
Tantárgy: Történelem 

Téma: Időszámítás 

Osztály: 5.a 

Dátum: 2020. 03.31. 

 

Végezz önellenőrzést és javítsd a házi feladatod! 

Mf. 21/4. 

 

Folytatjuk az időszámítás témakörét, megtanuljuk a századszámítást. 

 

Használd a füzeted, másold be az alábbiakat: 

    47. óra     03.31. 

  Századmeghatározás 

(1 sor kimarad) 

Századmeghatározás: 

évszázad: 100 év 

Az időszalagon nincs 0 év, a történelmi időszámítás 1-gyel kezdődik. 

A századokat általában római számokkal írjuk, de ma már elfogadott az arab számjegyes 

írásmód is.  

A század szót rövidítjük: sz.  

pl. X. sz. (század) – 10. sz. (század) 

(1 sor kimarad) 

Most kövesd az utasításokat és a füzetedbe dolgozz (az utasítás szövegét nem kell leírnod): 

1. Rajzolj egymás mellé 15 kék kört! 

   

 

ezek most 1 -et érnek – írd bele 

2. Rajzolj egymás mellé 2 piros kört 

 

 

ezek most 10-et érnek – írd bele 

3. A következő feledatokat rajzold a körökkel és csak a vastag betűt írd le: 

 



Ha elmész a boltba, és 3-ért vásárolsz, hogy tudod odaadni az összeget 

 3 érték: 

ha csak kék köröd van? 

odaadsz 3-at.  

 

ha csak piros köröd van? 

odaadsz 1-et és kapsz vissza 7 kék kört.    visszakapsz:  

(1 sor kimarad) 

Ha elmész a boltba, és 10-ért vásárolsz, hogy tudod odaadni az összeget 

10 érték 

ha csak kék köröd van? 

odaadsz 10-et 

 

ha csak piros köröd van?: 

odaadsz 1-et  

(1 sor kimarad) 

Ha elmész a boltba, és 13-ért vásárolsz, hogy tudod odaadni az összeget 

13 érték 

ha csak kék köröd van?  

odaadsz 13-at 

 

ha csak piros köröd van? 

odaadsz  visszakapsz.  

Ha 10 nél nagyobb egységet fizetünk, akkor 2 tízes értékű korongot kell felhasználnunk. 

Játszd ezt el úgy, hogy a kék 10-et ér, a piros 100-at! 

Valahogy így van az időszámítással is. 

(1 sor kimarad) Innentől a füzetedbe írj! 

Ha 100 év jelent egy évszázadot, akkor az évszámok alapján könnyen meghatározhatjuk, 

hogy az esemény hányadik században történt 

1-100 = 1. sz.    1001 -1100 = 11. sz. 

101-200 = 2. sz.   1101-1200 = 12. sz. 

201-300 = 3. sz.   1901-2000 = 20. sz. 

301-400 = 4. sz.   2001-2100 = 21. sz. 

901-1000 = 10. sz 

 



Ha pedig mindez a krisztus születése előtti időben történik, akkor a z évszám és a század elé 

is odaírjuk a Kr.e. rövidítést 

legegyszerűbb század meghatározási mód: (írd le és tanuld meg) 

1. az adott számot álló egyenessel százasokra bontom a százas helyiérték előtt 

 pl. 1476    →   14│76    ez azt jelenti, hogy 14*100 év +76 év telt el 

2. megnézem a tízes és egyes helyiértéket, ha itt 00 van, akkor a százasok száma jelenti a 

századot 

 pl. 1800    →   18│00    ez azt jelenti, hogy 18*100 év +0 év telt el. tehát ez a 18. sz. 

3. megnézem a tízes és egyes helyiértéket, ha itt 00-tól eltérő szám van, akkor a százasok 

számához hozzáadunk 1-et ( mert belekezdtünk a következő száz évbe) és ez jelenti a 

századot 

 pl. 1848    →   18│48    ez azt jelenti, hogy 18*100 év +48 év telt el.  

tehát ez a 19. sz. 

Ha ezt a szabályt megérted és megtanulod, akkor nem lesz gondod a századmeghatározással 

Gyakorold, amit tanultál, határozd meg a századot! Jelöld a leválasztást is, úgy könnyebb 

509:  

Kr.e. 1347: 

1301 

Kr.e. 776: 

2020: 

 

Hf:  füzet tanulni 

Mf.: 20/2. 21/6. 

A füzeted és a kitöltött munkafüzet oldalt fényképezd le és küldd el 04. 01. szerda 6 óráig! 


