
Osztály: 6.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Tantárgy: Történelem 

Téma: I. Károly / 6. osztályos tankönyv 1.lecke, 8 -11. oldal / 

Megoldási, visszaküldési határidő: 03.30. 

For the pupils who don't speak hungarian: copy the following text / words. Useing 

vocabulary translate it to hungarian and learn it by heart   (II. Gazdasági fellendülés- királyi 

jövedelmek, III. Visegrádi királyi találkozó) 

 

1. feladat: 

 Gazdasági fellendülés-királyi jövedelmek című részben (8-9.oldal):  

 - Húzd alá a tankönyvben röviden, mivel növelte jövedelmét I. Károly 

 - Érdekesség, olvasd el a 9.oldal lap tetején, hogyan készült a pénz I. Károly idején! 

2. feladat: 

  Visegrádi királyi találkozó című részben (TK. 10.oldal): 

 - Húzd alá a tankönyvben, mikor volt és kik vettek részt rajta! 

 - Mi az árumegállító jog? Húzd alá a TK. 10. oldalán a 6.számú kiegészítő részben 

 

3. feladat: 

  Másold le az alábbi vázlatot a füzetedbe, a múltkori folytatásaként! Tanuld 

meg!( I. vázlatpont a Kiskirályok legyőzése volt) 

 

 II. Gazdasági fellendülés- királyi jövedelmek 

 Hadsereg, királyi pompa sok pénzt követelt. Ezekkel növeli a király a jövedelmét: 

 - bányabért vezet be: földbirtokosok területén lévő bányákból kibányászott nemesfém 

 egy részét a földesúr megtarthatta. Így a földesúr érdekelt volt a bányáinak 

 megnyitásában. A kibányászott aranyat, ezüstöt a királyi kincstár váltotta be, 

 haszonnal. 

 - vámok a kereskedőktől a külföldről érkező áruk után (harmincad vám) 



 - nagy értékű aranypénzt adott ki 

 - új adót vezetett be: kapuadó (házak bejárati kapui után kellett fizetni) 

 III. Visegrádi királyi találkozó 

  1335-ben volt, cseh,lengyel és magyar király vett részt rajta. 

  - lengyel király megígéri I. Károlynak, hogy a magyar király fia,Lajos,   

    elveheti lányát és így megkapja a lengyel trónt is (nem született neki fia) 

  - cseh és lengyel király megígéri, hogy átengedi a magyar kereskedőket. Így 

    Bécset ki tudják kerülni,aminek árumegállító joga volt 

  árumegállító jog: idegen kereskedő köteles áruját a piacon eladásra felkínálni. 

  Árát azonban a város (Bécs) szabta meg. 

 

Ajánlott olvasmány, érdekesség:  

 https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/Historia/     2005/1-2 számának a Rekviem az 

elfelejtett bányalóért c. cikk 

 


