
Tantárgy: Történelem 

Téma: Római-pun háborúk 

Osztály: 5.a 

Dátum: 2021. 04.13. 

 

Használd a füzetet és legyen nyitva az atlaszod KTA 10. o., könyved 49-51.o: 

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

Írd le a vázlatot! 

 

   48. óra   04.13. 

  Róma és Karthágó háborúja 

(1 sor kimarad) 

Róma itáliai hódítások → Róma megerősödik, terjeszkedni akar 

Észak-Afrikában új hatalom jelenik meg: punok 

punok: 

• föníciai kereskedők 

• kereskedelemből éltek (fém, elefántcsont, rabszolga) 

• legnagyobb városuk Karthágó 

(Nézd meg a pun terjeszkedést a térképen!) 

 
 

Háború oka: Szicília birtoklása miatt, mindketten meg akarják szerezni 

punok: tengeren jó harcosok, hadihajóik vannak 

rómaiak: szárazföldön jó harcosok 

1. pun háború: 

Cél: Szicília megszerzése (kereskedelem, élelmezés, hadászat) 

Harc: kezdetben karthágói sikerek 

↓ 

rómaiak hajóhadat építenek 

csapóhíddal szerelik fel – át tudnak menni az ellenséges hajóra 

 (olyan, mintha szárazföldön harcolnának) 

↓ 

Róma győzelme 

Eredmény: Szicília lesz az 1. római provincia (tartomány) 

2. pun háború: 

Cél: Karthagó felszabadítása a római uralom alól 

 



Harc: 

Karthagó: 

• Hannibál átkel az Alpokon, északról támad Rómára 

• "Hannibál ante portas" = "Hannibál a kapuk előtt! " 

• Óriási karthagói győzelem (Cannae) 

 

Nézd meg az alábbi linken a Hannibál harci elefántjai a csatában animációt: 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_006 

 

(Folytasd a füzeti vázlatot!) 

Róma: 

• új hadvezér: Scipio Afrikanus 

• átkel Afrikába 

• Hannibált hazarendelik 

• Scipio győzelme (Záma) 

Eredmény: 

• Karthagónak hadisarcot kell fizetnie Rómának 

• nem folytathat önálló külpolitikát 

• nem kezdhet engedély nélkül háborút 

3. pun háború: 

Cél: a Római Birodalom népeinek megfélemlítése, elrettentése 

Harc: 

- Karthagót megtámadta egy afrikai nép, Róma engedélye nélkül harcolt ellenük 

- 2 év ostrom után Karthagót a rómaiak lerombolták 

- a lakóit eladták rabszolgának, területét felszántották 

Eredmény: az elfoglalt terület Africa néven lett provincia 

 

(Készítsd el az alábbi táblázatot!) 

Ideje Csata helye Római 

hadvezér 

Pun 

hadvezér 

Eredmény 

Kr.e. III. 

század 

közepe 

tengeri csaták   római győzelem  

Szicília provincia megszerzése 

hadisarc 

Kr. e. 

218- 202. 

Itália 

Kr.e. 202. Zama 

Scipió Hannibál Hannibál sikereket arat Itáliában 

majd: Scipió győzelme Zámánál 

punok hatalma meggyengült 

Kr.e. 

149-146 

Karthágó   római győzelem Karthágó teljes 

elpusztítása 

Africa provincia megszerzése 

 

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. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_006


Oldd meg az alábbi linken a feladatot: 

A római –pun háborúk 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_006 

 

Hf: Tk. 49-51. o. olvasni, tanulni + füzet 

KTA 10. o. Római Birodalom térképek tanulmányozása 

A füzeti vázlatot 04.15. csütörtök 18:00 óráig töltsd fel a Classroomba. 

 

Joelle, James:  

 

Use the booklet and have your atlas open KTA p. 10.  and the book: 49-51.p 

Write the sketch in Hungarian! 

 

   48. lesson   04.13. 

The War of Rome and Carthage 

(1 row skipped) 

Rome strengthens, expands → the italian conquests 

New power appears in North Africa: Punok 

Punok: 

• Phoenician traders 

• they made a living from trade (metal, ivory, slaves) 

• their largest city is Carthage 

(Check out the pun expansion on the map!)

 
 

Reason for war: Because of Sicily's possession, they both want it 

Punok: Good warriors at sea, warships 

Romans: Land good warriors 

1st Punic War: 

Objective: Acquisition of Sicily (trade, food, warfare) 

Fight: initially carthamo successes 

  ↓ 

Romans build a ship's army 

equipped with a drawbridge – they can cross over to the enemy ship 

 (it's like fighting on land) 

  ↓ 

 Victory of Rome 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_006


Result: Sicily becomes the 1st Roman province (province) 

2nd Punic War: 

Goal: To liberate Carthago from Roman rule 

Fight: 

Carthago: 

• Hannibal crosses the Alps, attacks Rome from the north 

• "Hannibal ante portas" = "Hannibal in front of the gates!" 

• Huge carthago victory (Cannae) 

 

Check out the hannibal fighting elephants in battle animation below: 

 https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_006 

 

(Continue with the booklet sketch!) 

Rome: 

• New General: Scipio Afrikanus 

• crosses to Africa 

• Hannibal is ordered home 

• Scipio's victory (Zama) 

Result: 

• Carthago must pay Rome a war face 

• pursue an independent foreign policy 

• you cannot start a war without permission 

3rd Punic War: 

Objective: intimidation and deterrence of the peoples of the Roman Empire 

Fight: 

- Carthago was attacked by an African people, fought against them without rome's 

permission. 

- After 2 years of siege, Karthago was destroyed by the Romans 

- its inhabitants were sold as slaves, its territory was soded 

Result: the occupied territory became a province called Africa 

 

(Make the table below!) 

Ideje Csata helye Római 

hadvezér 

Pun 

hadvezér 

Eredmény 

Kr.e. III. 

század 

közepe 

tengeri csaták   római győzelem  

Szicília provincia megszerzése 

hadisarc 

Kr. e. 

218- 202. 

Itália 

Kr.e. 202. Zama 

Scipió Hannibál Hannibál sikereket arat Itáliában 

majd: Scipió győzelme Zámánál 

punok hatalma meggyengült 

Kr.e. 

149-146 

Karthágó   római győzelem Karthágó teljes 

elpusztítása 

Africa provincia megszerzése 

 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_006


Provincia:  

A province outside the Italian Peninsula conquered by the Romans and forced to pay taxes. 

 

After the successes of the Punic wars, Rome became the strongest state on the entire 

Mediterranean coast. 

 

Solve the task at the link below: 

The Roman-Punic Wars 

 https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_006 

 

Homework: book. p. 49-51. read, learn + booklet 

KTA 10. Study of Roman Empire maps 

Upload the booklet sketch to classroom by 18:00 on Thursday 04.15. 

 

 

 

 

 

Osztály: 5.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Tantárgy: Etika 

Téma: Húsvét 

Megoldott feladatok elküldési határideje: 04.20. 

For the pupils who don't speak hungarian:  

1. Find in the vocabulary and translate the following words:  Húsvét, feltámadás, ünnep, 

vallás, népszokás, sonka, tojás 

2. Please list tipycal Easter foods of your country! 

Kedves Gyerekek! 

Küldök néhány feladatot, ami még a Húsvéthoz kötődik. Jó munkát!  

1. feladat:  

 A képek alapján írásban válaszolj a fotók alatt található kérdésekre / következő 

oldalon találod meg a képet és a kérdéseket, görgesd lejjebb a lapot/! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_006


 

 

 

2. feladat: 

 Most volt Húsvét. Írd le, mit ünneplünk ekkor? 

Szorgalmi ötösért :) 

 Te hogyan ünnepelted eddig a Húsvétot? Meséld el néhány mondatban vagy készíts 

róla színessel rajzot! 

 

 

 



Testnevelés 

5.a 

A héten a következő edzéstervet kell betartanod, és mellette minden órán nézd meg az 

elméleti videókat, vagy oldd meg a tankockákat! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8sJz-x6Q3aw 

Házi feladat: Mi a sport célja? 

A választ a videó megnézése után küldd vissza! 

 

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, 

osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

 

File:   04 13 info 5a 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Könyvtárhasználat: Könyvtár és informatika 

 

Kedves Gyerekek! 

https://www.youtube.com/watch?v=8sJz-x6Q3aw


 

A mai naptól egy új fejezetét nyitjuk meg az informatika tanulásának. A könyvtárakkal fogunk 

foglalkozni, és megvizsgáljuk, milyen kapcsolat lehet a könyvtárak és az informatika között. 

 
A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok 
megnyitni:  
 

https://classroom.google.com/c/MTY1ODcwMjQ2NjYz/a/MzIyNzQxMzI0MzE5/details 

 
Házi feladat: 

Válaszolj a Classroomban feltett kérdésekre! 
 
A kérdésekre adott válaszaidat töltsd fel a Classroomba! 
 
Határidő:  2021.04.16. 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

https://classroom.google.com/c/MTY1ODcwMjQ2NjYz/a/MzIyNzQxMzI0MzE5/details

