
Tantárgy: Történelem 

Téma: Pannónia  

Osztály: 5.a 

Dátum: 2021. 03.30. 

 

Használd a füzetet és legyen nyitva az atlaszod KTA 11. o., könyved 43-44.o: 

(A zárójelbe írt utasításokat nem kell leírnod, csak keresd meg, nézz utána) 

Nézd meg a KTA 11. oldalán a Pannónia és Aquincom térképeket és hozzá tartozó képeket!, 

Ismerkedj Pannónia provinciával! 

Írd le a vázlatot! 

     46. óra      03.30. 

   Pannónia provincia  

(1 sor kimarad) 

A mai Dunántúl területét Kr. e. 12 – 9 között vették birtokukba a rómaiak 

Kr. e. 11-ben (Augustus idején) szerveztek a területből provinciát 

a Duna északi vonaláig kiterjesztették a tartomány 

Földrajzi helyzete: 

− nagy része Dunántúl területén + Ausztria keleti széle, Horvátország, Szlavónia és 

Bosznia egy része 

− folyó: Danuvius (ma: Duna) 

− lakói: pannonok (Pannónia neve innen ered) 

Pannónia jelentősége: 

1. Katonai (védelmi) szerep: A limes kiépítésével elválasztotta a birodalmat a barbárok 

területeitől. 

2. Kereskedelmi szerep: A Duna szállítási és kapcsolattartási lehetőséget biztosított a 

provinciák között. A Borostyánút is e területen haladt át. 

3. Gazdasági szerep: Gabonát, gyógynövényeket, állatokat, állatbőrt és –prémet 

szállítottak innen Rómába 

A Duna szerepe: 

1. Katonai-védelmi: természetes határ 

2. Kereskedelem: olcsó szállítási lehetőség a vízi úton 

Vezetője: helytartó 

− biztosítja a császár hatalmát 

− betartatja a törvényeket 

− megszervezi a katonai védelmet 

− gondoskodik a lakosság biztonságáról 

− beszedi az adókat 

Élet Pannóniában  

− 4 légió állomásozott itt 

− több mint 25 város épült 

 3 központ:  helytartói: Aquincum (Óbuda) 

   vallási: Savaria (Szombathely) 

   katonai: Gorsium (Tác) 



− úthálózat és vízvezeték kiépítése 

− Rómát utánozták kicsiben 

− forum, amfiteátrum, templomok, fürdők 

− hidegebb éghajlat miatt padlófűtés 

− fallal körülvett birtokokon lakó- (villa) és gazdasági épületeket  

 

Városok (Keresd meg a KTA 11. oldalán őket! Másold le a táblázatot! 

római név kiejtés mai név emlék 

Aquincum (akvinkum) Óbuda bronz orgona, padlófűtés, 

polgárváros, katonaváros 

Arrabona (arrabona) Győr  

Brigetio (brigéció) Szőny  

Alba Regia (alba régia) Székesfehérvár  

Gorsium (gorzium) Tác hadiút 

Savaria (szavária) Szombathely  

Scarbantia (szkarbancia) Sopron borostyánút, Ízisz-templom 

Sopianae (szopiané) Pécs  

 

Nézd meg az alábbi linken az aquincumi katonai és polgári amfiteátrumról készült filmet: 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_005 

 

Római örökségünk 

− működő csatorna- és vízvezetékrendszer 

− növények meghonosítása: barack, cseresznye, szőlő 

− városok 

− jellegzetes épületeket (pl. fürdők)  

− építészeti megoldások (pl. padlófűtés) 

− latin írás, ünnepek átvétele 

 

 

Hf: Tk. 43-44. o. olvasni, tanulni + füzet 

KTA 11. o. Pannónia és Aquincum térképek tanulmányozása 

 

Oldd meg az alábbi linken az Aquincummal kapcsolatos és a Latin nyelvű földrajzi 

elnevezések a Kárpát-medencében feladatokat! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_005 

 

A füzetbe írt vázlat képét 04.08. csütörtök 18:00 óráig töltsd fel a Classroomba. 

  

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_005
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_005


Joelle, James: 

 

Use the booklet and have your atlas open KTA p. 11.  and the book: 43-44.p 

Take a look at the maps on page 11 of the KTA, get to know the Pannonia.  

 

Write the sketch in Hungarian! 

     46. lesson     03.30. 

      Province of Pannonia  

(1 row is left out) 

The territory of present-day Transdanubia was taken over by the Romans between  

12 and 9 BC 

In 11 BC (Augustus) a province was organized from the area 

extended to the northern line of the Danube 

Geographical location: 

− most of it in Transdanubia + eastern edge of Austria, Croatia, Slavonia and part of 

Bosnia 

− river: Danuvius (today: Danube) 

− inhabitants: Pannonians (Pannonia's name comes from here) 

Significance of Pannonia: 

1. Military (defence) role: By building limes, he separated the empire from the 

barbarians. 

2. Trade role: The Danube provided transport and contact between the provinces. The 

Ivy Road also passed through this area. 

3. Economic role: Grain, herbs, animals, animal skins and fur were shipped from here to 

Rome 

The role of the Danube: 

1. Military-defence: natural border 

2. Trade: cheap transport on the waterway 

Leader: Governor 

− ensures the emperor's power 

− enforce the law 

− organises military protection 

− ensures the safety of the population 

− collect taxes 

Living in Pannonia: 

− 4 legions stationed here 

− more than 25 cities built 

 3 centres: Governors: Aquincum (Óbuda) 

    religious: Savaria (Szombathely) 

    military: Gorsium (Tác) 

− construction of road network and aqueduct 

− Rome was imitated in small 

− forum, amphitheater, churches, baths 



− colder climate due to underfloor heating 

− residential (villa) and economic buildings on walled estates 

 

Cities (Find them on page 11 of the KTA! Copy the chart.) 

római név 

Roman name 

kiejtés 

pronunciation 

mai név 

today name 

emlék 

memory 

Aquincum (akvinkum) Óbuda bronze organ, underfloor heating, 

citizen town, military town 

Arrabona (arrabona) Győr  

Brigetio (brigéció) Szőny  

Alba Regia (alba régia) Székesfehérvár  

Gorsium (gorzium) Tác war trip 

Savaria (szavária) Szombathely  

Scarbantia (szkarbancia) Sopron Ivy Road, Church of Isis 

Sopianae (szopiané) Pécs  

 

Watch the film about the military and civilian amphitheatre in Aquincum at the link below: 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_005 

 

Our Roman heritage: 

− working sewerage and plumbing system 

− planting: peaches, cherries, grapes 

− cities 

− typical buildings (e.g. baths)  

− architectural solutions (e.g. underfloor heating) 

− latin writing, holiday reception 

 

 

Homework: book 43-44. p. read, learn + booklet 

Solve the Aquincum task at the link below: 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_005 

 

The booklet pages upload to the Classroom 04.08. Thursday until 6pm. 

 

 

Tantárgy: Etika 

Osztály: 5.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Téma: Húsvét 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_005
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_005


Kedves Gyerekek! 

 Közeleg a tavaszi szünet és a Húsvét. Nem lesz más házi feladat, csak megnézni az 

alábbi két videót. Ha megtettétek, küldjétek vissza a feladatot készként megjelölve. 

Kiegészítés: annak viszont van házi feladata,akinek vannak még hiányosságai, bármelyik 

tantárgyból. Ezt a szünet végéig még pótolhatjátok, küldjétek el nekem! Utána mindenki 

osztályzatot fog kapni az eddigi munkájára,amiket leadott. 

 Vigyázzatok magatokra,családtagjaitokra! Ne nagyon menjetek most még társaságba, 

tömegbe, boltokba. Hamarosan eljön majd ennek is az ideje. Remélem... Szabadba,ahol 

nincsenek sokan, kirándulni menni viszont kötelező! Ne "kockuljatok", örüljetek,hogy most 

nem kell leragadnotok a kütyük mellé. Eleget használjátok a digitális oktatás során. Sajnos.  

Jó pihenést a szünetre! 

Eszter néni 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RYon27SVasU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NC3pyXDM_cw 

 

Testnevelés 

5.a 

Labdával végzett gyakorlatok 

https://www.youtube.com/watch?v=ybzwjIuBDQ0 

 

Az informatika a holnapi anyagban lesz elérhető. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RYon27SVasU
https://www.youtube.com/watch?v=NC3pyXDM_cw
https://www.youtube.com/watch?v=ybzwjIuBDQ0

