
Tantárgy: Történelem 

Téma: Összefoglalás 

Osztály: 5.a 

Dátum: 2020. 04.16. 

 

Végezz önellenőrzést és javítsd feladatokat! 

Mf. 36-38. o. feladatai 

 

A következő órán, 2020. április 21-én témazáró dolgozatot fogunk írni, hasonló módon, 

mit az időszámításból írtunk. 

A dolgozat megírása mindenki számára KÖTELEZŐ. 

Mindenkit kérek, hogy 10.00-11.00 óra között töltse ki a tesztet. 

Bár végül Erzsó kivételével mindenki kitöltötte, de nem sikerült a határidőt tartanotok. 

Kérem, erre figyeljetek oda. 

Válaszaitokról készítsetek képernyőmentést, mert Márkét csak így tudtam értékelni, mert 

rejtélyes módon nem érkezett meg a tesztje. 

 

 



A dolgozat anyaga az ókori kelet népei és az időszámítás lesz. 

Ahogy azt már az előzőekben kértem a Tk 23-42. oldalán található anyagokat alaposan 

tanuljátok meg. Hozzá kiegészítésként a füzetet, oda is sok dolgot írtunk, talán ezek is 

segítenek majd. Természetesen ismerni kell a KTA megfelelő térképeit is. 

 

Részletesen: 

Ókori birodalmak – földrész – folyók – uralkodó (táblázat a füzetből) 

Nagy birodalmak neve, folyói elhelyezés vaktérképen 

Birodalom fogalma 

Egyiptom: 

Egyiptomi birodalom kialakulásának folyamata 

Hogyan folyik az öntözéses földművelés? 

Egyiptomi társadalom rétegei 

Fáraó hatalma 

Egyiptomi kultúra, tudományok, találmányok, vallás 

Mezopotámia: 

Mezopotámia – városállamok 

Hammurapi törvényei 

Babiloni kultúra, tudományok, találmányok 

India: 

India – birodalom, sajátos éghajlat, földművelés 

Indiai kultúra, tudományok, találmányok, vallás 

Kína: 

Kína – birodalom, földművelés, ipar 

Kínai kultúra, tudományok, találmányok 

Biblia: 

Bibliáról tanultak 

Ószövetségi történetek – teremtéstörténet, kiűzetés a Paradicsomból, özönvíz, Zsidó 

nép története – Mózes történetei 

Izrael állam 

Időszámítás: 

Időszámítás fogalma – miért volt rá szükség? – kezdőpontok 

Történelmi korok időrendben 

Századmeghatározás 

Hány év telt el? 

 

Kötelező fogalmak: 1-2 mondattal meg kell magyaráznod mit jelent 

birodalom, törvény, állam, öntözéses földművelés 

„Nílus ajándéka", fáraó, korlátlan hatalom, írnokok, múmia, hieroglifa 

városállam, sumérok, ékírás, lélekvándorlás, buddhizmus, monszun, Nagy fal  

Krisztus előtt, Krisztus után, évtized, évszázad, évezred, emberöltő, történelem korszakai 

 

Kötelező nevek: 1-2 mondattal meg kell magyaráznod ki volt 

Hammurapi, Buddha, Dávid, Salamon, Mózes, Noé 

 

Hf: Készülés a dolgozatra, írásbeli feladat nincs. 


