róma-
iak elfoglalták a kelták területeinek egy részét a Kr.e I. században, és 
olyan provinciákat hoztak létre, mint Gallia (Franciaország) forrás5. , 
Hispánia (Spanyolország) vagy Britannia (Anglia). Gallia romanizáci-
ója a francia nép kialakulásához vezetett. 

Germánok
A Kr. u. III. századtól kezdődően a germán törzsek megkezdték 

vándorlásukat Észak-Európából délre, megtámadva a Római Biro-
dalmat is. Ezek közül a gótok Itáliában telepedtek le, a vizigótok 
Spanyolországban, a frankok pedig Galliában. A frankok a gallokkal 
és a rómaiakkal együtt a francia nép ősei. Tőlük származik a francia 
állam és a francia nyelv elnevezése. Szintén a germán törzsek képe-
zik a német nép és nyelv eredetét. A gallok lakóhelye 

(makett)

   Figyeld meg a gall harcost ábrázoló 
képet, és hasonlítsd össze egy 
római katonáéval! Nevezz meg két 
különbséget!

Gall harcosforrás2.

forrás4.

AZ ÓKORI CIVILIZÁCIÓK3. FEJEZET 
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A kelták elterjedése 
Európában  

a Kr. e VI–I. században.

kelta sisak a Kr. e. IV. századból, melyet Szatmár 
mellett találtak (Románia)
Bronzból és vasból készült. A tetejét egy 

mozgó szárnyú madár díszíti. A sisak az egyik 
leghíresebb kelta tárgy, amit a világon felfedeztek. Jelenleg 

a Román Nemzeti Történelmi Múzeumban őrzik.
  Mondj véleményt! Szerinted milyen szerepe volt a sisak tetejére helye-

zett dísznek, amely egy fémből készült mozgó szárnyú ragadozómadarat 
ábrázolt, amelynek szárnyai haladás közben mozogtak?

Vercingetorix egy Decebalhoz hasonló király 
volt, aki egyesítette a gallokat a rómaiak elleni 

küzdelemben a Kr.e. I. században. A római had-
sereg azonban erősebbnek bizonyult, és 

Vercingetorix egy véres csata után megadta 
magát nekik. 

A csomaközi sisak

Vercingetorix

Feladatok

  Képzeld el, hogy a régészeti csa-
pat rajzolója vagy, amelyik felfe-
dezte a csomafalvi sisakot! A rajz 
alapján készítsd el a sisaknak 
mi nél valósághűbb másolatát 
kar tonból, papírból, gyurmából 
vagy más anyagokból! Cimkézd 
fel a fontosabb adatokkal (lelő-
helye, leírása, kora), majd helyezd 
el a Múzeumsarokban!

A kelták elterjedése Európában 
a Kr. e VI–I. században.

JELMAGYARÁZAT

forrás1.

forrás3.

forrás5.
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7. LECKE Mai és múltbeli népek (III)

1.  Nevezd meg egy okát és egy követ-
kezményét a vándornépek Eu ró-
pába érkezésének !

2.  Magyarázd meg, hogy miként 
befolyásolta a vándornépek érke-
zése az új népek kialakulását Euró-
pában!

3.  Sorold fel Európa szláv eredetű 
népeit!

A Kr. u. I évezredben Európa területére számos vándornép érkezett, egyesek közülük európai eredetűek 
(germánok), mások pedig ázsiaiak (hunok, avarok, magyarok stb.) voltak. Ezek erősebb népektől űzve, vagy 
jobb életfeltételeket keresve (pl. legelőket) változtatták lakhelyüket. Idővel Európa különböző pontjain lete-
lepedtek, és keveredve az ott élő lakosokkal, új népeket hoztak létre. A mai Európában eredetük alapján 
három nagy nép- és nyelvcsoport található: latin, germán és szláv népek és nyelvek csoportja.

A szlávok voltak az egyik népcsoport, amely a VI-VII. században terjedt el Európában. Törzsekbe szer-
veződött népes lakosságuk volt. A Dunától délre telepedtek le Európa középső és keleti részén, keveredtek 
az ott lakó népekkel, olyan új népeket hozva létre, mint az oroszok, szerbek, bulgárok és ukránok. Ezek a 
népek szláv nyelvet beszélnek. forrás1.  

Az egyik szláv eredetű nép az orosz. A IX. században az oroszok egy olyan államba szerveződtek, amely 
hosszú ideig tatár uralom alatt állt. Idővel az állam megerősödött, nagy és erős birodalom lett Európában. 
Legnagyobb uralkodójuk Nagy Péter cár colt (XVII–XVIII. század). 

A törökök (oszmánok) egy ázsiai eredetű nép. Ők a XI-XII. században telepedtek le Kis-Ázsiában. 
Gyakorlott katonák lévén, rövid idő alatt megalapították az Oszmán Birodalmat. 1453-ban II. Mohamed 
szultán meghódította Konstantinápolyt (ma Isztambul), és megtette az Oszmán Birodalom fővárosává. 

forrás2.  A legnagyobb kiterjedése idején, a XVI–XVII. században a birodalom magába foglalta a mai Törökor-
szágot, Ázsia dél-nyugati részének egy darabját és Dél-Kelet-Európát. forrás5.  Ily módon az Oszmán Birodalom 
500 éven keresztül befolyásolta Közép-Kelet-Európa politikai, kulturális és katonai életét, amíg a XX. század 
elején fel nem bomlott.

Európa. A szláv eredetű 
népek térképe
  Egyes történészek a 

román népet „a szláv 
tengeri latin szigetnek” 
nevezték. Vizsgáld meg 
a mellékelt térképet! 
Szerinted helyes az állí-
tás? Érvelj a válaszod 
mellett!

szláv népek

JELMAGYARÁZAT

AZ ÓKORI CIVILIZÁCIÓK

forrás1.

3. FEJEZET 
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Térkép az Oszmán Birodalom fénykorából

II. Mohamed szultán, az egyik  
legnagyobb oszmán uralkodó

Magas porta (Topkapi palo-
ta) Isztambul, Törökország

(a XVII. század eleje) 

  Tanulmányozd a térképet, és hasonlítsd össze a román 
országok kiterjedését az Oszmán Birodaloméval! Fejts ki 
egy történelmi tényt és saját véleményed arról, hogy meny-
nyi esélyük lett volna a románoknak, hogy legyőzzék egy 
háború esetén.

Az Oszmán Birodalmat gyakran nevezték Magas 
Portának vagy Kapunak, mivel az idegen követeket 
díszes fogadtatásban részesítették a palota kapujában.

A Szent Szofia (Hagia Sofia) mecset Isztambulban a világ egyik leghíresebb 
épülete. A VI. században épült, és a világ egyik legnagyobb keresztény templo-
ma volt, amelyet később az oszmánok mecsetté alakítottak át. 
  Szerinted az oszmánok miért alakították át a keresztény templomot mecsetté, 

ahelyett, hogy lebontották volna, és új mecsetet építettek volna helyette?
mecset – a muzulmán hívők (akik 

Istent Allahnak nevezik, és 
Mohamed a prófétájuk) temp-
loma

Szótár

Feladatok
  A fenti képek alapján írj be minél több szót, ami 

eszed be jut, az alábbi ábrába! 

EURÓPA

Fekete-tenger

Földközi-tenger
Arab-félsziget

AFRIKA

ÁZSIA

Kaszpi-tenger

Vörös-tenger

oszmán 
törökök

mecset

…

… …

…

…

szláv népek

JELMAGYARÁZAT

Oszmán Birodalom
1.    Havasalföld
2.    Moldova
3.    Erdély

JELMAGYARÁZAT

3. 2.
1.

Indulj egy virtuális 
utazásra, és fedezd fel 
Konstantinápolyt, a mai 
Isztambult!

forrás3.

forrás4.

forrás5.

forrás2.
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Az ókori RómaAz ókori Görögország

Olvasd el a kijelentéseket! Helyettesítsd be a kihagyott helyekre az odaillő szavakat a listából!

ISMÉTLÉS

Egy másik igen fontos 
polisz Spárta. A spártaiak 
életmódja nagyon szi-
gorú volt, a spártai ifjak 
nevelésének célja az volt, 
hogy a legjobb harcosokká 
váljanak. A görögök több 
istenben hittek, akiknek 
templomokat és oltárokat 
emeltek.  
A legfontosabb isten 
____________ volt.  
A IV. században a görög 
poliszokat a Makedón Ki-
rályság elfoglalta. 

A görögök Euró-
pa egyik legrégebbi 
_____________.  
Ők hozták lét-
re Európa első nagy 
________________. 
Egy részük független 
_____________ la-
kott, amelyeknek saját 
berendezkedésük és 
vezetésük volt, amiket 
____________ neveztek. 
Az egyik legnagyobb po-
lisz Athén volt. Itt már a 
Kr.e. V. században a veze-
tők választása a nép kezé-
ben volt.  
Ezt a fajta politikai szer-
veződést ____________ 
nevezték, és mintaként 
szolgált számos modern 
nép számára.

Róma Kr.e. a VIII. szá-
zadban jött létre az Itá-
liai-félsziget közepén. 
Az eredetileg kis város, 
Róma meghódítva a kör-
nyező területeket, kiterjedt 
és ______________vált. 
A gazdag rómaiak nagy 
házakban laktak, ame-
lyeket ____________ 
neveztek. A férfiak gyap-
júból készült fehér kö-
penyt viseltek, amelyeket 
__________________ 
neveztek, és 
_____________ nevezett 
nyilvános tereken találkoz-
tak, hogy beszélgessenek. 

A rómaiak több istenben 
hittek, akiknek tiszteletére 
templomokat emeltek.  
Az egyik jól megőr-

3. FEJEZET 
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SZÓLISTA

városállamokban

civilizációját

Traianus oszlopát

davakban

Decebal

demokráciának

domusoknak

fórumnak

gladiátor

görög

birodalommá

latin

Pantheon

poliszoknak

népe

római provincia

tarabosteseknek

tógának

trákok

Traianus

törzsekbe

Zeusz

Zamolxis

A dákok

zött, híres templom a 
____________ volt. 
Szertartásokat és ün-
nepségeket szervez-
tek, melyek keretében 
_______________harcok 
folytak. A rómaiak által be-
szélt nyelv a ___________, 
amely sokáig az egész Ró-
mai Birodalom egyetemes 
nyelve volt.

A Fekete-tenger melletti 
_____________ városok 
kereskedőivel üzleteltek. 
A dákok több istennek 
áldoztak. A legfontosabb 
istenük ____________. 
____________, dák ki-
rály több háborút vívott 
___________, római csá-
szárral. Kr.u 106 után Da-
cia _________________ 
lett. Ennek a győzelem-
nek az emlékére Traianus 
megépíttette Rómában 
___________________, 
egy emlékművet, amely a 
dákok és a rómaiak közötti 
harcokat ábrázolja. 

A dákok kb. 2000 évvel 
ezelőtt laktak a mai Romá-
nia területén.

Ők a ___________ 
nagy családjához 
tartoztak. A dákok 
______________ szer-
veződve éltek. Kis telepü-
léseken, falvakban, illetve 
nagy, megerősített telepü-
léseken, ____________ 
laktak.

A nemeseket 
______________ nevez-
ték, és kucsmát viseltek, 
ezzel kifejezve társadalmi 
rangjukat.
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1. Helyezd időrendi sorrendbe a történelmi eseményeket!
a rómaiak meghódítják Daciat, Burebista uralkodása, Róma alapítása.

2. Alkoss három történelmi tárgyú kijelentést, helyesen felhasználva az alábbi szavakat!
civilizáció, gyarmat, birodalom
.

Nevezd meg az alábbi részlet alapján Dacia romanizációjának két tényezőjét! „Traianus Dacia meghódítása után a 
világ összes római provinciájából számtalan embert hozott, hogy benépesítsék a városokat, és megműveljék a földe-
ket.” (Eutropius római történész). Fogalmazd meg véleményed Dacia romanizálásáról!

I. Rendszerezés

II. Vélemények

Minősítésed:Önértékelés
 Feladat ELÉGSÉGES JÓ NAGYON JÓ
I 1 Helyesen elhelyezel egy ese-

ményt.
Helyesen elhelyezel két eseményt. Helyesen elhelyezel három ese-

ményt.

2 Alkotsz egy helyes kijelentést. Alkotsz két helyes kijelentést. Alkotsz három helyes kijelentést.

3 Vagy csak különbségeket vagy 
csak hasonlóságokat írsz.

Legalább egy különbséget és egy 
hasonlóságot írsz a dákok és a 
görögök között.

Legalább három különbséget és 
három hasonlóságot írsz a dákok és 
a görögök között.

II Megmagyarázod a kijelentést. Megnevezed Dacia romanizációjá-
nak tényezőit.

Megnevezed Dacia romanizációjának 
tényezőit, felhasználva a megadott 
idézetet, kiegészítve a saját vélemé-
nyeddel.

III Helyesen felhasználsz 2-3 szót a 
megadottak közül.

Helyesen felhasználsz 4-5 szót a 
megadottak közül.

Helyesen felhasználsz 6-8 szót a 
megadottak közül.

Írj egy kb. 150 szóból álló szöveget az ókori civilizációk örökségéről, amelyek máig fennmaradtak, sőt ma is élnek!  
A szövegben történelmileg helyes adatok szerepeljenek! Használd fel az alábbi szavakat:
Görögország, polisz, demokrácia, színház, olimpiai játékok, ókori Róma, akvadukt, diadalív!
A szavak sorrendjét, alakját megváltoztathatod! Húzd alá a szövegben a megadott szavakat!.

III. Feladat

nyelv, királyság, városállam, használták az írást, meghódították őket a 
rómaiak, több isten

Hasonlóságok
...Különbségek

...
Különbségek

...

Dákok Görögök3.  Állapítsd meg, hogy az alábbi listában szereplő szavak hasonlóságot 
vagy különbséget jelölnek a görögök és a dákok között! Egészítsd ki a 
diagramot!

FELMÉRŐ

A fejezet végén nyomtasd ki ezt az oldalt a digitális tankönyvből, és oldd meg a feladatokat! Ellenőrizd a helyes válaszokat a 112. 
oldalon! Töltsd ki a 109-110. oldalon található megfigyelési lapot! Mindkettőt tedd be a személyes portfóliódba!

Munkaidő: 50 perc

3. FEJEZET 
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Európa és a román  
országok a középkorban

  Kartoték. Élet a középkorban
 A középkori román államok kialakulása
 Erdély, a soknemzetiségű térség
 Kartoték. Élet a várban
  Havasalföld Mircea cel Bătrân idején
 Havasalföld Vlad Țepeș uralkodása idején
 Moldova Ștefan cel Mare uralkodása alatt
  Mihai Viteazul uralkodása
  A kultúra nagy támogatói: Constantin 

Brâncoveanu és Dimitrie Cantemir

 Utazók és utazásaik
  Kartoték. Nagy hajósok: Kolumbusz és 

Magellán
 Ismétlés
 Felmérő

Ebben a fejezetben tanulni fogsz:
Környezetünk múltjáról és jelenéről. A világ megismerése az utazók segítségével: Kolumbusz Kristóf, Fernando Magellan.
Korokról, eseményekről és személyiségekről.  A középkor. Vajdák, uralkodók, helyi vezetők legendás alakjai a krónikákban és 
történelmi elbeszélésekben: Dragoș, Mircea cel Bătrân, Hunyadi János, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul  Erdély – a sok-
nemzetiségű térség, Falu és város a középkori Erdélyben.
Kultúráról és örökségről  Történelmi jelentőségű helyek Románia számára: kastélyok és várak mint a történelmi események tanúi, 
vallásos épületek és építtetőik: Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu  Műemlékek és helyek, amelyek az 
UNESCO Világörökség részét képezik: erdélyi szász erődtemplomok és települések, Segesvár

fejezet4.
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Politikai hatalom és társadalom
Adalberon püspök a XI. században három részre osztja 

a középkori társadalmat: harcosok (vezetők, nemesek), 
imádkozók (egyháziak) és dolgozók (parasztok, kézműve-
sek és kereskedők). A térség vezetője (király, császár vagy 
a román országokban az uralkodó) mindenható volt, és a 
nemesek (akiket bojároknak neveznek a román országok-
ban) az ő alattvalói voltak. A nemesek nagy földbirtokosok 
voltak, részt vettek az ország vezetésében, valamint köte-
lesek voltak csatába kísérni vezetőjüket, és katonákat vinni 
magukkal birtokaikról. 

A nemesek fő foglalkozása a háborúzás és a vadászat 
voltak. Gyakran lovagi tornákat rendeztek, hogy összemér-
jék tehetségüket és tudásukat a fegyverforgatásban. A va-
dászat egy másfajta sportgyakorlat volt a nemesek köré-
ben, de egy megélhetési forrás is. A vadhúst nagyra 
értékelték. A nemes ifjak megtanulták üldözni a szarvast 
vagy a vaddisznót, illetve használni a vadászfegyvereket.

Élet a falvakban
A nemesek birtokaira a parasztok viseltek gondot. A fő 

táplálékforrás a parasztok számára a föld volt. A mezőgaz-
dasági termelés változatosabb lett, miután a földrajzi felfe-
dezések során új növények terjedtek el Európában. 

Élet a városban
A városlakók nagy része kézművességgel és kereskede-

lemmel foglalkozott. A kézművesek kis műhelyekben dol-
goztak, melyeket egy mester vezetett, aki inasokat és mun-
kásokat alkalmazhatott. Az azonos vagy hasonló 
mesterséget űző kézművesek céhekbe tömörültek. A céh 
szabályzatot írt elő a munkaidőre, a fizetésekre, az árakra 
és az áru minőségére vonatkozóan, valamint szükség ese-
tén segítséget nyújtott a tagoknak. A kereskedők beszerez-
ték a nyersanyagot a készművesek számára, cserekereske-
delmet folytatva.

Élet a középkorban
EURÓPA ÉS A ROMÁN ORSZÁGOK A KÖZÉPKORBAN4. FEJEZET 
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Mi, Alexandru Vajda, Moldva uralkodódja Isten kegyel-
méből, tudatjuk, hogy igazi szolgálónk és bojárunk a 
hű séges Dan Uncleata igaz és hűséges szolgálatot tett 
nekünk. Ezért, mi látván hűségét és becsületességét, 
megkönyörültünk rajta, és adtunk neki a mi orszá-
gunkból, Moldvából hat falut. Legyen neki öröksége 
minden hasznával együtt.

Alexandru cel Bun által kibocsátott oklevél, 1429

Pillanatképek egy középkori városból
  Jegyezz le minél több szót a mellékelt 

képek alapján. Használd fel a lenti ábrát!

Középkor

kastély

…

… …

…

…

örökség – itt nemesi (bojári) birtok, mely 
örökíthető volt nemzedékről nemze-
dékre.

Szótár

Készíts egy bemutatót Élet a 
középkorban címmel! Használj 
különböző forrásokat, beleértve az 
alábbi cikket is!

KartotekKartotek
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1. LECKE A középkori román

Szótár
kenéz – katonai és politikai vezető a középkorban
honfoglaló – itt: államalapító
védelmi vonal – határmenti rész a középkorban, melynek katonai vezetése van
vajda – katonai hatalommal rendelkező vezető
tatárok – közép-ázsiai nép, amely hadjárataival nagyban befolyásolta Kelet- 

és Dél-Kelet-Európa történelmét
vazallus – olyan állam vagy személy, amelynek katonai és polgári kötelezett-

ségei vannak egy másik személlyel vagy állammal szemben

Európa a XIII. században. A Nyugat-Római 
Birodalom megszűnése után Európa térségeit pár 
száz éven át vándornépek hullámai özönlötték el, 
mint a hunok, szlávok és magyarok. 

Közép- és Kelet-Európában az utolsó vándor-
népek inváziója kinyúlik a XIII. századig, a tatárok 
érkezéséig. E terület nagyhatalmai a Bizánci Biroda-
lom, a Magyar Királyság (az 1000. év után) és a Len-
gyel Királyság. Ezek osztozkodtak a románok lakta 
Kárpátok és Duna közti területeken. 

A későbbi Románia területén abban az időben a 
románok kis faluközösségekben éltek. Hogy job-
ban védekezhessenek a vándornépek és az adóbe-
hajtók elől, több faluközösség egyesült és katonai 
vezetőt választott, akit kenéznek vagy vajdának 
neveztek. 

A kis vajdaságok egyesítése nagyobb területi egy-
ségekbe a középkori román államok megalakulásá-
hoz vezetett: Erdély, Moldova, Havasalföld és Dob-
rudzsa.

Erdély megalakulása. A magyarok a IX. században telepedtek 
le Közép-Európában, és a XIII. századig meghódították Erdélyt. Ahhoz, 
hogy felügyeljék és megvédjék területeiket más népek betöréseitől, 
a magyar királyok betelepítették Erdélybe a szászokat és a székelyeket. 
Így ezen a területen több kultúra, szokás és hagyomány keveredett. 

Az első megalakult középkori állam az erdélyi vajdaság volt. Anony-
mus (egy névtelen krónikás) a Gesta Hungarorum című munkájában 
három vajdaságot említ meg a IX-X. században a magyarok érkezése-
kor: Gelu (Bánság), Glad (Kelet-Erdély) és Ménmarót (a Körös-vidéken)

Az Erdélyi Vajdaság a Magyar Királyság vazallus (alárendelt) álla-
ma volt. A vajdának széleskörű privilégiumai voltak. Az erdélyi vaj-
dák közül kitűnt fontosságával Hunyadi János. ( forrás1. ). Ő a II. Moha-
med szultán felett aratott nándorfehérvári győzelmével (1456) vált 
híressé. Ő volt a törökökkel szembeni ellenállás egyik kiemelkedő 
alakja ebben a térségben. A XVI. században Erdély török fennható-
ság alatt álló független fejedelemséggé vált. Ezt egy belső feszültsé-
gekkel teli időszak követte, amelyet a román országok rövid ideig 
tartó egyesülése követett, amit Mihai Viteazul havasalföldi uralkodó 
valósított meg. Később, a XVII. század végén Erdély a Habsburg Bi-
rodalom része lett.

Hunyadi János,  
erdélyi vajda  

és Magyarország  
kormányzója 

forrás1.

EURÓPA ÉS A ROMÁN ORSZÁGOK A KÖZÉPKORBAN4. FEJEZET 
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1. LECKE A középkori román

1.  Napló. Alkoss egy rövid szöveget a 
középkori román államok kilakulásáról, 
felhasználva a következő szavakat: 
honfoglalás, vajda, uralkodó, középkori! 

2.  Hasonlítsd össze a forrásokat! Vizs-
gáld meg a 4. és 5. forrást, nevezd meg 
a közös elemüket!

Feladatok

A máramarosban jószágaikat 
terelő erdélyi pásztorok egy 
bölénynek nevezett fenevadra 
bukkantak, amelyet hosszasan 
üldözve kutyáikkal együtt 
a  hegyeken keresztül, eljutot-
tak a Moldva folyó menti 
alföldre. A  fáradt fenevadat 
legyilkolták azon a helyen, 
mely ma Bourenii nevet viseli. 
Ha már ott voltak, elfoglalták 
a falut, így annak pecsétje és 
jelképe a bölény fejét tartal-
mazza. A Molda nevű kutya, 
mely üldözte a vadat, elpusz-
tult, ezért róla nevezték el a 
folyót, majd később az orszá-
got, melyet ma Moldvának 
neveznek. 

Moldva alapítása. A Kárpátokon át vezető szorosok védel-
mére, amelyeken keresztül a Pruton túli tatárok bejuthattak volna 
Erdélybe, a magyar király egy védelmi vonalat hozott létre, amely-
nek vezetésével egy máramarosi vajdát, Dragoșt bízta meg. Ez való-
színűleg a XIII. század végén történt, így Dragoș vajdát , aki a tatárok 
elleni harcokban kitűnt, tartják Moldva honfoglalójának. forrás2.  

Az új állam fővárosa Moldvabánya (Baia) lett, a Moldova folyó 
partján. 

Később, 1359 környékén Bogdan, egy másik máramarosi vajda 
átkelt a hegyeken, és elűzte Dragoș utódait, majd legyőzte az el-
távolítására küldött magyar sereget, és megalapította a független 
Moldva államot.

1.   Nevezd meg a két máramarosi vajdát, akik hozzájárultak 
Moldva alapításához!

2.  A néphagyomány honfoglalókként említi a román államok 
alapítóit. A lecke szövegéből kiindulva keress egy hasonló 
jelentésű fogalmat!

Moldva címere 
egy régi érmén

XVI. századi illusztráció,  
amely egy bölényt ábrázol

  Írd le, milyen volt 
Moldva címere!

Azon pásztorok közül, akik elju-
tottak erre a vidékre, az egyik 
Dragos volt, aki Máramarosból 
érkezett, és mindegyiknél becsüle-
tesebbnek és hasznosabbnak tűnt, 
és akit mindannyian kineveztek 
vezérüknek és szóvivőjüknek.

Grigore Ureche, Moldva krónikája 

Grigore Ureche, Moldva krónikája 

Románia címere

forrás3.

forrás4.

forrás5.

forrás2.

államok kialakulása
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1.  Nevezd meg a független Havas-
alföld alapítóját!

2.  Nevezd meg az évet, amikor 
Havasalföld függetlenné vált!

3.  Említsd meg annak a csatának a 
nevét, amelyben Havasalföld 
el nyerte függetlenségét!

Havasalföld alapítása. A legenda szerint 
Negru Vajda volt Havasalföld alapítója és első vajdája 
is. A feltételezések szerint a XIII. században Fogaras-
ból érkezve átkelt a Kárpátokon, és az ő honfoglalása 
lett Havasalföld megalakulásának alapja. forrás6.  A tör-
ténészek a történelmi források alapján megállapítot-
ták, hogy Havasalföld alapítója és függetlenségének 
kivívója I. Basarab volt. 

I. Basarab egy államba egyesítette Olténia és 
Munténia vajdaságait és kenézségeit. Kezdetben 
I.  Basarab Anjou I. Károly fennhatósága alatt volt. 
Amikor I. Basarab megtagadta az engedelmességet, 
a magyar király büntető hadjáratot indított alattva-
lója ellen. 1330 őszén csaptak össze I. Károly magyar 
király és I. Basarab seregei. forrás10.  I. Károly nem szá-
molt a román vajda katonai képességeivel, és a ma-
gyarokat egy hegyszorosban megtámadták, ahol 
Basarab csapdát állított nekik. A szűk, szakadékos 
szorosba érkezve, amit román nyelven posadanak 
neveznek (innen ered a posadai csata elnevezés) 
a magyarokat megtámadták és legyőzték a hegycsú-
csokra felkapaszkodott, köveket és nyilakat zúdító 
románok. forrás11.  

Ez a különleges győzelem jelentette gyakorlatilag 
egy új, középkori független állam születését. I.Basarab 
utódai megerősítették az új állam függetlenségét, majd 
kiterjesztették határait. 

Dobrudzsa megalapítása. Dobrudzsa, a 
Duna és a Fekete-tenger közötti térségben, a XIV. szá-
zadban alakult meg. Az új állam egyik vezetője Dob-
rotici volt, akitől a neve származik. Ez az állam nem 
volt hosszú életű, mivel a törökök a XV. században 
meghódították. 

A középkori államok kialakulásának fon-
tossága. A földrajzi fekvésüknek köszönhetően, 
Nyugat- és Kelet-Európa határán a román országok 
számos kultúra pozitív hatását élvezték. A kereske-
delmet is elősegítette az a tény, hogy a Nyugat- és 
Kelet-Európát összekötő utak találkozásában és a 
Fekete-tenger szomszédságában feküdtek. A földraj-
zi fekvésük politikai szempontból is fontosnak bizo-
nyult, mivel a román országok az akkori nagyhatal-
mak (Magyar Királyság, Oszmán Birodalom, Lengyel 
Királyság) határainak kereszteződésében álltak. 

Radu Negru Vajda, akinek ősidők óta a székhelye 
a Fogarasban volt, eldöntötte, hogy áthelyezi a székhelyét 
a hegyeken túli síkságra.

a Băleniek krónikája

Szótár

tanúsítani – bizonyítani egy dolgot, egy igaz-
ságot

fennhatóság – egy állam uralkodási joga egy 
másik állam felett, amely annak ellenére, 
hogy saját vezetősége van, nem rendel-
kezik teljes szabadsággal 

vlach – a románok a szomszédos népek általi 
megnevezése a középkorban

P O LO N I A

E r d é l y i
V a j d a s á g

LENGYEL 
KIR ÁLYSÁG

L I T VÁ N  N AG Y 
F E J E D E L E M S É G

Szucsáva

Kolozsvár

Chilia

Szörényvár
Târgoviște

Argyasudvarhely
Brăila

Durosztol

Moldvabánya

Gyulafehérvár

Alsó-Moldva

M A G Y A R 
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TA R N O V O I  K I R Á LY S Á G V I D I N I  K I R Á LY S Á G 

D
o

b
r u

d
z s

a

M O L D V A

H AVA S A L F Ö L D

S Z E R B I A

A román országok térképe 1400 körülforrás6.

forrás7.

EURÓPA ÉS A ROMÁN ORSZÁGOK A KÖZÉPKORBAN4. FEJEZET 

Nándor-
fehérvár

Vidin

68



ahogyan a bécsi Képes Krónika ábrázolja 
a XIV. században

Urunk 1330. esztendejében a király nagy sereget gyűj-
tött, és személyesen elment Basarab, az oláhok vajdá-
jának országába... Ez történvén Basarab követet kül-
dött a király elé ... A király ... gőgösségében rárivallt a 
követekre mondván: „Mondjátok meg Basarabnak, 
hogy ő csak a juhaimnak a pásztora, és én szakállánál 
fogva rángatom ki búvóhelyéről bármikor". A király 
tüstént csatába indult. Seregével egy ösvényhez érke-
zett, de az kanyargós volt, két oldalról bezárt, és hatal-
mas sziklákkal és szakadékokkal határolva. Az oláhok 
megszámlálhatatlan tömege minden irányból felsza-
ladva a sziklákra, nyílzáport zúdított a király seregére... 
Elestek fiatalok és öregek, hercegek és nemesek ... maga 
a király is alig menekült el pár emberével...

  Írd le a posadai csatát a 10. és 11. forrás segítségével. 

A posadai csata

A XVI. században egy régi  
templom helyén épült kolostori 
templom Argyasudvarhelyen 
(Curtea de Argeș)

Feladat

I. Basarabot ábrázoló  
falfestmény az argyasudvarhelyi 
királyi templomban

Argyasudvarhely volt Havasalföld első fővárosa. 
A kiemelkedő történelmi műemlékek között találjuk 
az argyasudvarhelyi kolostort és királyi templomot. 
A legenda szerint a Fogarasból érkezett Negru Vajda 
alapította a települést

Állapíts meg két hasonlóságot és két különbséget a 
középkori Moldva és Havasalföld megalapításában!

Hasonló-

ságok
1 …
2 …

Különbségek
1 …
2 …

Különbségek
1 …
2 …

Mold va Havasalföld

A román országok térképe 1400 körül

A Képes Krónika alapján

forrás9.

forrás8.

forrás10.

forrás11.
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Várak és erődtemplomok a 
középkori Erdélyben
  Keresd meg a térképen a leckében 

található helységeket!

2. LECKE Erdély, a soknemzetiségű térség 
Erdély, a soknemzetiségű térség. Hogy 

megvédje határait és serkentse a gazdasági fejlődést a 
Magyar Királyság a XII-XIII. században a határok men-
tén Erdély keleti és déli részére német telepes szászo-
kat és székelyeket telepített be. Ezek birtokot és elő-
jogokat kaptak (földet, bizonyos adók alól való 
felmentést stb.) A szászok és a székelyek által épített 
települések az egyik legsűrűbb középkori védelmi 
erődrendszert alkotják mai napig Európában. Ezeknek 
egy része (Nagybaromlak, Berethalom, Szászfehéregy-
háza, Prázsmár, Székelyderzs, Kelnek) az UNESCO Vi-
lágörökség része. A német, magyar és román kulturá-
lis hagyomány fontos szerepet játszik Erdély kulturális 
és etnikai sokszínűségében. 

Erődtemplomok a középkori Erdélyben. 
Számos faluban a templom volt az egyetlen kőből ké-
szült építmény, mely védelmet biztosított támadás 

esetén. Ahol pénz hiányában a települést nem tud-
ták kőfallal körülvenni, a templomot egy kis erőddé 
alakították át, erős falat építvén köré forrás2. . Ily mó-
don katonai és vallási célt is szolgálhatott. 

Városok a középkori Erdélyben. A német 
telepesek által alapított Segesvár hamarosan Erdély 
egyik legfontosabb városa lett más, szászok által ala-
pított városokkal együtt, mint például: Nagyszeben, 
Brassó, Med gyes, Beszterce. Nagyszeben egy híres ke-
reskedelmi központ volt, oklevelek bizonyítják, hogy 
itt létezett először román területen gyógyszertár, 
könyvtár, múzeum és kórház. A város központjában 
ma is számos többszázéves épület taláható (paloták, 
templomok, múzeumok). Az idők során a várost vé-
dőfalakkal vették körül. Mai napig megtalálható né-
hány torony és bástya, mint például a Tanácstorony, 
Fazakasok tornya, a Fegyverkovácsok tornya. forrás4.  

forrás5.

1.  Fogalmazd meg mi volt a szászok szerepe Erdély történel-
mében?

2.  Melyek voltak az erdélyi középkori városok lakóinak fő 
foglalkozásai?

3.  Nevezd meg egy okát, hogy miért tartottak fent kereske-
delmi kapcsolatokat az erdélyi városok a havasalföldi 
városokkal!

4.  Mi volt az erődtemplomok szerepe?
5.  Miért válhattak menedékhellyé a templomok támadás 

esetén?

Szótár
szakállas puska – régi lőfegyver
lövész – itt. szakállas puskával har-

coló katona
erődítmény – katonai védelmi 

építmény
előjog (privilégium) – előny, 

kiváltság, kötelezettség alóli 
felmentés

forrás1.
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Medgyes
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A prázsmári erőd-
templom,

Brassó megye

A berethalmi erődtemplom
Szeben megye

Prázsmár a Bodzai-szoros 
utáni első település volt, a tö-
rök seregek kedvelt útvonala, 
amikor Erdélybe betörtek.

   Mit gondolsz, miért építettek erődtemplomot ezen a településen?
  Az erődítményekben léteztek olyan kamrák, amelyekben állandó jelleg-

gel élelmiszert tároltak. Mit gondolsz, miért tárolták ott az élelmet?

Segesvár középkori 
vára

Nagyszeben

1.  Portfólió. Készíts egy képes bemutatót a szászfehéregyházi erőd-
templomról! Felhasználva a digitális forrásokat, válassz ki 4 képet erről 
a műemlékről! Tedd be a digitális portfóliódba!

2.  Képzeld el, hogy idegenvezető vagy! Készíts egy útvonalat az erdélyi 
erődtemplomok látogatására, feltételezve, hogy Gyulafehérvárról 
indultok el! Használd fel a 70. oldalon található térképet!

Feladat

forrás3.

forrás4.

forrás5.

forrás2.

71



1  Vizesárok, amely 
körülvette a várat, és 
meggátolta az ellenség 
behatolását.

2  Felvonóhíd, 
amelyet veszély 
esetén vastag láncokkal 
felemeltek, hogy 
meggátolják  
a támadók  
behatolását a 
kastélyba.

3  Lőrések,  
kis rések a várfalon, 
amelyeken az íjászok 
kilőttek az ellenségre.

A középkori Európában számos kis királyság lé-
tezett, amelyek gyakran háborúztak egymással. 
Nemesek és lovagok földbirtok fejében a király 
szolgálatában harcoltak. Várerődítményekben lak-
tak a csa ládjukkal, katonáikkal és szolgáikkal. A töb-
bi ember a várak körül kialakult kis falvakban élt. 
Nekik joguk volt használni a nemesek földjét, cse-
rébe terménnyel fizettek. A lovagok lóháton har-
coltak. Egy igazi lovag bátor volt, és felesküdött ura 
szolgálatára és védelmére. Hogy harci képességei-
ket gyakorolják és fejlesszék, vagy hogy eldöntse-
nek egy vitát, lovagi tornákon mérték össze erejü-
ket. Lóháton sebesen egymás felé vágtatva, lándzsa 
segítségével próbálták egymást kiütni a nyeregből. 

A nemesek gondtalan életet éltek. A fiúkat lova-
goknak nevelték, a lányokat pedig hangszeren játsza-
ni és hímezni. 

Élet a várban

Egy lovag portréja
  nemesi család sarja, ismeri a 

becsületkódexet;
  ügyes lovas és fegyverforgató (kard és 

lándzsa);
  lovagi tornákon vesz részt, hogy jobban 

felkészüljön a csatákra;
  páncélt visel, és pajzzsal védi magát;
  bátor és erős, a gyengék védelmezője, 

hűséges hűbérurához, akinek 
szolgálatában áll.

Készíts egy bemutatót Élet a 
várban címmel! Használj különböző 
forrásokat, beleértve az alábbi 
cikket is! 
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7  A gyilokjáró vagy gyilokfolyosó a várfal 
védelmét biztosító őrjárat helye.

6  A párkánycsipkézet a védőtorony 
falán vágott rések, amelyek arra szol-
gáltak, hogy az ellenségre lövegeket 
szórjanak.

4  Az öregtorony a legvédettebb része volt a várnak. Itt voltak a 
nemesnek és családjának a szobái. Ezek közé tartoztak a hálószobák, 
a nagyterem, ahol étkeztek, a fegyverterem, ahol a fegyvereket rak-
tározták, a konyha és a pince.

5  A belső udvar 
támadás esetén 
menedéket biztosí-
tott a nemes földjeit 
megművelő parasz-
toknak. 

Középkori kastélyok és várak  
a román térségben

A törcsvári kastély 
(Castelul Bran)  
a XII. században épült 
egy stratégiai helyen, 
egy Brassótól 30 km-re 
levő sziklán.

A Fogarasi-havasokban 
lévő Poienari várat 
eredetileg a XIV. szá-
zadban építették,  
majd Vlad Tepes felújí-
totta.

A németvásári (Neamț) vár  
a XIV. században épült egy 
hegyen. Sasfészeknek tartot-
ták, és az volt a szerepe, hogy 
őrködjön a Moldova és a Szeret 
völgye fölött. 

Vajdahunyad  
várát  

Hunyadi János  
építtette  

a XV. században  
egy patak fölötti 

sziklára. 

KartotekKartotek
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3. LECKE Havasalföld Mircea cel Bătrân 
idején (1386–1418)

1.   Nevezd meg Mircea cel Bătrânnak három 
olyan intézkedését, amelyet azért hozott, 
hogy megvédje a román területeket a török 
veszély ellen!

2.  Nevezd meg Mircea legfontosabb csatájá-
nak helyszínét a törökök ellen!

3.  Nevezd meg Mircea szövetségeseit!
4.   Mondj két okot, amiért elfogadta, hogy adót 

fizessen a törököknek uralkodása végén!

A XIV. század végén az Oszmán Birodalom egész Európa 
számára fenyegetést jelentett. Terjedelme Ázsiától a Dunáig 
tartott. Itt beleütközött a Mircea cel Bătrân vajda által veze-
tett románok ellenállásába. Basarab leszármazottjaként 1386-
ban foglalta el a trónt, és Havasalföld egyik legfontosabb ural-
kodója lett. forrás1.  forrás2. . Uralkodása alatt érte el Havasalföld 
legnagyobb kiterjedését: az Olttól a Dunáig észak-dél irány-
ban, és a Vaskaputól a Fekete-tengerig nyugat-kelet irányban. 

forrás3.  Az ország jól szervezett volt, virágzott, és szomszédai 
tisztelték. A városok sokasodtak és fejlődtek: Târgoviște (ural-
kodói székhely) Gyurgyevó (Giurgiu), Câmpulung és Argyas-
udvarhely (Curtea de Argeș). 

Harc és diplomácia
Mint katonai vezető, Mircea cel Bătrân egy jól felkészült 

hadsereget vezetett. Uralkodása alatt Havasalföld területén 
számos kolostort és vastag falakkal megerősített várat emel-
tek, amelyek az ország védelmét biztosították. Mircea cel 
Bătrân okos diplomata volt. Hogy a török veszély ellen véde-
kezzen, szövetséget kötött a szomszédos országok uralkodói-
val (Moldva, Magyarország, Lengyelország), melyek meg sze-
rették volna gátolni az Oszmán Birodalom terjeszkedését. 

Az I. Bajazid szultán által vezetett törökök megtámadták 
Havasalföldet, de az Argyas folyó menti rovinei csatában 
(1395) Mircea legyőzte őket. Ez a győzelem ismertté és tisz-
teltté tette egész Európában. Győzelme azért is fontos volt, 
mert a török hadsereg sokkal erősebb európai országok előtt 
is rettegett volt. Erre bizonyíték, hogy 1396-ban Nikápolynál 
a törökök szétvertek egy hatalmas keresztény sereget, melybe 
Európa számos országából toboroztak lovagokat. Uralkodása 
utolsó éveiben öregen és külső támogatás hiányában Mircea 
elfogadta, hogy a béke megőrzése érdekében adót fizessen 
a  törököknek, akik ekkorra nagyon megerősödtek. 1417-ben 
az Oszmán Birodalom elfoglalta Dobrudzsát. Mircea 1418-ban 
meghalt, és az általa alapított Cozia kolostorban temették el. 

forrás5.  

Mircea cel Bătrân az argyasudvarhelyi  
püspöki templom falfestményén.
A rovinei csata idején Mircea egy félelemet 
nem ismerő lovag volt életének delén. Figyeld 
meg a képet, és írd le az uralkodó külsejét!
  Keresgélj különböző forrásokban (könyvek 

vagy Internet) és magyarázd meg a cel 
bătrân (öreg) jelzőt, figyelembe véve azt, 
hogy régen az öreg mást jelentett (első vagy 
régi)! 

forrás1.
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Io - a „Ioannes” név rövidítése, mely az jelenti 
„Isten kiválasztottja”

herceg – nemesi rang
templomalapítás (kolostoralapítás) – 

vajda parancsára emelt templom vagy 
kolostor

rovina – ingoványos szakadék
adó – pénzbeli vagy egyéb kötelezettség, 

amelyet egy győztes hatalom rákénysze-
rít a vesztesre

falikárpit – kézzel vagy géppel készített 
díszes, akár jeleneteket is ábrázoló szövet, 
amelyet falak vagy bútorok díszítésére 
használtak.

1.  Keressétek ki a szövegből az összes 
évszámokban kifejezett dátumot és a 
vele kapcsolatos eseményt! Helyezzétek 
el őket egy táblázatban (az alábbi minta 
alapján), és írjátok mellé a megfelelelő 
eseményt!

2.   Szerepjáték. Állítsátok színpadra 
Bajazid szultán és Mircea cel Bătrân talál-
kozását, ahogyan Mihai Eminescu meg-
jelenítette A III. levél (Scrisoarea a III-a) 
című művében! A díszlethez keressetek 
a koraeli bútorzatról szóló forrásokat!

Feladatok

SzótárHavasalföld kiterjedése Mircea cel Bătrân  
uralkodása idején

A Cozia kolostor

Mircea cel Bătrân 
uralkodói  

pecsétje

Bajazid a 
„villám” 
szultán

A kolostorok fontos kulturá-
lis központok voltak, ahol 
könyveket írtak és másoltak, 
iskolákat és könyvtárakat lé-
tesítettek, és különböző 
mes terségeket tökéletesí-
tettek (kárpitszövés, ékszer-
készítés, hímzés, szépírás 
stb.). A kolostorok megerősí-
tett falai védelmet biztosí-
tottak a háborúk idején.

Én (Io), Mircea, nagy vajda és uralkodó, aki Isten kegyelméből és engedelméből uralkodom egész Havaselve, 
valamint a hegyeken túli részek fölött, egészen a tatár vidékekig, Omlás és Fogaras hercege, a Bánság és 
Szörénység, illetve a Duna mindkét oldalának a nagy tengerig ura és Durosztol egyetlen uralkodója. 
 Részlet Mircea cel Bătrân egyik okiratából

A rovinei 
csatában 
harcoló török 
sereg vezére

Év Esemény
1386 Mircea Havasalföld 

uralkodója lesz

E r d é l y i
V a j d a s á g

Kolozsvár

Kília

Szörényvár
Târgoviște

Argyasudvarhely
Brăila

Durosztol

Gyulafehérvár

TA R N O V O I  K I R Á LY S Á G V I D I N I  K I R Á LY S Á G
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o
b
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d
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a

M O L D V A

HAVASALFÖLD

SZERBIA

forrás3.

forrás4.

forrás6.

forrás5.

forrás2.

Dnyeszter-
fehérvár

Nándor-
fehérvár

Vidin
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4. LECKE Havasalföld Vlad Țepes  
uralkodása idején (1456–1462)

1.  Állapítsátok meg, hogy az alábbi kijelentések 
okai vagy következményei Vlad törökellenes 
csatáinak!

a. az adófizetés megtagadása
b. Vlad Țepes eltávolítása a trónról
c. Vlad Țepes keresztény uralkodó volt
d. a termés felgyújtása

2.  Készítsetek egy ábrát a táblán és a füzetekben az 
alábbi modell alapján!

Vlad Țepes Vlad Dracul fia volt, és Mircea cel Bătrân leszármazottja-
ként Havasalföld ura. Az uralkodó apja a Dracul nevet kapta, mivel a Sár-
kány (latinul Draco) vitézi rendhez tartozott. Ez egy vallásos-katonai tár-
saság volt, amelyet a XV. század elején alapított a magyar király. A rend 
címere egy sárkány volt, célja pedig a kereszténység védelme az oszmán 
törökökkel szemben. Vlad Țepes úgy maradt fenn a történelemben, mint 
egy kegyetlen de igazságos uralkodó, aki példásan megbüntette a tolva-
jokat, a becstelen és lusta embereket, karóba húzva őket. 

A politikában azon fáradozott, hogy megszilárdítsa hatalmát, ezért 
az ellenfélnek tekintett bojárokat eltávolította. Úgy vélte, hogy a rend és 
fegyelem az országban biztosítja számára a nép támogatását, és így köny-
nyebben ellen tud állni a törököknek.

A havasalföldi kereskedők érdekeit védte azzal, hogy megszüntette a 
brassói és a nagyszebeni kereskedők előjogait. Ezzel magára haragította azo-
kat, akik emiatt rossz hírét keltették Európa-szerte. Így jelentek meg a „Dra-
kuláról” (az ördög fiáról), egy vérszomjas lényről szóló legendák. 

Megtagadta az adófizetést a törököknek, kiváltva ezzel a haragjukat. En-
nek következtében 1462-ben II. Mohamed szultán egy sereg élén betört Ha-
vasalföldre azzal a céllal, hogy török tartománnyá változtassa azt. Mivel sere-
ge kisebb volt, Vlad a felperzselt föld taktikáját alkalmazta (a termés 
felgyújtása és a kutak megmérgezése, hogy az ellenség ne jusson élelemhez 
és vízhez), valamint a villámszerű rajtaütéseket. Egy emlékezetes eseménye a 
történelemnek Vlad Târgoviște melletti éjszakai támadása volt. forrás5.  

A bojárok egy része elégedetlen volt Vlad Țepessel, ezért testvérét, Radu 
cel Frumost segítették a trónra. Vlad Țepes Erdélybe menekült. Az erdélyi 
kereskedők, akik sértve érezték magukat Vlad intézkedései által, meggyőz-
ték Mátyás királyt, hogy börtönbe zárja. Ștefan cel Mare segítségével 1476-
ban visszafoglalta a trónját. Egy hónapig uralkodott csupán, mivel megöl-
ték. Azt feltételezik, hogy az általa alapított Comana kolostorban van 
eltemetve, vagy a Snagov kolostorban. 

Egy az ő korában keletkezett dokumentumban említik meg először Bu-
karest várát 1459-ben.

Vlad Țepeș

A Sárkányrend 
címere

Festmény a XVI. század második 
feléből

1. __________

2. __________

Vlad Țepes 
törökellenes 

csatái

1. __________

2. __________

forrás1.

forrás2.
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fáklya – világító eszköz
uralkodói oklevél – az uralkodó által kibo-

csátott dokumentum
zsoldosok – fizetett katonák
uralkodói tanács – egy csoport bojár, akik 

segítettek az uralkodónak az ország 
vezetésében

Szerepjáték. A lecke szövege és más források 
alapján, párban dolgozva, alkossatok egy 
lehetséges párbeszédet Vlad Țepes és II. Mo -
ha med szultán között! Felhasználhatjátok az 
alábbi kifejezéseket: az én országom, béke, 
Konstantinápoly, adó, behódolás, bátorság, 
Târgoviște! Mutassátok be az osztály előtt!

Havasalföld térképe Vlad Țepes 
uralkodása idején

Vlad Țepes és a török követek
Theodor Aman olajfestménye a Román Nem-
zeti Művészeti Múzeumban
Jelenet, amely bemutatja, ahogy Vlad Țe-
pes parancsot ad a török követek turbánja-
inak felgyújtására, mivel azok nem voltak 
hajlandók levenni fejfedőjüket.

Dicționar

Vlad Țepes fáklyás csatája, Tehodor Aman festménye
Vlad Țepes éjjeli támadása II. Mohamed serege ellen Târgoviștenél

Feladatok

E r d é l y i  V a j d a s á g

Kília

Szörényvár
Târgoviște

Argyasudvarhely
Brăila

Durosztol

M O L D V A

HAVASALFÖLD

O S Z M Á N  B I R O DA LO M

forrás3.

forrás4.

forrás5.

Gyulafehérvár

Nagyszeben

Vidin
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szabad paraszt – paraszt, akinek saját földje volt
kincstár – olyan épület vagy intézmény, ahol 

az ország vagyonát őrizték
zsoldos – fizetett katona

Szótár

5. LECKE Moldva Ștefan cel Mare  
uralkodása alatt (1457–1504)

1.  Mikor uralkodott Ștefan cel Mare, melyik években? 
Hány évig uralkodott?

2.  Magyarázd meg, hogyan bátorította Ștefan a keres-
kedemet!

3.  Említsd meg Ștefan cel Mare-nak egy olyan csele-
kedetét, amellyel a kultúrát támogatta!

4.  Nevezz meg 3 olyan államot, amellyel Ștefan kon-
fliktusban volt! 

A románok középkori történelmében Ștefan cel Mare 
uralkodott a leghosszabb ideig forrás1. . Az ő uralkodása alatt 
Moldva a Dnyesztertől a Keleti-Kárpátokig terjedt. forrás2.

Ștefan cel Mare idejében Moldva politikailag stabil állam 
volt, amely nagy fejlődést ért el. A biztonságos utak arra 
bátorították a kereskedőket, hogy keljenek át az országon, 
a Fekete-tengertől nyugat felé és vissza, az adókból szárma-
zó pénzek pedig az ország kincstárába kerültek. Így az ural-
kodónak volt elég pénze harcolni és arra, hogy építkezzen. 
A templomok és kolostorok, amelyek az ő idejében épültek, 
ma az UNESCO örökség részei. forrás3.  forrás4.  Ștefan cel Mare 
ügyes politikus, diplomata és stratéga volt, a haza védel-
mére, a kultúra fejlődésére és a kereszténység védelmére 
irányuló cselekedeteivel kiérdemelte kortársainak a csodá-
latát. Erős szomszédaival háborúskodott, az Oszmán Biro-
dalommal, a Lengyel Királysággal és a Magyar Királysággal, 
és sikerült győzedelmeskednie fölöttük. A legnagyobb ve-
szélyt az Oszmán Birodalom terjeszkedése jelentette. Kons-
tantinápoly 1453-as meghódítása után II. Mohamed szul-
tán folytatta hódító útját Európa közepe felé. A törökökkel 
folytatott háborúk után (ezek között a nagy vaslui győze-
lem 1475-ben, a războieni vesztes csata 1476-ban, a Chilia 
és a Cetatea Albă várak elvesztése 1484-ben), Ștefan cel 
Mare kénytelen volt kiegyezni a törökökkel és adót fizetni 
nekik. 

A hadsereg szabad parasztokból, a bojárok birtokairól 
származó katonákból és a vásárok lakóiból állt, alig volt 
fizetett katonasága (zsoldosok). Az országot Ștefan által 
megerősített és újjáépített várak védték: Soroca és Tighi-
na a Dnyeszternél, Cetatea Albă a Fekete-tengernél, Chilia 
a Dunánál, Neamț a hegyek között, Hotin és Soroca észa-
kon.

Ștefan cel Mare

Ez az arckép (amely a Gura Humorului-i Kolostorban 
őr zött kéziratban található) az uralkodó egyik leg-
élethűbb ábrázolása.

forrás1.

forrás2.
Moldva Ștefan cel Mare idejében
  Nézd meg a térképet! Nevezd meg azokat a 

helységeket, ahol harcok folytak!

    Magyarázd meg, miért nevezték Ștefant –cel 
Mare”-nak, vagyis nagynak, bár alacsony terme-
tű volt!

Csaták

LÁBJEGYZET
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1.   Jelenet. Ştefan cel Mare. Személyisége és uralko-
dása inspirációforrás volt sok román író számára. A leg-
fonosabbak: Barbu Ștefănescu Delavrancea (Napnyugta 
című színdarabja), Dimitrie Bolintineanu (Nagy István 
jóanyja című költeménye), Vasile Alecsandri (Dumbrava 
rosie/Vörös liget című verse), Mihail Sadoveanu 
(Nyestfiak című regénye) stb. Válasszatok ki egyet ezek 
közül a művek közül, és játsszátok el!

Feladatok

 Ștefan, nem volt magas termetű (...) Értelmes, szorgalmas volt (...) és 
mindig ott jelent meg, ahol senki sem gondolta volna. A háborús dolgok 
mestere volt, és ahol szükséges volt, ott termett nagy lelkesedéssel (...) 
ha pedig győzedelmeskedtek fölötte, nem vesztette el a bizalmát és 
legyőzöttből képes volt a legyőzői fölé emelkedni. Később, a halála után 
fia, Bogdan vajda lépett a nyomába: jó fának jó (lesz) a termése. 

Grigore Ureche, Moldvai krónika 

A putnai 
kolostor

Ștefan cel Mare  
kardja

A putnai kolostor az egyik legismertebb építmény, amelyet 
az uralkodó építtetett, ott is van eltemetve. A krónikás, Gri-
gore Ureche így írja le ezt az eseményt: „Ștefant pedig nagy 
búslakodással és siránkozással temette el az ország a Putnai 
kolostorba, amelyet ő építtetett, s nagy bánat volt, mert min-
denki úgy siratta, mint a saját szülejét.” 

  Írd le, hogyan reagált a nép az uralkodó halálára, a fenti 
idézet alapján!

Minden győztes csata után 
Ștefan cel Mare építtetett 

egy vallásos építmétményt. 
Azt mondják, hogy több 

mint 40 templomot és 
kolostort építtetett, ezek 

között Voronețet is. 

Ez a tárgy Isztam-
bulban, a Topkapi 
Palotában van 
kiállítva.

Ștefan cel Mare

forrás3.

forrás4.

forrás6.

forrás5.

2.  Töltsétek ki az ábrát az alábbi javaslatok szerint:
1. Ștefan cel Mare három neves építménye.
2.  Ștefan cel Mare három ellensége.
3.  Moldva három védővára.
4. Ștefan cel Mare három csatája.

 

 

 

 

 

   

 

  

  

  

 

 

  Válassz ki a szövegből 3 jótulajdonságot, melyet 
Grigore Ureche az uralkodónak tulajdonított!

A voroneți kolostor, amely 
más Észak-Moldvai kolosto-

rokkal együtt az UNESCO 
Világörökség kincse
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6. LECKE Mihai Viteazul uralkodása  
(1593–1601)

Mihai Viteazul (Vitéz Mihály vajda) 1593-ban foglalta el Havasal-
föld trónját. Azelőtt Krajova bánja volt, ami lehetővé tette, hogy 
megismerje az ország helyzetét.

Mivel Havasalföldre egyre nagyobb sarcot (adót) és egyéb terhe-
ket vetett ki az Oszmán Birodalom, trónra lépése után Mihai Vitea-
zul hadjáratot vezetett az ország felszabadításának érdekében. Sok 
csatában harcolt vitézül az oszmánok ellen. A legnevezetesebb ütkö-
zetek egyike 1595-ben zajlott le Călugăreninál. forrás4.  1597-ben Mihai 
Viteazul békét kötött az Oszmán Birodalommal: a Magas Porta élete 
végéig Havasalföld vajdájaként ismerte el adófizetés és az oszmán 
fennhatóság elismerése ellenében.

Mihai vajda tovább folytatta az oszmánellenes háborúra való fel-
készülést. Egyezséget kötött II. Rudolf osztrák császárral, majd beha-
tolt Erdélybe, és eltávolította a trónról az erdélyi fejedelmet, aki be-
hódolt a törököknek, aztán behatolt Moldvába, és elűzte a trónról 
a Lengyel Királysághoz hű moldvai vajdát is (1600-ban). Ezek után 
Havasalföld, Erdély és egész Moldva uralkodójának nyilvánította ma-
gát, vagyis azon középkori fejedelemségek urának, amelyek a  mai 
Romániát alkotják. Első ízben történt meg az, hogy a románok egy 
vezető fennhatósága alá kerültek. forrás5.  forrás6.  A szomszédos ha-
talmak fenyegetést láttak a román fejedelemségek egyesülésé-
ben, ezért a Habsburg császár meggyilkoltatta a román uralko-
dót. Mihai Viteazul feje a dealui kolostorban van eltemetve, 
Târgoviște mellett. Sírkövén a következő felirat található: Ide van 
eltemetve a tisztességes keresztény Mihail feje, aki Nagy Vajda, 
Havasalföld, Erdély és Moldva uralkodója volt. Bár az egyesülés 
nem tartott sok ideig, az egység a román nép eszménye maradt 
és 1859-ben (Havasalföld és Moldva egyesülése Al. I. Cuza uralma 
alatt), illetve 1918-ban (Besszarábia, Bukovina és Erdély egyesülé-
se Romániával) vált valóra.

bán – hatalommal felruházott tisztségvise-
lő, aki az uralkodót (vajdát) helyettesí-
tette; Havasalföldön egy olyan bojár, aki 
Olténiát vezette

fennhatóság – más (ország) fölött gyako-
rolt felsőbb hatalom, idegen uralom

1.  Nevezz meg egy okot, amiért Mihai Viteazul elhatározta a 
három román fejedelemség egyesítését saját uralma alatt!

2.  Magyarázd meg, miért féltek a szomszédos hatalmak 
Havasalföld, Erdély és Moldva egyesülésétől!

3.  Nevezz meg két olyan megvalósítást, amely Mihai Viteazul 
nevéhez köthető!

4.  Nevezz meg egy okot, ami miatt a Mihai Viteazul által lét-
rehozott egyesülés rövid időn belül felbomlott!

Szótár

Mihai Viteazul
a prágai arckép, 1601
  Említs meg egy jótulajdonságot, amely ki-

derül a népdalból: Hallottátok? van egy vitéz 
/ Aki mindig éberen vigyáz / Amíg bajban van 
az ország / Ő a híres uralkodó / Aki azért kel-
lett e világra jöjjön/ Hogy harcoljon és győz-
zön. 

  Magyarázd meg, miért kapta Mihai a „Vitéz” 
nevet!

  Készítsd el az uralkodó portréját, külső és 
belső tulajdonságaival együtt, felhasználva 
a fenti idézetet és az arcképet! 

EURÓPA ÉS A ROMÁN ORSZÁGOK A KÖZÉPKORBAN

forrás1.

4. FEJEZET 
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1.   Mutasd be a lecke szövegében felsorolt eseményeket, fel-
használva a következő kifejezéseket: előtte, utána, végül, 
ugynabban az időben stb. 

2.       Szerepjáték. „Ha én lennék Mihai Viteazul, úgy érezném 
magam . . ./ úgy cselekednék . . . ” 

Feladatok

A román országok Mihai Viteazul idejében 

Mihai Viteazul bevonulása 
Gyulafehérvárra. Ez a pillanat úgy 
maradt meg a történelemben, mint a 
románok egységének a szimbóluma

  Írd le Mihai Viteazul bevonulását Gyula-
fehérvárra az 5. és a 6. forrás alapján! 

  Nézd meg a térképet! Sorold fel a román országok szomszédait!

  Mit gondoltok, miért volt 
benne Mihai Viteazul 
pecsétjében 1600-tól 
a bölényfej is?

A vajda pej lovon (jött), fehér zubbonyt viselt, 
fölötte egy sólymokkal hímzett köpeny. A fején 
darutollas kucsmát hordott, a tollak arany bross-
tűvel voltak felfogva; a kardja rubintokkal volt 
kiverve és arannyal díszítve lógott a bal oldalán. 
Mind meghódoltak előtte.

Mihai Viteazul 1599-es gyulafehérvári bevonulásának 
egy szemtanúja

A călugăreni 
csata

Teodor Aman 
vászonra festett 

olajfestménye

Mihai Viteazul pecsétje

TÖRÖK 
BIRODALOM

E R D É LY I 
F E J E D E L E M S É G

O S Z T R Á K 
B I R O D A L O M 
( H A B S B U R G ) 

L E N G Y E L                 K I R Á L Y S Á G 

M O L D O V A

H AVA S A L F Ö L D

Kolozsvár

Chilia

Tighina

Bacău

Suceava

Hotin
Hust

Chișinău

Brăila

Bukarest Fekete-
tenger

Silistra
Giurgiu

Târgoviște

Cetatea 
Albă

Jászvásár

Temesvár

Belgrád

Vidin

Krajova

Nagyvárad
Arad

Nagyszeben

Gyulafehérvár

Turnu

forrás3.

forrás4.

forrás6.

forrás5.

forrás2.

81



A bojárok és mások (...), 
mindannyian tanácskoztak 
(Ha vas al földön, 1688-ban) 
és megválasztották maguk 
közül Constantin Brân covea-
nut (...) és felemelték, hogy 
legyen uralkodó, mert tud-
ták, hogy bölcs és nemesi 
származású. Aztán nagy 
örömmel meghódoltak előtte 
mindannyian és jó hangosan 
ezt mondták: Jó órában 
legyél te nekünk uralkodónk, 
Felség, amíg élsz! 

Cantacuzino Krónika 

  Nevezz meg két okot, amiért 
Constantin Brâncoveanut ural-
ko dóvá választották! 

 

7. LECKE A kultúra nagy támogatói: 
Constantin Brâncoveanu és 

Dimitrie Cantemir
Constantin Brâncoveanu 1688 és 1714 között volt Havasalföld ura. 

Uralma az ország történetében egyike volt a leghosszabbaknak, és béke 
meg stabilitás jellemezte. A gazdag uralkodót Aranyhercegnek is nevezték. 

forrás1.  forrás2.  
Brâncoveanu idején Havasalföld három olyan birodalom – az Oszmán Bi-

rodalom, Ausztria és Oroszország – szomszédságában volt, amelyek közül 
mindegyik a hatalomért harcolt. Brâncoveanu jó diplomáciai tevékenysége 
biztosította az ország politikai egyensúlyát a három birodalom irányában. Si-
került megtartania az oszág területe fölötti rendelkezés jogát, igaz, csak óriá-
si adó ellenében, amit az Oszmán Birodalomnak fizetett. A török szultán 
udva rában történő cselszövések következtében 1714-ben Brâncoveanut 
meg  fosztották trónjától, és kivégezték Konstantinápolyban négy fiával együtt. 
A kivégzés előtt az uralkodónak felajánlották, hogy életben hagyják, ha áttér 
az iszlám vallásra, de ő ezt visszautasította, és mártírként halt meg.

Dimitrie Cantemir 1710-ben nevezte ki az Oszmán Birodalom Mold-
va uralkodójának. Mivel Konstantinápolyban nőtt fel és ott is tanult, a szultán 
bizalmát élvezte. Uralkodóként viszont megpróbálta felszabadítani országát 
az oszmán fennhatóság alól, úgy, hogy szövetséget kötött Nagy Péterrel, 
Oroszország cárjával. A két ország hadserege viszont vereséget szenvedett az 
oszmánoktól, és Cantemir Oroszországba menekült 1711-ben. 

A két uralkodó uralmának jelentősége és következményei. 
Mindketten nagymértékben hozzájárultak a kultúra fejlődéséhez. Constantin 
Brâncoveanu támogatta a román nyelvű könyvek nyomtatását (a bukaresti Bibli-
át), megépíttette a hurezi kolostort (Vâlcea megye), illetve számos templomot 
(pl. a bukaresti Sfântul Gheroghe Nou) és a Potlogi meg a Mogoșoaia palotákat. 
Ezeknek különleges kinézetük van, Brâncoveanuról elnevezett stílusban épültek 
(stil brâncovenesc). ( forrás4.  forrás5. ). Dimitrie Cantemir zenész, muzikológus, tör-
ténész, földajztudós és filozófus volt. Román és latin nyelven írt. Egyik legismer-
tebb műve a Descriptio Moldaviae (Moldva leírása). forrás6.  Brâncoveanu és Can-
temir uralma után az oszmán uralom a két ország fölött nyomasztóbbá vált, 
mivel megnőttek az Oszmán Birodalommal szembeni kötelezettségek. 

1.  Nevezz meg két másik román uralkodót, aki az idők során 
adót fizetett a törököknek! Mit gondolsz, miért tettek ilyet 
ezek az uralkodók?

2.  Egészítsd ki az alábbi diagramot , a szövegből kiválasztva a két 
uralkodó három-három megvalósítását!

Constantin Brâncoveanu  
(1654–1714)
vászonra festett olajfestmény, 
amely Románia Képzőművészeti 
Múzeumában található (az erede-
tinek a másolata)

Constantin 
Brâncoveanu

Dimitrie  
Cantemir 

… …… …… …

EURÓPA ÉS A ROMÁN ORSZÁGOK A KÖZÉPKORBAN

forrás1.

forrás2.

4. FEJEZET 
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Mogosoaja palota

Moldva leirása 

A hurezi kolostor műemlék, amely az UNESCO Világörökség része 

  Portfólió. Nézd meg a képeket forrás4.  és forrás5.  forrásban! A nyi-
tott veranda, oszlopokra támaszkodva, a brâncoveanui stílus jel-
legzetes eleme. Keress az interneten ehhez hasonló verandákat 
ábrázoló képeket, beírva azt, hogy: bukaresti új Szent György 
Templom (Biserica Sf. Gheorghe Nou București) vagy Potlogi 
Palota (Palatul de la Potlogi)! Készíts egy portfóliót 4-6 képpel, 
amely ezeket a műemlékeket ábrázolja!   Ki használhatta volna Dimitrie Cantemir idejében 

a  Moldva leirása című írást? Hát napjainkban ki 
használhatná? Indokold a válaszodat!

A Moldva leirása című művében Cantemir bemutat-
ja Moldva domborzatát, vizeit, növény- és állatvilá-
gát. Ugyanakkor bemutatja a településeket, a poli-
tikai és a társadalmi szervezettséget abban az 
időben. Beszél a szokásokról és a helyi hagyomá-
nyokról és a moldvaiak és a havasalföldiek közös 
eredetéről.

Ez a kolostor a legnagyobb szerzetesi épületrendszer Romániában, 
és ugyanakkor a brâncoveanui művészet jelentős műemléke. 

Dimitrie Cantemir (1673–1723)
A Moldva leirása című mű első ki-
adásában megjelent arckép

1.   Keresgélj a zenei site-okon, kulcsszóként beírva Dimitrie 
Cantemir dallamok (melodii Dimitrie Cantemir) vagy Dimitri 
Cantemiroglu, ahogy a törökök nevezték! Meghallgathatod 
az ő szerzeményeit, és nagyon fontos, 300 éves zenét fogsz 
hallgatni. Írd le a véleményedet 2-3 mondatban, és olvasd fel 
az osztályban!  

 2.   Terepen. Rajzolj egy vázlatot a Mogoșoaia palotáról! Készíts 
egy makettet az műemlékről a vázlatod alapján képzőművé-
szeti nevelés és kézimunka órákon! Jegyezz le egy cimkére 
fontos adatokat a műemlékről (a palota neve, mikor, hol és 
ki építette! A legsikeresebb makettek el lesznek helyezve az 
osztály múzeum-sarkában. 

Feladatok

zenetudós – a zene tudományával foglalkozó 
tudós

veranda – tornác; egy templom bejáratánál ta-
lálható, oszlopokon álló kis helyiség, előtér, 
oszlopokon és boltíveken álló erkély

Szótár

forrás3. forrás4.

forrás6.

forrás5.
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Fűszerek
A fűszerek közé sorolhatjuk a borsot, fa-
héjat, sáfrányt és a szegfűszeget. 
  Mit gondolsz, miért voltak fontosak 

a fű szerek a középkorban?

8. LECKE Utazók és utazásaik
Politikai és földrajzi vonatkozások

A mai technológia segít bennünket abban, hogy a sok mindent 
megismerjünk és megérthessünk a körülöttünk levő világból. A mű-
holdak, űrhajók, gépkocsik, vonatok, tengeralattjárók, repülőgépek 
segítségével bárhova eljut az ember, a világűrtől az óceánok legmé-
lyéig. Néhány évszázaddal ezelőtt az embereknek nem voltak közle-
kedési eszközeik / járműveik, hogy nagy távolságokat megtehesse-
nek, és az ismert világ Európának, illetve Közel – és Távol-Keletnek  
egy részét jelentette. 

A XV. században Európa államai gazdasági szempontból fejlődni 
kezdtek. Több aranyra és ezüstre volt szükség, hogy a kereskedelem-
ben használt pénzt biztosítani tudják. Ugyanakkor a távoli országok-
ba történő utazások jövedelmezőek voltak, mivel olyan keleti oszá-
gokból, mint India vagy Kína ritka árukat lehetett behozni (selymet, 
fűszereket, ékszereket), amelyeket nagy haszonnal lehetett eladni. 

forrás1.  forrás2.  Mivel akkoriban a hatalmas Oszmán Birodalom az Eu-
rópát Ázsiával összekötő szárazföldi kereskedelmi utakat ellenőrzése 
alatt tartotta, az európaiak új utakat kerestek, amelyek Ázsia gazdag-
ságaihoz vezethették őket. Egy másik oka az utazásoknak a keresz-
ténység megismertetése és terjesztése volt a távoli népek körében. 
Az iránytű használata és az óceánjáró hajók kifejlesztése lehetővé 
tették a hajósoknak, hogy egyre távolabb merészkedjenek a partok-
tól, és könnyebben áthajózzanak nagy, ismeretlen vizeken. forrás3.  
Az emberi kíváncsiság és a hajósok merészsége egyaránt hozzájárult 
a nagy földrajzi felfedezésekhez. A leghíresebb hajósok közé tartozott 
Kolumbusz Kristóf és Fernando Magellan.
Az utazások következményei

Az expedíciók során új kereskedelmi utakat és ismeretlen vidéke-
ket fedeztek fel. Ezek a területek hatalmas gazdasági-, illetve nyers-
anyagforrásokat biztosítottak Európa országainak. Az újonnan felfe-
dezett kereskedelmi utak fellendítették a kereskedelmet, és ezáltal 
emelkedett az európai lakosság életszínvonala. A felfedezők új nö-
vényfélékkel és állatfajokkal tértek haza útjaikról, és bővítették 
a földrajzi ismereteket. forrás4.  

A szövegből vett információk alapján írd be három 
okát és három következményét a nagy földrajzi felfe-
dezéseknek! Vedd figyelembe az alábbi modellt!

expedíció – tudományos felfedezés céljá-
ból indított hosszabb utazás 

Szótár1. __________

2. __________

3. __________

Nagy  
földrajzi  

felfedezések

1. __________

2. __________

3. __________

EURÓPA ÉS A ROMÁN ORSZÁGOK A KÖZÉPKORBAN

forrás1.

4. FEJEZET 
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Az Új Világból az európaiak által 
behozott növények

  Milyen ételek hiányoznának az étlapodról, 
ha az európaiak nem hozták volna be 
az Új Világból?

Iránytű és térkép – hajózáshoz 
szükséges kellékek

Selymek

Amikor az európaiak az Új Világba érkeztek, 
nem kerestek feltétlenül új területeket, csak 
új utakat a fűszerek behozatalára Indiából 
Európába. A véletlen műve volt, hogy ők 
felfedeztek valamit, ami ugyanolyan érté-
kes volt (mint a fűszerek): a kukoricát. A he-
lyi népesség nem tudott volna kukorica 
nélkül megélni, ez alapélelmiszerré vált. 
Kálciumban gazdag és zöldséggel vagy 
hússal társítva biztosítja az egészséges táp-
lálkozást. Más növények, amelyeket a felfe-
dezők az Új Világból hoztak be, a paradi-
csom és a burgonya. 

Használd forrásként az internetet, írd be Nagy felfe-
dezők, és készíts egy listát 6 felfedező nevével 
(másokkal, mint akiket a leckében megemlítettek) 
akik az idők során új területeket fedeztek fel! 
Hasonlítsátok össze a listáitokat az osztályban! 
Melyik név szerepel a leggyakrabban? 

Feladatok

forrás3.

forrás4.

forrás2.
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Kolumbusz elindulása  
Palos kikötőjéből 1492-ben,  
a Santa Maria hajó fedélzetén A Nao Victoria nevű hajó

Miután Kolumbusz az Atlanti-óceánon keresztül Ame-
rikába ért, sok hajós igyekezett példáját követni. Ezek 
egyike Fernando Magellan volt, aki 1519 és 1522 között 
Ázsiába tartott Nao Victoria nevű hajóján, amit négy má-
sik hajó kísért. Térképei segítségével megkerülte Ameri-
kát, így az Atlanti-óceánról a Csendes-óceánra ért egy 
szoroson keresztül, amit Magellán-szorosnak neveztek el 
róla. A Csendes-óceán számára – és a világ számára is – 
addig ismeretlen volt. 
Magellan so ha sem ért 
vissza a hazá jába, mert 
életét vesz tette az 
úton, de expedíciója si-
keresnek bizonyult, mi-
vel az ő vezetésével ha-
józták körül először az 
emberek a Földet.

Nagy hajósok:  
Kolumbusz Kristóf  

és Fernando Magellan

Fernando Magellan Kolumbusz Kristóf

Kolumbusz Kristóf azt tervezte el, hogy új, 
Indiába vezető utat találjon, mivel onnan hoz-
ták be a fűszereket Európába. Spanyolország-
ból, Palos kikötőjéből indult útnak 1492-ben. 
Hetven napi utazás után földet pillantott meg, 
de az egy sziget volt Észak-Amerika közelében. 
Új földrészt fedezett fel, amit később Ameriká-
nak neveztek el. Kolumbusz eleinte meg volt 
győződve, hogy új úton ért Indiába, nem gon-
dolta, hogy más földrészt fedezett fel.

Készíts egy bemutatót Nagy hajó-
sok témával! Használj fel különböző 
forrásokat, beleértve az alábbi cik-
ket is!

EURÓPA ÉS A ROMÁN ORSZÁGOK A KÖZÉPKORBAN4. FEJEZET 
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Térkép  
Fernando Magellan és 

Kolumbusz Kristóf expe-
dícióinak útvonalával

Árbócok
Az árbócok a legerősebb fából  
készült hatalmas oszlopok voltak,  
amelyekre fel voltak fogva a vitorlák.
A főárbóc (a legmagasabb az összes közül) 
tetején volt egy megfigyelő állás, ahonnan 
egy tengerész a távolba nézve ellenőrizte  
az óceánt. 

Rakodótér
A hajó legmélyebben 
elhelyezkedő része, ahol az árut  
és az élelmet tartották.

Santa Maria

A felső vagy fő fedélzet
Itt zajlottak a mindennapi 
tennivalók a hajózás 
idején. A főfedélzet vihar 
idején nem volt megfelelő 
hely a tartózkodásra, mert 
ki volt téve az időjárás 
viszontagságainak. 

A zászlóshajó felépítése Kolumbusz Kristóf  
első expedíciójából

Kolumbusz kabinja
A hely, ahol 
a vállalkozó szellemű 
hajós olvasott és 
aludt az expedíció 
során.

Lábjegyzet

Fernando Magellan útvonala
Kolumbusz Kristóf útvonala

KartotekKartotek
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ISMÉTLÉS

Olvasd el az alábbi hiányos mondatokat, majd egészítsd ki ezeket a megadott szavakkal! 

A középkor az a törté-
nelmi korszak, amely az 
__________ és az 
__________ között 
helyezkedik el. 

Ebben a korban 
alakultak meg a középkori 
román országok: 
__________ , 

1484-ben), Ștefan cel 
Mare kénytelen volt békét 
kötni az Oszmán 
Birodalommal, és adót 
fizetni annak. 
__________előbb 
Krajova bánja volt, majd 
1593-ban Havasalföld 
vajdája lett. Trónra lépése 
után fel akarta szabadítani 
országát a török 
fennhatóság alól. Egyik 
legnagyobb csatáját 
Călugăreninál vívta 
_______ -ban. Az 1600-as 
évben rövid időre ő lett a 

között. Miután 
több csatában is 
legyőzte a törököket 
(mint például 1475-ben 
__________ , 1476-ban 
__________ , és Chilia-
nál meg Cetatea Albă-nál 

vezetője Havasalföldnek, 
Moldvának és Erdélynek, 
vagyis azoknak a 
középkori országoknak, 
amelyek a mai Romániát 
képezik.

__________ és 
__________ . 
__________ 1386- ban 
foglalta el Havasalföld 
trónját, és annak egyik 
legfontosabb vajdája lett. 
Bajazid szultán vezetésével 
a törökök megtámadták a 
Mircea cel Bătrân uralma 
alatt levő területeket, de 
__________-nál 
vereséget szenvedtek . 
__________ Havasalföld 
vajdája volt, Vlad Dracul 
fia és Mircea cel Bătrân 
egyik utóda. Vlad Țepeș 
szigorú és igazságos 
uralkodóként jelenik meg 
a történelemben, aki a 

lustákat, tolvajokat és 
tisztességtelen 
személyeket _______ 
büntette. Egy, az ő korából 
származó oklevélben 
szerepel első ízben_______ 
(1459). 

__________ Moldva 
vajdája volt 1457 és 1504 

4. FEJEZET 
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SZAVAK

1595 
1714
ókor
Bukarest
következményei
Constantin 
Brâncoveanu
Konstantinápoly
Dimitrie Cantemir
újkor
Mihai Viteazul
Mircea cel Bătrân
Moldva
Războieninál
gazdasági- és nyers-
anyagforrásokat
Rovine
Oroszország
Ștefan cel Mare
Erdély 
adót
Havasalföld
karóba húzással
Vasluinál
Vlad Țepeș

 _____________ 
egyike volt a leghosszabb 
uralmú vajdáknak 
Havasalföld történetében, 
és uralkodása idején 
(1688-tól 1714-ig) az 
ország sokat fejlődött. 
Országa békéjének 
érdekében nagy 
pénzösszegeket, vagyis 
_________ fizetett az 
Oszmán Birodalmnak. 
__________-ben 
Brâncoveanut 
megfosztották trónjától és 
kivégezték 
Konstantinápolyban négy 
fiával együtt.

 ____________-t 1710-
ben nevezte ki az Oszmán 
Birodalom Moldva 
uralkodójának. Mivel 
_____________ban nőtt 

fel és ott is tanult, a 
szultán bizalmát élvezte. 
Uralkodóként 
megpróbálta 
felszabadítani országát az 
oszmán fennhatóság alól, 
úgy, hogy szövetséget 
kötött ___________gal. 
A két szövetséges ország 
seregei azonban vereséget 
szenvedtek az 
oszmánoktól, és Cantemir 
Oroszországba menekült 
1711-ben.
A középkorban az 
európaiak Ázsiában és 

addig ismeretlen 
földterületeket, 
földrészeket fedeztek fel. 
Ezek ____________
biztosítottak Európa 
országainak.

Afrikában kerestek új 
lelőhelyeket, hogy 
nemesfémtartalékaikat 
gyarapítsák. A nagy 
utazásoknak és földrajzi 
felfedezéseknek fontos 
______________ lettek. 
Az expedíciók 
következtében új 
kereskedelmi utakat és 
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Említs meg két csatát, amelyet két különböző uralkodó vívott a törökök ellen! Mit gondolsz, a román uralkodók 
miért álltak ellen az Oszmán Birodalomnak, még akkor is, ha a törököknek sokkal népesebb seregük volt?

 Gyakorlat ELÉGSÉGES JÓ NAGYON JÓ
I 1 Helyesen helyezel el egy 

eseményt.
Helyesen helyezel el két 
eseményt.

Helyesen helyezel el három eseményt.

2 Egy ország neve helyes. Két ország neve helyes. Három ország neve helyes.
II Egy csatát említesz. Két csatát említesz meg. Megemlítesz két csatát és magyarázod, 

hogy a román uralkodók miért szálltak 
szembe a törökökkel. 

III A megadott szavakból 
legkevesebb négyet 
helyesen használsz.

A megadott szavakból 
legkevesebb hetet 
helyesen használsz.

A megadott szavakból legkevesebb 
tizenhármat helyesen használsz.

Minősítésed:Önértékelés

Készíts a középkori román államokról egy 100-150 szóból álló rövid bemutatót! Használd az általad alkotott 
szövegben az alábbi történelmi kifejezéseket, amelyeket ebben a fejezetben tanultál!
középkori állam, Havasalföld, Moldva, Erdély, országalapítás, I. Basarab, Bogdan, függetlenség, Vlad Țepeș, adó, 
soknemzetiségű, építmény, Putna, Egyesülés, Mihai Viteazul.  
Megváltoztathatod a szavak alakját, toldalékolhatod őket. Húzd alá a szövegben a felhasznált szavakat!

P O LO N I A

B

L E N G Y E LO R S Z ÁG L I T VÁ N  N AG Y  
F E J E D E L E M S É G 

Suceava

 Kolozsvár

Chilia

Szörényvár
Târgoviște

Argyasudvarhely
Brăila

Silistra

Moldvabánya

Gyulafehérvár

Țara de Jos

M A G Y A R 
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TA R N O V Ó I  K I R Á LY S Á GV I D I N I  K I R Á LY S Á G
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SZERBIA

1.  Rendezd időrendi sorrendbe, időtengelyre 
helyezve a következő történelmi eseménye-
ket: 
a román országok egyesülése Mihai Viteazul 
vezetésével; 
Ștefan cel Mare Moldva trónjára lép; 
Mircea cel Bătrân elfoglalja Havasalföld trónját!

2.  Nevezd meg azokat az országokat, amelyek 
A-val, B-vel és C-vel vannak megjelölve a 
térképen!

I. Rendszerezés

II. Vélemény

III. Feladat

FELMÉRŐ

A fejezet végén a digitális tankönyvből nyomtasd ki ezt az oldalt, és oldd meg a feladatokat! Ellenőrizd le a válaszokat a 112. 
oldalon! Töltsd ki a fejezetre vonatkozó megfigyelési lapot a 109-110. oldalon! Tedd be a tesztet és a megfigyelési lapot a 
mappádba! 

Munkaidő: 50 perc

4. FEJEZET 

Belgrád

Vidin
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Európa és a románok 
az újkorban
Ebben a fejezetben a következőkről tanulhatsz:
Múlt és jelen körülöttünk. A világ megismerése olyan utazók által, mint: Emil Racoviță és más XX. századi felfedezők. 
Korszakok, események és személyiségek. Újkor: Al. I. Cuza, A román fejedelemségek egyesülése, I. Károly, az állami függetlenség 
kivívása, Carol Davila, az I. világháború hősei, Ferdinánd és a Nagy Egyesülés, Románia az ezredfordulón. 

   Vegyél részt az osztálytársaiddal 
együtt a Csillagrobbanás című projekt-
ben! Fedezd fel a projekt részleteit a digi-
tális tankönyvben!

 Kartoték. Az ipari forradalom
  A Román Fejedelemségek egye-

sülése 1859-ben
 Az állami függetlenség kivívása
  Románia részvétele az I. világhá-

borúban
  Az egységes román nemzetállam 

létrehozása
  XX. századi felfedezők
  Európa és Románia az ezredfor-

dulón
 Év végi ismétlés
 Év végi felmérő
 Történelmi könyvtár 

fejezet5.
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EURÓPA ÉS A ROMÁNOK AZ ÚJKORBAN

Az ipari forradalom több, mint 300 éve történt, és azért fontos, mert az emberiség 
több lényeges jellemzőjét jelenítette meg: az ötletességet, az állhatatosságot és 

a tudományos ismeretek kutatása iránti érdeklődést, amelyek lényeges vonások a jelen 
és a jövő problémáinak megoldása szempontjából.

AZ IPARI FORRADALOM

A fazékban forró vízből felszálló 
fehéres köd tulajdonképpen egy 
apró vízcseppekből álló közeg, ame-
lyet a párolgó víznek az őt körülvevő 
hidegebb levegőben való lecsapó-
dása okozza. A gőz azonban ennél 
sokkal többet jelent. A párolgás so-

rán a víz térfogata 1700-szor na-
gyobb lesz, mint folyékony állapotá-
ban. Ez a folyamat több, mint egy 
tudományos érdekesség. Azért fon-
tos megértenünk, mert ez váltotta 
ki az emberiség legnagyobb gazda-
sági forradalmát. Ez az ipari forrada-

lom, ami a vízcseppek térfogatának 
egyszerű, láthatatlan és csodálatos 
növekedése, eredményezte gőzgép 
megjelenését, amely az emberiség 
egyik legfontosabb felfedezését je-
lentette, az eszközét, amely a mo-
dern világ egyik alapját rakta le.

A gépek korszaka

Az ipari forradalom a figyelem kö-
zéppontjába állította a gőzgépeket, 
mivel az ezek által kifejtett mozgás 
sokkal gyorsabb és erőteljesebb volt, 
mint amit az ember vagy a húzóálla-
tok el tudtak érni. A gőzgépet 1800 
körül fedezték fel és kezdték el hasz-
nálni. A bányászat gépesítése és au-
tomatizálása hatalmas mennyiségű 
szén és ásványi anyagok felszínre ho-
zását tette lehetővé. A felhalmozott 
széntöbblet egyre több területen 
tette lehetővé a gőzgépek alkalmazá-
sát, így egyre több gőzgép készült, és 
az építkezésben, a mezőgazdaság-
ban, a fémfeldolgozás és a textilipar-
ban, de egyéb szakterületen is gépe-
sítés történt. A munkásoknak, akik 
addig születési helyükhöz voltak köt-
ve, egyre nagyobb mozgásszabadsá-
got biztosítottak az egyre jobb uta-

A gőz csodája

zási lehetőségek / feltételek és az 
egyre olcsóbb és gyorsabb szállítási 
eszközök. Az emberek gyorsabban 

találtak maguknak munkát. Mo-
dern ipari városok épültek, amelyek 
sok tevékenységnek adtak teret.

Készíts egy bemutatót Az ipari for-
radalom címmel! Használj különbö-
ző forrásokat, beleértve az alábbi 
cikket is! 

5. FEJEZET 
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Az 1800-as évet követően 
olyan új közlekedési- és szállí-
tási járművek létrehozására 
került sor, amelyet gőzgépek 
működtettek. Ilyenek voltak a 
gőzhajók és a gőzmozdonyok 
vontatta vonatok. 

Más hajtóanyaggal műkö-
dő motorokat is feltaláltak, így 
megjelentek a gépkocsik és a 
repülőgépek is. 

Közlekedés, szállítás  
és járművek 

A villamosság (elektromosság) 
A XIX. század végén a tudósok rájöttek arra, hogyan kell előállí-

tani és kezelni a villamosságot, feltalálták az elektromos akkumulá-
tort, majd a villanymotort. Az új energiaforrások lehetővé tették 
olyan eszközök feltalálását, mint az izzólámpa, a fonográf, az elekt-
romos távíró, a telefon, a gépkocsi, a repülőgép, és azt is, hogy ezeket 
egyre nagyobb számban gyártsák. A világ elkezdett azzá válni, amit 
napjainkban látunk.

A gőzmozdonyok által vontatott vona-
tok nagymértékben lerövidítették az uta-
zások idejét és óriási mennyiségű árut tud-
tak szállítani. Ez hozzájárult az ipar és 
a kereskedelem fejlődéséhez. Fokozatosan 
változtak a törvények is, lehetővé téve a 
felfedezőknek, hogy olyan gépezeteket he-
lyezzenek üzembe, amelyek repülni tudtak 
vagy lemerülhettek az óceán mélyére.

A gőzhajók felszereltsége nagy távolságok 
megtételét eredményezte, az egész világon. 
Nagy-Britanniából kiindulva Európán át az 
egész világon új, hatalmas közlekedési- és szál-
lítási hálózat alakult ki.

Tudj meg többet az eu-
rópai emberek életéről 
a XX. század elejéről az 
arhívumban lévő videó-
felvételből!

KartotekKartotek
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1.  Készíts egy összefoglalót a fenti szöveg alapján, 
felhasználva a következő kifejezéseket: az elején, 
később, végül, ugyanakkor, stb.

2.  Gondolod, hogy a románok egyesülése pozitív 
dolog volt? Indokold meg a válaszodat!

3.   Sorolj fel két Al. I. Cuza által megvalósított refor-
mot!

1. LECKE A Román Fejedelemségek 
egyesülése 1859-ben

Politikai viszonyok és az 1859-es egyesülés
A XIX. században több európai ország népe nemze-

tállamot alakított ki. Ezek között találjuk a románokat is. 
A kedvező európai események láttán a politikusok meg-
fogalmazták azt a vágyukat, hogy Havasalföld és Moldva 
egyesüljenek. Az egyesülést egyes európai államok nem 
nézték jó szemmel (pl. az Oszmán Birodalom és Auszt-
ria), mások viszont (pl. Franciaország) támogatták. A po-
litikusok a nép támogatásával egyetlen uralkodót java-
soltak Havasalföld és Moldva trónjára, és azt meg is 
választották Alexandru Ioan Cuza személyében, létre-
hozva így a két fejedelemség egyesülését. Cuza lett az 
Egyesült Fejedelemségek első uralkodója.

A nagy reformok kora
Uralma első éveiben Cuza az egyesüléssel járó intéz-

kedésekkel foglalkozott: annak nemzetközi elismerésé-
vel, a közigazgatás egységesítésével, az államot vezető 
intézményekkel és a hadsereggel. Az ország fővárosa Bu-
karest lett. A trikolór (piros-sárga-kék) lett a nemzeti 
zászló, és az ország neve 1862-től Havasalföld és Moldva 
Egyesült Fejedelemsége lett. Cuza sok reformot vezetett 
be, amelyek megalapozták az ország modernizálását. 
Egyike ezeknek az agrárreform volt, amelynek során sok 
paraszt (földműves) család földtulajdonhoz jutott. Olyan 
törvényt bocsátott ki, amely ingyenessé és kötelezővé 
tette az elemi oktatást minden gyermek számára (addig 
csak a gazdag családok gyermekei járhattak iskolába). 

Cuza lemondása
Az uralkodónak sok ellenfele volt. A nagy földbirtoko-

soknak nem tetszett, hogy Cuza földhöz juttatta a pa-
rasztokat. Cuza-ellenes szövetség jött létre az országban, 
amely 1866-ban kényszerítette az uralkodót, hogy le-
mondjon a trónról.

Alexandru Ioan Cuza
Szathmáry Pap Károly vászonra festett olajfestménye, 
Románia Nemzeti Történelmi múzeumában 

(Cuza) fenséges, magasztos jellem volt, 
határozott, áldozatkész, nem volt benne 
kapzsiság (...) de ami a kortársai fölé 
emelte, az a népszerűsége volt, és a sze-
gény emberek szeretete.

Nicolae Iorga,  
A románok története a román nép számára

  Milyen erkölcsi tulajdonságai voltak Cuzanak, ame-
lyek meggyőzték azokat, akik az egyesülést akar-
ták, hogy őt válasszák uralkodónak? 

  Nevezz meg egy másik román uralkodót, aki egye-
sítette a román országokat!

  Keress hasonlóságokat és különbségeket a két 
egyesülés között! 

EURÓPA ÉS A ROMÁNOK AZ ÚJKORBAN

forrás1.

forrás2.
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Al. I. Cuza fejedelemmé való 
kikiáltása Havasalföldön,  
1859. január 24.
Szathmáry Pap Károly festménye Romá-
nia Nemzeti Történelmi Múzeumában
 

Románia térképe 1877 előtt

  Elemezd a térképet! Nevezz meg két tartományt, amely nem 
tartozott Romániához ezekben az években!

  Helyezd el az alábbi kijelentéseket az események sorrendjében!
● az agrárreform megvalósulása
●  Al. I. Cuza megválasztása Havasalföld és Moldva uralkodójának
●  az új állam fővárosa Bukarest lett 

1. LECKE A Román Fejedelemségek 
egyesülése 1859-ben

agrárreform – a mezőgazdaságban 
végbemenő változás. Az agrárre-
formok általában azt jelentették, 
hogy a parasztok (földművesek) 
földtulajdonhoz jutottak. 

magasztos – erkölcsileg magasren-
dű, emelkedett, fenséges

Szótár

1.  Szerepjáték „Ha én Cuza vajda lennék, úgy 
érezném magam . . ./ ezt cselekedném . . .”

2.  Keress az interneten és mutasd be a társaid-
nak 3 site-ot és 3 könyvet, amelyből többet 
tud hatunk meg a Fejedelemségek Egye-
süléséről!

Feladatok

Románia területe

LÁBJEGYZET

forrás3.

forrás4.
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1.  Nevezz meg két okot, ami miatt Romániának 
külföldi uralkodóra volt szüksége!

2.  Nevezd meg Románia uralkodóját a függet-
lenségi háború idején!

3.  Sorold fel a függetlenségi háború három 
(politikai, kulturális) következményét!

4.  Nevezd meg I. Károly két olyan megvalósítá-
sát, amely hozzájárult Románia fejlődéséhez! 
Indokold a választásod!

5.  Nevezz meg egy másik román uralkodót, aki 
hozzájárult az ország modernizálásához!

2. LECKE Az állami függetlenség 
kivívása (1877–1878)

Hazai és nemzetközi viszonyok. A trónvi-
szályok megszüntetése és az Oszmán Birodalommal 
szembeni függetlenség európai nagyhatalmak általi 
támogatásának elnyerése érdekében a román politi-
kusok egy külföldi uralkodóházból származó herce-
get tettek meg az ország vezetőjének. Miután Cuzat 
lemondatták a trónról, a fiatal Hohenzollern Károly 
herceg, aki egy olyan régi német uralkodóházból 
származott, amely rokonságban volt Európa uralko-
dóival,1866-ban elfogadta, hogy uralkodóként Ro-
mánia trónjára üljön. forrás1.  forrás2.

A függetlenség kivívása. 1875 körül Euró-
pa több régiójában (Boszniában, Hercegovinában, 
Szerbiában és Montenegróban) harcok kezdődtek 
az Oszmán Birodalom uralma alól való felszaba-
dulásért. Ezeket Oroszország támogatta. Romá-
nia 1877. május 9-én nyilvánította ki függetlensé-
gét a Parlamentben, május 10-én pedig az 
uralkodó által. I. Károly bátran és ügyesen vezette 
a román hadsereget a függetlenségi háborúban 
(1877–1878), a Plevnánál, Grivicánál, Smârdannál 
és Vidinnél vívott véres ütközetekben. Románia 
győztesként került ki a háborúból, és  az európai 
nagyhatalmak elismerték függetlenségét. Ugyan-
akkor Dobrudzsa az ország részévé vált. A függet-
lenség kivívása hozzájárult Románia elismerésé-

hez. Románia királyság lett, Károly pedig az ország 
első királya. 

Románia modernizálása. I. Károly (1866-
1914) komoly, egyszerű, fegyelmezett, felelősség-
teljes személy volt, és az volt a szándéka, hogy Ro-
mániába is behozzon olyan új, modern dolgokat, 
amelyek a nyugati országokban léteztek. A függet-
lenség kivívása kedvezett a modernizálási folya-
matnak, amely 1866-ban kezdődött az ország új 
Alkotmányának elfogadásával, ami a modern Ro-
mánia alapját képezte. Ebben szabályozták az or-
szág vezetését és az ország polgárainak jogait és 
kötelezettségeit. I. Károly uralma alatt vasútak 
épültek forrás5. , megépült a bukaresti Északi Pálya-
udvar és a Duna fölötti híd Cernavodanál, tehát 
fejlődött a szállítóipar. Megalakult a Román Nem-
zeti Bank, ami támogatta az ország gazdaságát. 
Egészségügyi, gyógyszerészeti és állategészségügyi 
iskolák jöttek létre, és megalakult a mentőszolgálat

forrás6.  A városok is fejlődésnek indultak, bevezet-
ték a közvilágítást, a földgázzal való fűtést és a köz-
szállítást (villamosok által). Könnyebb lett a kom-
munikáció a telefon bevezetésével. Virágzott a 
kultúra; abban a korban olyan neves román írók és 
költők éltek és alkottak, mint pl. Mihai Eminescu, 
Ion Creangă és I.L. Caragiale. 

I. Károly
I. Károly előbb feje-
delemként (1866-
1881), majd ki-
rályként (1881-1914) 
vezette az országot!
  Nevezz meg 

egy másik 
román uralko-
dót, aki majd-
nem olyan hosz-
szú ideig uralko-
dott, mint I. 
Károly!

Gyarapítsd a lecke anyagával kapcsolatos 
ismereteidet a Románia függetlensége/ Independența 
României című korabeli film részleteinek 
megtekintésével!

forrás1.
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Esküszöm, hogy az ország törvé-
nyeihez hű leszek, a románok 
vallását és az ország területi egy-
ségét megőrzöm, és alkotmányos 
uralkodóként fogok uralkodni. 

I. Károly acél koronája

I. Károly esküje 

A smârdani csata

Bukarest-Giurgiu 
vasútvonal 

 Mit gondolsz, miért választott I. 
Károly magának arany korona he-
lyett acél koronát? 

 Írd be az internetre Románia acél 
koronája (coroana de oțel a Români-
ei)! Készíts egy rövid bemutatót (50-
100 szóban) a korona történetéről! 

Nicolae Grigorescu vászonra festett olajfestménye, Románia Nemzeti Képzőművészeti 
Múzeumában 
  Írd le a csatát a Grigorescu festménye alapján!
  Válassz egy verset George Coșbuc Cântece de vitejie/ Vitézi énekek című, vagy 

Vasile Alecsandri Ostașii noștri/ A mi katonáink című verseskötetéből, és szavald 
el! Gondolod, hogy tükrözi azokat az érzelmeket, amelyeket ez a kép sugall? 

1862-ben Bukarest lett Románia fővárosa, I. Károly uralkodása idején pedig az 
ország gazdasági központja lett.
  Figyeld meg a térképet, és magyarázd meg, miért könnyítette meg a Bukarest 

és Giurgiu kikötő-város között épült vasút az európai országokkal folytatott 
mezőgazdasági termékekkel való kereskedelmet! 

București

Carol Davila
Constantin Brâncuși faragta szobor 
1903-ból, 1912 óta a bukaresti Köz-
pon ti Katonai Kórházban van kiállítva

Carol Davila (1828-1884) egy francia 
származású román orvos és gyógy-
szerész volt. 1853-ban érkezett 
Bu ka  restbe, az akkori uralkodó meg-
hívására, hogy megszervezze az 
egészségügyi szolgáltató rendszert. 
Neki köszönhetően a katonai men-
tőszolgálat és a katonai vonatok ide-
jében fel voltak készülve, és sok száz 
ember életét mentették meg a füg-
getlenségi háború idején. Ő  hozta 
létre az első botanikus kertet Bu ka-
restben, és az ő nevéhez köthetők a 
gyógyszerészeti és az állategészség-
ügyi oktatási intézmények. A szegé-
nyek számára bevezette az ingyenes 
konzultációkat a kórházakban. 
  Említs meg három módozatot, 

amivel Carol Davila hozzájárult 
Románia modernizálódásához! 

Feladatok
Portfólió. Csapatban dolgozva készítsetek egy posztert olyan létesítmények 
(épületek) képeivel, amelyek I. Károly uralkodása alatt épültek! Függesszétek ki 
őket az osztályban! Mutassátok be őket! Mindegyik csapat elemezni fogja a többi-
ek alkotásait, kiemelve azok pozitívumait, és javaslatokat tesz azok kiegészítésére!

forrás3.

forrás4.

forrás6.

forrás5.

forrás2.
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1.  Mutasd be az I. világháború fő eseményeit 
úgy, hogy használd a következő kifejezé-
seket : először, aztán, végül, ugyanakkor!

2.  Nevezd meg Románia három szövetségesét 
és három ellenfelét az első világháborúban!

3.  Egészítsétek ki az alábbi mondatokat a szö-
vegben található információk alapján!

  Románia azzal a céllal lépett be az I. világ-
háborúba, hogy . . . 

  Az I. világháború egyik következménye 
az volt, hogy . . . 

3. LECKE Románia részvétele  
az első világháborúban

A XX. század elején új konfliktus robbant ki Európában. 
Az első világháborúként ismert eseményben az antant (Francia-
ország, Anglia, Oroszország és szövetségeseik) és a központi ha-
talmak (Németország, Ausztria-Magyarország, Bulgária, Osz-
mán Birodalom) álltak egymással szemben. A háború eleinte 
Szerbia és Ausztria-Magyarország között robbant ki, de nagyon 
gyorsan átterjedt egész Európára és a világ számos országára. 
A harcok több hadszíntéren (fronton) folytak, a világ különböző 
régióiban.

Románia semlegessége. Románia helyzete nem volt 
könnyű, mivel egyes románok lakta területek a szembenálló 
felek egyikének a fennhatósága alatt voltak, így Besszarábia 
Oroszország, Erdély és Bukovina pedig Ausztria-Magyarország 
alatt.

A király, I. Károly eredetileg a központi hatalmak oldalán 
akart belépni a háborúba, de ezt a román politikusok elutasí-
tották. Románia semleges maradt, vagyis nem lépett be a há-
borúba. I. Károly halála után annak unokaöccse, I. Ferdinánd 
(1914–1927) lépett trónra 1914 őszén. Felesége, Mária király-
né, az angol királyi család leszármazottja volt. 1914 és 1916 
között Románia megőrizte semlegességét, bár mindkét szem-
benálló tábor igyekezett megnyerni, hogy az ő oldalán harcol-
jon. Végül 1916-ban az új király és a kormány úgy döntött, 
hogy az antant oldalán lép be a háborúba, mivel az antant tá-
mogatta Erdély, Bukovina és a Bánság felszabadítását Auszt-
ria-Magyarország fennhatósága alól.

A háborúban való részvétel. Románia Ausztria-Ma-
gyarország ellen lépett hadba 1916-ban. A román hadsereg 
a Kárpátokon áthaladva behatolt Erdélybe, hogy azt felszaba-
dítsa, de a későbbiekben kénytelen volt visszavonulni Mold-
vába, mivel a központi hatalmak seregei elfoglalták az ország 
többi részét. A románok óriási áldozatok árán Moldva déli 
részén, a  mărăști, mărășești és ojtozi csatákban feltartóztat-
ták az előrenyomuló német hadakat. forrás3.  Olykor maga Má-
ria királyné is részt vett a háborúban, és nagy bátorságról téve 
tanúságot, hol ápolónőként gondozta a sebesülteket a tábori 
kórházakban, hol pedig a katonákat lelkesítette a lövészárkok-
ban. 1918 őszén az első világháború az antant győzelmével ért 
véget. Ennek következtében felbomlott az Osztrák-Magyar 
Monarchia, illetve az Orosz Birodalom és a helyükön új álla-
mok jöttek létre. 

Gyalogsági katonai egyenruha  
az I. világháború idejéből

szurony

csákó

hátizsák

kenyér
tarisznya

gyalogsági 
ásó

bakancs

lábszárvédő

töltény
tartó

zubbony

puska

forrás1.
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A mărășești mauzóleum

Mária királyné a fronton

Ez egyike a számos I. világháborús emlék-
műnek, amelyet az elesett katonák emlé-
kére állítottak. Több mint 6000 katona földi 
maradványai találhatók Mărășeștien, akik 
Románia szabadságáért áldozták életűket.

  Beszélgess egy családtagoddal (szülő, 
nagyszülő, dédnagyszülő) arról, hogy volt 
-e olyan ősöd, aki részt vett vagy életét 
vesztette az I. világháborúban! Ha igen, 
akkor tudj meg többet róla, és mutasd be 
az információidat a társaidnak is! 

   Tudakozódjatok és keressetek fel 
olyan emlékműveket a településeteken 
vagy a környéken, amelyek az I. világhá-
borúhoz kapcsolódnak!

  Határozd meg, milyen negatív következ-
ményei vannak a háborúnak egy ország-
ra és annak lakosaira nézve!

  Írj le legalább egy módját annak, hogyan 
kerülheti el egy ország a háborút! 

Ferdinánd király és Mária királyné kitünteti a kato-
nákat, akik Mărăşeştinél harcoltak, 1917 augusztu-
sában. 

Ecaterina Teodoroiu 
  Készítsetek egy rövid életrajzi adatlapot Ecaterina Teodoroiuról! 

Ebben gyűjtsetek adatokat: 
  l a születési helyéről és idejéről; l a családjáról; l életének 

fontos eseményeiről;  
l magyarázatot arra, hogy úgy vonult be a történelembe, 
mint „a zsilvásárhelyi hősnő”!

  Fejtsd ki a véleményed! Szerinted helyes az, ha a háborúban 
részt vegyenek a nők is, fegyverrel a kezükben? Indokold meg!

  Hasonlítsd össze, hogyan vettek részt az I. világháborúban Ecate-
rina Teodoroiu és Mária királyné! Mi a hasonlóság és mi a különb-
ség köztük? 

Feladatok

1.  Honnan tudhatjuk meg .. . ? Készíts egy listát 5 olyan I. világháborús információs forrással, amelyek Romániával kap-
csolatosak! Használj fel digitális forrásokat! 

2.   Szerepjáték. „Ha I. világháborús katona lennék, így érezném magam . . ./ ezt cselekedném . . .”

Szótár

semlegesség – (itt) olyan 
katonai csoportosulá-
sokon kívüli államot te-
kintünk semlegesnek, 
amely a két fél vitájá-
ban egyiket sem támo-
gatja, s nincs egyiknek 
sem lekötelezve

kenyértarisznya – élelmi-
szerek hordására alkal-
mas tarisznya

Nézzél meg az I. világháború idejében készült 
régi filmfelvételeket!

forrás3.

forrás4.

forrás2.
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4. LECKE Az egységes román  
nemzetállam létrehozása (1918)

Az idegen fennhatóság alatt levő tartományokban élő 
románok 1918-ban elhatározták, hogy egyesülnek az 
anyaországgal, így tehát Besszarábia, Bukovina és Erdély 
egyesült Romániával. Erdély egyesülését Romániával 1918. 
december 1-jén határozták el. Ez a nap Románia nemzeti 
ünnepe. De ezt az eseményt el kellett ismertetni az első 
világháború győztes hatalmaival. A románok az első világ-
háborút nemzetegyesítő háborúnak is nevezik. Mária ki-
rályné sorra végiglátogatta a nagy európai fővárosokat, 
hogy diplomatikus úton is elnyerje Románia támogatását. 

forrás1.  Az eredmények kedvezőknek bizonyultak, mivel 
olyan békeszerződések születtek, amelyekben az európai 
nagyhatalmak elismerték Besszarábia, Bukovina és Erdély 
egyesülését Romániával. forrás2.  Ezek után 1922 őszén 
Gyulafehérváron úgy koronázták meg Ferdinánd királyt 
és Mária királynét, mint Nagy-Románia uralkodóit. 

Az I. világháborút követő években Ferdinánd király 
nagyszabású demokratikus reformokat vezetett be: az álta-
lános választójogot, az agrárreformot és az ország 1923-as 
Alkotmányát. Mivel a parasztság – amely az ország lakossá-
gának legnagyobb részét képezte – volt ezeknek a refor-
moknak a fő kedvezményezettje, Ferdinándot annyira sze-
rették, hogy a parasztok királyának nevezték. 

A háború után Mária királyné számos európai országot 
és az Egyesült Államokat is meglátogatta abból a célból, 
hogy megismertesse a románság kultúráját és történel-
mét. A királyné szerette a művészetet, és több királyi lak-
osztályt is ízlésesen berendezett, így a Cotroceni-palotát 
és Balcic, Pelișor és a törcsvári kastélyt (Bran). Regényeket, 
elbeszéléseket, úti beszámolókat és gyermekeknek szóló 
meséket is írt. 1938-ban hunyt el. Férje mellé temették el 
az argyasudvarhelyi (Curtea de Argeș-i) székesegyházban.

1.  Nevezd meg azokat a tartományokat, amelyek 1918-
ban egyesütek Romániával!

2.  Hol és mikor jött létre Erdély egyesülése Romániával?
3.  Hogyan járult hozzá Mária királyné Nagy-Románia lét-

rehozásához?
4.  Határozd meg pontosan Románia melyik részén 

helyezkedtek el azok a tartományok, amelyek 1918-
ban egyesültek az anyaországgal! Használd fel az 
égtájak elnevezéseit (É-K, É, É-NY) és a forrás2. -nál talál-
ható térképet! 

Szótár
egyesülés – több terület egyesítése egy államon belül
elföldelés – temetés
nemzetállam – olyan ország amelynek határai egybeesnek az 

ország területén lakó legnépesebb nemzetiség határaival
székesegyház – olyan katolikus vagy ortodox templom, 

ahol a püspök trónja (széke) található Mária királyné
  Mária királynét „diplomata királynénak” is nevezték. 

A lecke szövege alapján magyarázd meg, miért hív-
ták így a királynét! 

Tudd meg, hogyan készíthetsz egy kutatási 
vázlatot a bukaresti Diadalívről!

forrás1.
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Románia határai 1916-ban

I. Ferdinánd 
(1914–1927)

  Elemezd a térképet! Sorold fel Románia új terüle-
teit, amelyeket 1918-ban csatoltak hozzá!

  Magyarázd meg a lecke alapján, miért 
kapta I. Ferdinánd az „Egyesítő” nevet!

Kép Gyulafehérvárról
A gyulafehérvári Nagy Nemzetgyűlésen 1228 küldött megszavazta 
az erdélyi, bánsági, Körös-vidéki és máramarosi románok egyesülé-
sét Romániával. Az esemény Nagy Egyesülés néven ismeretes.

  Említsetek meg egy másik eseményt, amely szintén Gyula fehérváron 
történt, és amely a románok egyesüléséhez kapcsolódik! Keressetek 
támpontokat a Mihai Viteazul uralkodásáról szóló leckében!

Feladatok
1.  Szerepjáték. Párban dolgozva, vázoljatok fel egy lehetséges 

párbeszédet Ferdinánd király és Mária királyné között, 1918 
december 2-án!

2.    Portfólió. Gyűjts információkat és képeket, majd készíts egy posz-
tert a következő címmel: Nők, akik fontos szerepet játszottak Ro má-
nia történelmében!

Románia határai  
1916-ban

Románia határai  
1918 után

Olyan területek, 
amelyek a Román 
Királysággal egyesültek 
1918-ban

LÁBJEGYZET

forrás3.

forrás4.

forrás2.
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A Föld felfedezői
Az emberiség a XX. században is folytatta a környező világ 

felfedezését, és új földterületeket tárt fel (így a Déli-Sarkot), 
de az óceánok mélyét és a világűrt is elkezdte megismerni. 
A két sarkvidék – az Északi-sark (Arktisz) és a Déli-sark (An-
tarktisz) az emberek által legkésőbben felfedezett/ feltárt 
területek, mivel környezeti viszonyaik barátságtalanok. Emil 
Racoviță úttörője volt a Déli-sarkra tartó utazásoknak. 
A XIX. század végén a Belgica nevű hajón biológusként vett 
részt egy antarktiszi belga expedícióban, amely tudományos 
kutatásokat végzett. forrás1.  Az expedíción részt vevő egyik 
társa, a dán Roald Amundsen elsőként érte el a Déli-sarkot 
1911 decemberében. forrás2.  Két évvel azelőtt érte el Robert 
Peary amerikai felfedező az Északi-sarkot.

A világűr felfedezői
Az emberiséget a legrégibb idők óta foglalkoztatta az ég 

tanulmányozása. A repülés történetében nagy lépésnek 
számított a XX. század elején a Wright fivéreknek a levegő-
be való felemelkedése egy olyan általuk szerkesztett gépe-
zettel, amelyet motor hajtott, és amely nehezebb volt a le-
vegőnél. A repülés úttörői között románokat is találunk. 
Traian Vuia egy saját maga szerkesztette géppel repült föl 
1906-ban. forrás3.

Az emberek tovább akartak haladni a világűr felfedezé-
sében, egyrészt kíváncsiságból, másrészt az újabb energia-
források, ritka fémek és új információk keresése érdekében. 
A múlt század közepén felbocsátották az első Föld körüli 
műholdakat. Ezek segítségével, illetve közvetítésével jutnak 
el az emberekhez a tévéműsorok, a telefon- és internetszol-
gáltatások. Az űrhajók segítségével az emberek elhagyhat-
ták a Földet, és kutatásokat végezhettek a Világűrben. A vi-
lágűr kutatói között van az orosz Jurij Gagarin, (az első 
ember, aki kijutott a világűrbe és körülrepülte a Földet 

forrás4. , az ameriaki asztronauta, Neil Amstrong, aki először 
lépett a Holdra. forrás5.  Románia is kijuttatott egy embert a 
világűrbe, Dumitru Prunariut, aki 1981-ben részt vett egy 
űrkutatásban. 

Az űrrepülés következtében fontos tudományos fel-
fedezésekre került sor, melyek elősegítették az emberiség 
haladását / fejlődését. Ezek segítik az asztronautákat és más 
kutatókat, hogy különböző feltevéseiket ellenőrizzék és 
teszteljék, olyanokat is, mint például azt, hogy van-e élet 
más bolygókon.

1.  Magyarázzátok meg, mi a különbség a csillagász 
és az űrhajós között! Ha szükséges, akkor keres-
sétek ki a szavak jelentését egy szótárból 
a könyvtárban, vagy on-line!

2.  Határozzátok meg a műholdak létezésének két 
előnyét, a lecke szövege alapján! 

  Kövesd a térképen a Belgica expedíció útvonalát, 
és jegyezd le a fontosabb településeket, ahol elha-
ladt a hajó!

  Mit gondolsz, miért nevezték az expedíciót Belgi-
ca-nak?

ANTARCTICA

RIO DE 
jANEIRO

PUNTA 
ARENAS

  ANvERS-BELGIA

Emil Racoviță (1868–1947), a Belgica  
és a belga antarktiszi expedíció útvonala

5. LECKE XX. századi felfedezők

forrás1.
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Feladatok
1.  Fejtsd ki a véleményedet! Milyen tulajdonságokkal kell 

rendelkeznie egy asztronautának? Sorolj fel legalább 
3 tulajdonságot: egy belsőt, egy külsőt (a testére vonat-
kozót) és egy olyat, amely azokra az ismeretekre kell 
vonatkozzon, amivel kellene rendelkezzen! A válaszodat 
indokold is meg!

3.   Vita. Mars-küldetés. Képzeljétek el, hogy ajánlatot 
kaptok, hogy részt vehettek az első Mars-küldetésen, 
amelynek az a feladata, hogy a Mars bolygón emberi tele-
püléseket létesítsen. Azok, akik részt vesznek ezen a külde-
tésen, a hosszú út miatt sohasem térhetnek vissza a Földre. 
Érveljetek a küldetésen való részvétel mellett és ellen!

A Vuia I repülő, amelyet  
1906-ban épített Traian Vuia (1872–1950) 

Jurij Gagarin, az első ember, 
aki kijutott az űrbe (1961).

Az expedíció tagjai, akik először érték el 
a Déli Sarkot 1911- ben. 

Az ember lábnyoma az űrben

  Gondolod, hogy bátorság volt 
Jurij Gagarin részéről, hogy el-
vállalta a kiküldetést, hogy 
először menjen ki az űrbe? In-
dokold meg a válaszod!

  Hogy magyarázod meg azt, 
hogy kilépve az űrbe, az em-
bernek sikerült többet meg-
tudnia a Földről? 

  Azt mondják, hogy amikor Neil Amstrong elő-
ször lépett a Holdra, felkiáltott: Egy kis lépés az 
embernek, egy óriási lépés az emberiségnek! 
Magyarázd meg, mit akart mondani ezekkel a 
szavakkal!

Szótár

asztronauta – űrhajós

Nézd meg az arhív videófelvételeket, amelyek 
be mutatják az első lépéseket a Holdon 1969-
ben! Hasonlítsd össze ezeket a dokumentumo-
kat az 1900-ban készült felvétellel, amelynek a 
té mája a Holdutazás, ahogyan az emberek akkor 
elképzelték!

forrás3.

forrás4.

forrás5.

forrás2.
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piacgazdaság – magántulajdonban lévő 
gazdaság, amelynek szereplői, a ter-
melők és fogyasztók a piacon talál-
koznak

pandémia – világjárvány

Szótár

A XX. század közepén Európa nagyhatal-
mai, Franciaországgal és Németországgal az 
élen, (számos fegyveres konfliktus után, ame-
lyek kimerítették az erőforrásaikat), elhatároz-
ták, hogy a gazdasági fejlődésre közös megol-
dásokat keresnek. Létrejött a tagállamok 
kö zössége, amelynek kezdetben gazdasági sze-
repe volt. Az Európai Gazdasági Közösség 
(a  Közös Piac) idővel átalakult és létrejött az 
Európai Unió. forrás1.  Jelenleg az Európai Unió 
(EU) egy politikai, gazdasági és szociális cso-
portosulás. Egy ország csatlakozása az Európai 
Unióhoz közös beleegyezéssel történik, nem 
erőszak útján. A csatlakozni akaró állam előbb 
meg kell feleljen bizonyos feltételeknek, mint 
pl. az emberi jogok tiszteletben tartása, de-
mokratikus politikai rendszer, szabad piacgaz-
daság. Az EU közbelép olyan területeken, ahol 
a közös fellépés hatékonyabb lehet, mint a tag-
országok egyéni cselekvése, mint például a vi-
lágjárvány okozta egészségügyi válság megfé-
kezése. Az uniós országok állampolgárai 
szabadon utazhatnak, dolgozhatnak és bárhol 
letelepedhetnek az Unió területén. Az Unió jel-
képei: a saját zászló, a himnusz és a saját pénz-
nem, az euró. forrás3.  forrás4.  forrás5. . Az Európai 
Unió Napját minden évben május 9-én ünne-
pelik az európaiak. Románia 2007 óta az Euró-
pai Unió tagja.

1.   Magyarázd meg az Európai Unió jelmondatát: 
„Sokszínűségben egyesült Európa”

2.  Nevezd meg az Európai Unió megalakulásának 
két előnyét!

Az Európai Unió térképe 2021-ben

Az Európai Parlament 
székháza 

Brüsszelben, 
Belgiumban

  Sorolj fel három államot 
Románián kívül, amelyek jelen 
pillanatban az Európai Unió 
tagjai!

  Bármelyik román állampolgár 
európai állampolgár is? 
Indokold meg a válaszodat!

Európai Uniós tagállamok

Nagy-Britannia 
elhagyja az Európai 
Uniót (2021) 

JELMAGYARÁZAT

LECȚIA 6. Európa és Románia  
az ezredfordulón

forrás1.

forrás2.
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Feladatok

1. Portfólió. A jövőben Románia lemondhat a saját nem-
zeti pénzneméről (a lejről), hogy bevezethesse az eurót. 
Ebben az esetben azokra a bankjegyekre/pénzérmékre, 
amelyeket Romániában használnak, rányomtathatják a 
jellegzetes romániai történelmi műemlékek képét. 
Ja vasoljatok három ilyen műemléket, miután a kulcssza-
vakat begépelve (jellegzetes romániai történelmi műemlé-
kek), tájékozódtatok az interneten! 

2.     Fejtsd ki a véleményed! Európai Unió. Milyen 
különbségeket találsz a felsoroltak között: Európa 
nagy földterületei hódítás útján kerülnek egységes 
vezetés alá (pl. a Római Birodalom esetében); az orszá-
gok (államok) Európai Unióba szerveződnek. 

Az európai Unió himnusza az Örömóda, Ludwig van 
Beethoven német zeneszerző IX. szimfóniájának egy 
részlete. 

Örömóda

Az euró

Az Európai Unió térképe 2021-ben

Hallgasd meg az Európai Unió himnuszát! A digitális 
tankönyved zenei albumában találod meg. 

Ahogy minden nemzetállamnak 
van saját zászlója, ugyanúgy az 

Európai Uniónak is van zászlója. 
Kék alapon a tizenkét aranycsillag 
az európai népek közötti egység, 
szolidaritás és harmónia eszmé-

nyét jelképezik.

Az Európai Unió zászlója

   Párban dolgozva készítsetek 
egy Európai Uniós zászló-kol-
lázst! Bemutathatjátok a műve-
teket egy kiállításon, az iskola 
folyosóján. 

Az Európai Unió legtöbb tagországa lemondott a nem-
zeti pénznemről egy közös európai pénznem javára, 
amit eurónak hívunk. Románia még nem vezette be az 
eurót, de tervben van a közeljövőben.

forrás3.

forrás4.

forrás5.
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Olvasd el az alábbi hiányos mondatokat, majd egészítsd ki ezeket a megadott szavakkal! 

ÉV VÉGI ISMÉTLÉS

A románok lakta terüle-
tek történelme az őskortól 
napjainkig tart. Ahhoz, 
hogy többet megtudjanak 
ezen területek lakóiról a 
régi időkből, 
________________ a tör-
ténelmi múltból származó 
nyomokat elemzik, amelye-
ket az ___________ tártak 
fel.

A ___________a feltárt 
dokumentumok alapján 
írják a történelmet. Így tud-
tuk meg, hogy a románok 
legtávolabbi ősei a 
______________, és 
Európában az idők folya-
mán más népek is éltek, 
akiket összekötött a közös 
nyelv és a terület. A dákok 
és a rómaiak összeolvadásá-
ból alakult ki a ________ 
nép. Aztán a középkorban 
kialakultak az első román 
_____________ : Erdély, 

Moldva és Havasalföld. Ezek 
vezetői a vajdák és az ural-
kodók voltak, többek 
között Mircea cel Bătrân, 
Hunyadi János, Vlad Țepeș, 
Ștefan cel Mare és Mihai 
Viteazul. Később, az 
Újkorban, _________ -ben 
a románok egyetlen vajdát 
választottak, Alexandru 
Ioan Cuzát, aki 
_____________ és 
Moldvában uralkodott, 

Cuza számos 
_____________ valósított 
meg, amelyek a modernizá-
lás alapját képezték. Miután 
Cuza lemondott a trónról, 
az ifjú herceg, 
_____________ aki egy 
olyan régi családból szár-
mazott, amelyet rokoni szá-
lak fűzték Európa uralko-
dóihoz, 1866-ban 
_______________ lett. 
Románia ____________-
én kikiáltotta függetlensé-
gét az Oszmán 
Birodalommal szemben. 
____________-ben 
Románia királyság lett, I. 
Károly pedig az ország első 
______________. 

megvalósítva ezáltal az 
egyesülést. Cuza lett 
_________ első uralkodó-
ja. Az ország fővárosa 
____________ lett. 

Az új állam nemzeti zász-
lója a ___________ lett. 
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SZAVAK

1859 
1877 május 10 
1881 
1918 
antant 
régészek 
Besszarábia 
Bukarest
Bukovina 
Hohenzollern Károly 
konfliktus 
uralkodó 
németek
géta-dákok
történészek
semlegességét 
román nép
Első világháború 
központi hatalmak 
reformot 
királya 
Románia
középkori államok 
három színű lobogó 
(trikolór) 
Havasalföldön 
ásatásokon 

A XX. század elején kitört 
egy új __________ 
Európában. 
________________ néven 
vált ismertté, amelyben két 
ellenséges állam-közösség 
állt egymással szemben, 
egyik oldalon az antant, 
másik oldalon a 
________________. 
Románia 1914 és 1916 
között megőrizte 
__________________. 
Végül az új király, I. 
Ferdinánd és a kormány a 

háborúba való belépés mel-
lett döntött, az 
____________ oldalán. 
________________ 
őszén a háború az antant és 
szövetségesei győzelmével 
ért véget. Többek 
között Románia is a győzte-
sek között volt. Miután 
véget ért az első világhábo-
rú, az európai nagyhatal-
mak elismerték 
_______________, 
__________________ 
és Erdély egyesülését 
Romániával.
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1. Állapítsd meg, hogy a felsorolt történelmi fogalmak melyik civilizá-
cióhoz kapcsolódnak! Másold át a táblázatot egy papírlapra, majd írd 
a megfelelő helyre a következő fogalmakat: Akropolisz, diadalív, 
a demokrácia megjelenése, vízvezeték, Colosseum, dava, olimpiai játé-
kok, Sarmizegethusa, Zamolxis!

Szerinted melyik a legfontosabb eseménye a románok történelmének? 
Válaszodat támaszd alá két bizonyítékkal!

 Feladat ELÉGSÉGES JÓ NAGYON JÓ
I

1
2-3 fogalom helyes használa-
ta 4-6 fogalom helyes használata 7-9 fogalom helyes használata

2
Legalább 3 esemény helyes 
időrendi sorrendben van

Legalább 5 esemény helyes idő-
rendi sorrendben van

Legalább 7 esemény helyes idő-
rendi sorrendben van

II
Fontos esemény említése Fontos esemény említése és alá-

támasztása egy ténnyel
Fontos esemény említése és alá-
támasztása két ténnyel

III 3-4 szó helyes használata 5-8 szó helyes használata 9-12 szó helyes használata

Minősítésed:Önértékelés

Görögország Róma Géta-dákok

2. Állapítsd meg az alábbi események helyes időrendi sorrendjét!
l Románia csatlakozása az Európai Unióhoz;
l Románia állami függetlenségének kivívása;
l Dacia római tartomány (provincia) létrehozása;
l Havasalföld megalakulása;
l a Nagy Egyesülés (Besszarábia, Bukovina és Erdély egyesülése Romániával);
l a dák-római háborúk;
l a román fejedelemségek –Havasalföld és Moldva- egyesülése és Románia megalakulása;
l a román országok egyesítése Mihai Viteazul uralma alatt.

Alkoss egy körülbelül 150 szóból álló szöveget a román nép történelméről a következő szavak felhasználásával: 
dákok, rómaiak, Decebal, Traianus, szlávok, román országok, adó, Oszmán Birodalom, függetlenség, a Nagy 
Egyesülés, Európai Unió!
A szavak alakját megváltoztathatod!
Húzd alá a szövegben a felhasznált szavakat, hogy könnyebben nyomon követhesd munkádat!

ÉV VÉGI FELMÉRŐ

I. Rendszerezés

II. Vélemény

III. Feladat

Ez a feladatlap a tanulási egység végén található! Nyomtasd ki a tankönyv digitális változatáról, majd oldd meg a feladatokat! 
Megoldásaid helyességét ellenőrizd a 112. oldalon! Egészítsd ki a tanulási egység megfigyelési lapját a 109. és a 110. oldalon, majd 
nyomtasd ki, és a felmérővel együtt tedd saját mappádba (portfóliódba)!

Munkaidő: 50 perc
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Mindegyik tanulási egység ideje alatt figyeld meg a saját viselkedésedet és a társaidét is! 
Elemezd, mit tanultál, és azt is, hogy fejlődtél-e! A tanulási egység végén egészítsd ki 
a táblázatot!

Olvasd el figyelmesen az alábbi kijelentéseket, és jelöld meg azt a választ, amely legin-
kább jellemző rád nézve!

Tanulási  
egység Megfigyeléseim

Az én  
válaszom…

1. FEJEZET
Első lépések  
a történelem 

világában

Új szavakat és azok használatát tanultam meg.

Ki tudok egészíteni egy időrendi (kronológiai) sorrendet.

Sorrendbe állítva felsorolom a történelmi korszakokat.

Elégedett vagyok az eredménnyel, amit a fejezet végén írt  
felmérőn elértem. 

Új szavakat és azok használatát tanultam meg.

Tanulási  
egység Megfigyeléseim

Az én  
válaszom…

2. FEJEZET
A személyes  

történelemtől  
a nemzeti  

történelemig

Örvendek, hogy tagja lehetek egy családnak és egy közösségnek.

Tehetek valamit a családomért és a közösségemért.

Ki tudok emelni eseményeket a család és a közösség életéből.

Jó az, hogy Romániában több nemzetiség él.

A sokszínűség érdekes. 

Meg tudom indokolni véleménye(i)met.

Be tudok kapcsolódni egy kutatásba.

Felismerem a köztem és a társaim közötti hasonlóságokat  
és különbségeket. 

Saját portfóliót kezdtem készíteni.

Elégedett vagyok az eredménnyel, amit a tanulási egység végén 
írt felmérőn elértem.

Egyetértek Határozatlan vagyok Nem értek egyet

MEGFIGYELÉSI LAP

109



MEGFIGYELÉSI LAP

Tanulási  
egység Megfigyeléseim

Az én  
válaszom…

3. FEJEZET
Az ókori  

civilizációk

Időrendi sorrendbe tudok állítani ókori eseményeket.
Térképen megjelölöm Görögországot, a Római Birodalmat, orszá-
gunk területét.
Fontos információkat válogatok ki történelmi forrásokból.
Megkülönböztetem az események okait és következményeit.
Indoklásokkal tudok véleményezni történelmi eseményeket.
Népek és civilizációk közötti hasonlóságokat és különbségeket 
ismerek fel.
Új elemekkel bővült a portfólióm.
Elégedett vagyok az eredménnyel, amit a tanulási egység végén 
írt felmérőn elértem.

Tanulási  
egység Megfigyeléseim

Az én  
válaszom…

4. FEJEZET 
Európa  

és a román 
országok  

a középkorban

Időrendi sorrendbe tudom állítani a román néppel kapcsolatos törté-
nelmi eseményeket.
Térképen megjelölöm a középkori román országokat.
Fontos információkat válogatok ki történelmi forrásokból.
Megkülönböztetem a románok történelmével kapcsolatos ese-
mények okait és következményeit.
Indoklásokkal tudok véleményezni történelmi eseményeket.
Értékelni tudom a Föld felkutatásának / felfedezésének fontosságát.
Új elemekkel bővült a portfólióm.
Elégedett vagyok az eredménnyel, amit a tanulási egység végén 
írt felmérőn elértem.

Tanulási  
egység Megfigyeléseim

Az  
én válaszom…

5. FEJEZET
Európa  

és a románok  
az újkorban

Időrendi sorrendbe tudom állítani a román néppel kapcsolatos törté-
nelmi eseményeket.
Térképen megjelölöm a román fejedelemségeket.
Fontos információkat válogatok ki történelmi forrásokból.
Megkülönböztetem a románok történelmével kapcsolatos ese-
mények okait és következményeit.
Indoklásokkal tudok véleményezni történelmi eseményeket.
Értékelni tudom a tudomány fontosságát, a Föld és a világűr fel-
kutatásának / felfedezésének jelentőségét.
Történelmi tárgyú szövegeket tudok alkotni történelmi fogalmak 
felhasználásával. 
Új elemekkel bővült a portfólióm.

Töltsd le és nyomtasd ki a megfigyelési lapot, majd egészítsd ki és csatold a mappádhoz (portfóliódhoz)!
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Tanulmányozd az alábbi irodalmi jegyzéket és a  kép-
zőművészeti alkotások jegyzékét, és tudj meg többet arról, 
hogy az irodalomban, a festészetben és a zenében (a művé-
szek által) hogyan tükröződnek különböző történelmi ese-
mények és a történelmi személyiségek!

2. Fejezet
A személyes történelemtől  
a nemzeti történelemig
George Coșbuc – Decebal a néphez, a Fire de tort című 

verssorozatában 
Ion Creangă – Gyermekkorom emlékei 
Ionel Teodoreanu – A nagyszülők házában 
Mark Twain – Koldus és királyfi

3. Fejezet
Az ókori civilizációk
Vasile Alecsandri – Traianus fala (Valul lui Traian), 

Költemények (Pasteluri) című verssorozatban
George Coșbuc – Traianus hídja, Hősi énekek (Cantece 

de vitejie) című verssorozatban 
Mihai Eminescu – Egy dák imája, Versek című kötetben 
René Goscinny, Albert Uderzo – Asterix és Obelix (rajzfilm) 
George Sion – A román nyelv, George Sion verseiből- 

című kötetben

4. Fejezet 
Európa és a román országok a Középkorban 
Vasile Alecsandri – Ștefan Vajda és az erdő, Ștefan és a 

Duna, a Varia (Változtat) című verssorozatban 
Vasile Alecsandri – Dragoș, a Gyöngyök (Mărgăritărele) 

című verssorozatban 
Grigore Alexandrescu – Mircea árnyéka. Cozian, a Versek 

című kötetben 
Tudor Arghezi – Țepeș Vajda, a Versek című kötetben 
Dimitrie Bolintineanu – Nagy István jóanyja, Mircea a harc-

ban (Mircea la bătaie), Nagy Mircea és a követek, 
Daniil Remete, Țepeș támadása, Ștefan halálakor, 
Mihai és a hóhér, Mihai cel Mare utolsó éjszakája, 
Preda Buzescu, A putnai kolostor, Mihai Viteazul 
halála, a Történelmi legendák című kötetben 

George Coșbuc – Hasszán pasa, a Hősi énekek című vers-
sorozatban; Gelu halála, Egy naplopó újságja – című 
verssorozatban 

Mihai Eminescu – III. levél, a Versek című kötetben 
Dinicu Golescu – Jegyzet az utazásomról
Șt. O. Iosif – Amikor Ștefan halálán volt, Versek című kötetben 

Nicolae Iorga – Csata a Magas Hídnál (Lupta de la Podul 
Înalt), a Ștefan cel Mare történelme című műben 

Marco Polo – A világ csodáinak könyve 
Mihail Sadoveanu – Amikor Dragoș Vajda lejött Moldovába 

(részletek) 
Theodor Aman – történelmi személyiségeket és történelmi 

jelenetek: Vlad Țepeș és a török követek, A törökök 
elűzése Călugăreni-nél, Mihai Viteazul utolsó éjsza-
kája

Anton Pann – Naszreddin Hodzsa tréfás történetei (Năzdră-
văniile lui Nastratin Hogea)

*Manole mester legendája 
*Kolumbusz Kristóf naplója 
*Mihai Viteazul éneke – népköltészet, Vasile Alecsandri 

gyűjtötte 
*Az Argeș-i kolostor – népballada

5. Fejezet 
Európa és a románok az újkorban
Vasile Alecsandri – Peneș Curcanul (A pulykatollas), A mi 

katonáink című verssorozatban; 
Az Egyesülés hórája (Hora Unirii), Románia ébredése 

(Deșteptarea României), a Gyöngyök című verssoro-
zatban 

Eusebiu Camilar – A borzesti-i tölgyfa (Stejarul din Borzești), 
Hősi elbeszélések (Povestiri eroice) című kötetben 

Ion Creangă – Ion Roată és Cuza Vajda; Moș Ion Roată és az 
Egyesülés, az Elbeszélések című kötetben 

George Coșbuc – A káplár meséje (Povestea căprarului), 
A  gyalogos katona (Dorobanțul), Az őrmester (Ser-
gentul), Az erődítmény éneke (Cântecul redutei), 
a Hősi énekek (Cântece de vitejie) című verssorozat-
ban; Három, Uram, s mind a három (Trei, Doamne, și 
toți trei), a Balladák és idillek (Balade și idile) című 
verssorozatban

Nicolae Grigorescu – festmények, amelyek a függetlensé-
gi háborúból ábrázolnak jeleneteket: A gyalogos 
katona (Dorobanțul), A kürtös (Gornistul), A smârda-
ni rajtaütés (Atacul de la Smârdan)

Andrei Mureșanu – Egy hang (Un răsunet), vers, amely 
Deșteaptă-te, române! Címen vált ismertté 

Szatmáry Pap Károly /Carol Popp de Szathmary – történelmi 
jeleneteket és eseményeket ábrázoló festmények: 
Alexandru Ioan Cuza portréja, I. Károly a függetlensé-
gi háború idején, Nicolae Grigorescu tábori lovasko-
csija (Trăsura de campanie a lui Nicolae Grigorescu) 

Emil Racoviță – Dél felé 
Erzsébet királyné (Regina Elisabeta) – A Peleș-kastély meséi 

(Poveștile Peleșului) 
Mihail Sadoveanu – Háborús elbeszélések (Povestiri de război)
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Felmérő • 1. Fejezet 
I. 1. évszázad = 100 év; évezred = 1000 év; évtized = 10 év;
I. 2. írásos történelmi források: egy csata krónikája, keresztlevél (születési bizonyítvány), 

sírfelirat egy sírkövön; 
íratlan történelmi források: szobrocska, agyagedény, karkötő, íj és nyílvesszők.

Felmérő • 2. Fejezet 
I. 1. Példák: 

a) A nagyjából azonos életkorú emberek együtt alkotnak egy generációt. 
c) Az egymással rokonságban álló emberek alkotnak egy családot, illetve azok, akik 

beházasodtak a családba.
d) A családfa a rokonok közötti kapcsolatokat ábrázolja egy családon belül.

I. 2.  Példák: tulajdonjogi okirat a ház felett; a nagyszüleim házassági levele; a nagyapám 
végrendelete. 

I. 3. Példák: az én falum; az én iskolám; a román nép. 

Felmérő • 3. Fejezet 
I. 1. a) Róma megalapítása; b) Burebista uralkodása; c) A rómaiak meghódítják Daciát 
I. 2. Példák: 

a)  Többek között a demokráciát, a színházat és az olimpiai játékokat. 
b) Histria egy görög kolónia volt a Fekete-tenger partján. 
c)  A Római Birodalom három kontinensre terjedt ki: Dél- és Nyugat- Európa, Afrika 

északi része és Délnyugat-Ázsia. 
I. 3.  Különbségek: nyelv, királyság, városállam;

hasonlóságok: meghódították a rómaiak, használták az írást, több isten. 

Felmérő • 4. Fejezet 
I. 1.  Mircea cel Bătrân trónra lépése; Ștefan cel Mare Moldva uralkodója lesz; a román 

országok egyesítése Mihai Viteazul által
I. 2. A – Moldva; B – Erdély; C – Havasalföld 
 
Felmérő • 5. Fejezet 
I. 1.  Görögország: Akropolisz; a demokrácia megjelenése; olimpiai játékok

 Róma: diadalív; vízvezeték; Colosseum 
 Géta-dákok: dava; Sarmizegetusa; Zalmoxis 

I. 2.  dák-római háborúk;
 Dacia római tartomány (provincia) létrehozása
	Havasalföld megalakulása; 
	a román vajdaságok egyesítése Mihai Viteazul uralma alatt;

	 a román fejedelemségek -Havasalföld és Moldva- egyesülése és Románia megala-
kulása; 

	Románia függetlenségének kivívása; 
	A Nagy Egyesülés (Besszarábia, Bukovina și Erdély egyesülése Romániával); 
	Románia csatlakozása az Európai Unióhoz.

FELMÉRŐK. FELELETEK/MEGOLDÁSOK 
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