
Középkor
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1.Dia
A középkor kezdetéről lesz szó. Ezt általában a Római Birodalom 

pusztulásához kapcsolják. Válaszd ki a térképről e birodalom néhány 
fontos városát! 

A

B

C

D

E

………:Alexandria

………:Aquincum

……...:Konstantinápoly

……..:Róma

……….:Ravenna



2.Az előző dia melyik városait látod itt?
Írd be a betűjeleket, és a képen látható műemlék nevét!

Ma melyik nem látható?
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1.:……………..
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4.:…………….

5.:…………….



3. A keresztesháborúk
 ………………-ben hirdette meg …………….pápa. A keresztesek 

……….-ben el is foglalták J……….-t

 Melyik kép ábrázolja ezt az eseményt?..............

1.
2.

3.



4. A másik két kép is kapcsolódik azonban a 

keresztény - iszlám háborúkhoz. Hogyan? 

Segítségként linkeket kapsz, bogarászd ki a választ!
 Melyik város? 

 Ki a hódító? 

 Hány katonája volt?

 ,Hány védő?

 Mikor történt?

 A kép mely részlete utal az iszlámra?

 Melyik vár?

 Ki az ostromlók vezére?

 Ki a megmentő sereg vezére?

 Kit ábrázol a kép középpontjában a festő?

 Ki a festő? 

 Hol látható ma a kép?

https://hu.wikipedia.org/wiki/Konstantin%C3%A1poly_eleste
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1ndorfeh%C3%A9rv%C3%A1ri_diadal


5. A százéves háború

 Mikor zajlott?

 Mely országok között?

 A háború francia hőse volt ……………………….., akit ……………-ban

szentté avattak. Ő  „hangoztatta, hogy látomásaiban Isten jelent meg 

előtte és kérte, hogy szabadítsa fel hazáját az angol uralom alól. 

Hírnevet akkor szerzett, amikor ……………. városát 9 napos ostrom után 

felszabadította és több gyors győzelmet aratva felszabadította a 

……………. völgyét. A hadjáratot követően ………………….. Reims-ben

királlyá koronázták.” 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d%E2%80%99Arc


6. Magyar középkor
Mely királyainkra utalnak  ezek a képek?Miért?Hol 

láthatók ezek az emlékek? (Néhánynál segítségül adok linkeket)

1.
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https://www.google.hu/maps/place/Anonymus+Statue/@47.5153072,19.0810753,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4741db873fa149f3:0x2deec3a2548411db


6. Magyar középkor

Mely királyainkra utalnak  ezek a képek?Miért?Hol láthatók ezek az emlékek? 

(Néhánynál segítségül adok linkeket) 

4.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1h_Felici%C3%A1n


6. Magyar 

középkor

Mely királyainkra 

utalnak  ezek a 

képek?Miért?Hol 

láthatók ezek az 

emlékek? 

(Segítségül adok 

linkeket)
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http://archeologia.hu/minden-matyas-szulohazarol

