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A házi feladatokat csak a Google Classroom felületre kérem feltölteni, a leckéket is már csak oda 

töltöm fel. Kérem, használjátok! Csak ha lehet, egyszerre kérem a füzeti vázlatot és a Mf. oldalak 

képeit! 

 

Most végezd el a házi feladatot önellenőrzését! 

Mf. 10/1. 

a, csaknem 8-szorosára 

b,  modon, soson, pajut, moháv, navaho, apacs, varju, csejenn, dakota, irokéz, soni, csikaszo, 

csiroki 

c,  vásárlással, csatlakozással, békeszerződéssel, elfoglalták 

 

Mf. 10/2. 

Északi államok: Washington 

Déli államok: Richmond 

 

Mf. 10/3. 

rabszolgatartás, vámok körüli vita, védővámok vagy szabadkereskedelem 

 

Mf.10/4. 

lélekszám: É   erkölcsi fölény: É 

haditechnika: É  hadi tapasztalat: D 

 

Mf. 11/bagoly 

A rabszolgák száma folyamatosan emelkedett. 60 év alatt csaknem 5-szörösére. 

 

KTA 33. oldalán a gyarmatosítás koráról látsz térképet a 19. sz. második felére vonatkozóan. 

Nézd meg, mely nagyhatalmak voltak a legjelentősebb gyarmattartók, és mely területek estek 

áldozatául a gyarmatosításnak! 

 

Még mindig van, aki nem érti, hogy vázlat címén az általam ide írt vázlatot kérem lemásolni, nem 

a tankönyvi lecke végi 5 sort. Aki ezt nem küldi, folyamatosan jegyeztem magamnak. Ha összejön 

5 ilyen alkalom, leckehiányként elégtelennel fogom értékelni. 

  



Füzeti vázlat: 

   52. óra    04.24. 

        A brit világbirodalom 

 

ipari forradalom hatásaként gazdaság átalakul 

Anglia a „világ műhelye” – gépesített, korszerű ipar, bányászat, gépgyártás 

lakosság fele az iparból él – gyárvárosok kialakulása 

↓ 

Anglia a világ gazdasági vezető nagyhatalma lett 

 

Államforma: alkotmányos monarchia  

király+parlament     a király csak uralkodik, de nem kormányoz 

            ↓ 

két jelentős párt, általában felváltva kerülnek hatalomra 

 

nyugalmat, jólétet a gyarmatokról befolyó hatalmas haszonnak köszönhették - gyarmatbirodalom 

↓ 

Anglia a világ vezető politikai nagyhatalma lett 

- legnagyobb hadiflotta 

- 5 földrészen van gyarmata – gyarmatbirodalom kiépítése 

gyarmatok kizsákmányolása: 

- olcsó munkaerő van 

- bőséges nyersanyag 

↓ 

helyben épített gyárakban, helyben dolgozzák fel az olcsó helyi munkásokkal 

gyárak építéséhez tőke kell 

tőkekivitel:  

- a tőkés kiviszi a tőkéjét (pénzét) a gyarmatra 

- ebből a tőkéből vállalkozik 

- helyi nyersanyaghoz, munkaerőhöz olcsón hozzájut 

- nincs szállítási költség 

- a megtermelt hasznot (profitot) újra fel tudja használni és megsokszorozza 

 

legjelentősebb gyarmat: India ( a korona legszebb ékköve) – koronagyarmat lett 

- először kereskedelmi társaságokat hoznak létre Brit Kelet-indiai Társaság 

- a kereskedelmi társaságok szerepét az angol állam veszi át 

- angol civilizáció bevezetése – indiai civilizáció elnyomása 

- mezőgazdaságot átállítják a gyapottermesztésre 

- nincs elég élelem Indiában  - éhínség 

↓ 

1857 szipojlázadás kirobbanása   (évekig tartó háború után angolok győznek) 

↓ 

India angol alkirályság lett 

1876-tól Viktória királynő India császárnője egyben 

 

 



 

 

Hf:  

Tk: 16-18. o. tanulni + füzet 

Mf: 12/1-2.      13/5-6. 

 

Vázlatról és feladatokról készült kép Google Classroom felületre való feltöltési határideje:  

2020. 04. 26. 18.00 óra. 


