
Tantárgy: Történelem 

Téma: Hannibál a kapuk előtt 

Osztály: 5.a 

Dátum: 2020. 05.21. 

 

Most végezd el a munkafüzeti házi feladatod önellenőrzését!  

Mf. 59/2-4. 

 
Mf. 61/10-11. 

 
Mf. 61/14. 

 
 

Használd a füzetet és legyen nyitva az atlaszod KTA 10. o.: 

   

62. óra   05.28. 

Hannibál a kapuk előtt 

(1 sor kimarad) 

Róma itáliai hódítások → Róma megerősödik, terjeszkedni akar 

Észak-Afrikában új hatalom jelenik meg: punok 

punok: 

kereskedelemből éltek (fém, elefántcsont, rabszolga) 

legnagyobb városuk Karthágó 



(Nézd meg a pun terjeszkedést a térképen!) 

 
 

Háború: Szicília birtoklása miatt, mindketten meg akarják szerezni 

punok: tengeren jó harcosok, hadihajóik vannak 

rómaiak: szárazföldön jó harcosok 

 de: Karthágót tengeren kell legyőzni 

↓ 

rómaiak hajóhadat építenek 

csapóhíddal szerelik fel – át tudnak menni az ellenséges hajóra 

 (olyan, mintha szárazföldön harcolnának) 

3 háború a punokkal 

Készítsd el az alábbi táblázatot! 

Ideje Csata helye Római 

hadvezér 

Pun 

hadvezér 

Eredmény Megjegyzés 

Kr.e. III. 

század 

közepe 

tengeri csaták   római győzelem Szicília 

megszerzése 

hadisarc 

Kr. e. 

218- 202. 

Itália 

Kr.e. 202. Zama 

Scipió Hannibál Hannibál sikereket 

arat Itáliában 

majd: Scipió 

győzelme Zámánál 

Hannibál harci 

elefántokkal kelt 

át az Alpokon 

punok hatalma 

meggyengült 

Kr.e. 

149-146 

Karthágó   római győzelem Karthágó teljes 

elpusztítása 

Africa provincia 

megszerzése 

 

Az 1. pun háború legnagyobb sikere Szicília provincia megszerzése volt. 

Provincia:  

Az Itáliai-félszigeten kívül eső, rómaiak által meghódított, adófizetésre kényszerített tartomány. 

 

A pun háborúk sikerei után Róma a Földközi-tenger egész partvidékének legerősebb állama 

lett. 

 

  

Hf: Tk. 79-81. o. olvasni, tanulni + füzet 

KTA 10. o. Római Birodalom térképek tanulmányozása   

 Mf. 62/3-6.  63/7-8.    64/9. 

A füzet és Mf. oldalakat 06.01. hétfő 18:00 óráig töltsd fel a Classroomba.  



Gábor, Dylan: 

¡Ahora haga una autocomprobación de la tarea de su libro de trabajo!  

Mf. 59/2-4. 

 
Mf. 61/10-11. 

 
Mf. 61/14. 

 
 

62.   05.28.  

Aníbal frente a las puertas  

(Queda 1 línea)  

Roma Conquistas italianas → Roma se fortalece, quiere expandirse  

Está surgiendo un nuevo poder en el norte de África: los punks  

Puns:  

vivió del comercio (metal, marfil, esclavo)  

su ciudad más grande es Cartago  

(¡Mira la expansión de juego de palabras en el mapa!) 



 
 

Guerra: debido a la posesión de Sicilia, ambos quieren obtenerla  

punks: buenos guerreros en el mar, tienen buques de guerra  

Romanos: buenos guerreros en tierra  

pero: Cartago debe ser derrotado en el mar  

↓  

los romanos están construyendo una armada equipados con un puente: pueden pasar a la nave 

enemiga (como pelear en tierra)  

3 guerras con los punks  

¡Haz la tabla de abajo! 

Time Battle Place Roman 

Warlord 

Pun 

Warlord 

Resultado Nota 

Kr.e. III. 

század 

közepe 

batallas navales   victoria romana Adquisicion de 

Sicilia  

militares también 

se enfrenta 

Kr. e. 

218- 202. 

Italia 

Kr.e. 202. Zama 

Escipión Aníbal Aníbal es un éxito 

en Italia entonces: 

la victoria  

de Escipión sobre 

Zama 

 

Aníbal cruzó los 

Alpes con 

elefantes 

luchando 

el poder de los 

punks debilitado 

Kr.e. 

149-146 

Karthágó   victoria romana Destrucción 

completa de 

Cartago 

Adquisicion de 

la provincia de 

Afric 

 

El mayor éxito de la 1ra Guerra del juego de palabras fue la adquisición de la provincia de 

Sicilia.  

Provincia:  

Una provincia fuera de la península italiana que fue conquistada por los romanos y obligada a 

pagar impuestos. Después del éxito de las Guerras Púnicas, Roma se convirtió en el estado más 

fuerte de toda la costa mediterránea. 

 

HF:  Tk. 79-81. p. leer, aprender + folleto  

KTA p. 10. estudio del mapa el Imperio Romano 

 Mf. 62/3-6.  63/7-8.    64/9. 

El folleto y Mf. páginas 06.01. subir al Classroom antes de las 6pm del lunes. 


