
Tantárgy: Történelem 
Téma: Zsigmond, a császár és király 

Osztály: 6.a 

Dátum: 2021. 04.08. 

 

 

Írd be a füzetbe az alábbi vázlatot! 

 

     56. óra      04.089. 

    Zsigmond, a császár és király 

(1 sor kimarad) 

Zsigmond trónra kerülése 

 Nagy Lajos fiúutód nélkül halt meg, lánya, Mária lesz az uralkodó 

 1382 – 1387: belviszály  

 bárói szövetség Mária férjét, Zsigmondot királlyá koronázza 

 ára: Zsigmond birtokokat adományozott nekik 

1387 – 1437: Luxemburgi Zsigmond uralkodása 

A török veszély 

 14. század 2. felében török fokozatos előre nyomulása a Balkánon; cél: Európa meghódítása 

 1396 Nikápoly: Zsigmond vereséget szenved 

 védelemre kellett berendezkedni a törökkel szemben 

↓ 

Zsigmond tervei: 

1.) Megszerezni a német-római császári címet  

- így az egész birodalom bevételével rendelkezik  

- meg tudja állítani a török terjeszkedést 

2.) Védelmi rendszer létrehozása az ország déli határán: végvárrendszer 

- végvár: határ menti vár 

- utak, folyók átkelőhelyeit védték 

- fenntartására új adó: hadiadó 

- a vagyonos nemességnek is részt kell vállalnia a hadsereg fenntartásához 

3.) Új hadsereg létrehozása: 

- Telekkatonaság: 

minden földesúr köteles minden húsz jobbágy után egy lovas íjászt felszerelni, és a király hadseregébe 

küldeni. 

Belpolitika 

 1401: főurak Zsigmond-ellenes ligát hoztak létre és elfogták a királyt  

 1408: béke a bárókkal 

 városoknak kiváltságokat adott 

 megerősítette a királyi hatalmat 

 

Az európai diplomata 

 művelt, több nyelven beszélt, sokat utazott és tárgyalt 



 1411-től német király 

 1433-tól német-római császár 

 1414-1418: konstanzi zsinat  

 

A konstanzi egyházi zsinat 1415 

Zsinat: egyházi tanácskozó és törvényhozó gyűlés a főpapok vezetésével 

A zsinat összehívásának okai: 

- sok szabálytalanság történik az egyházon belül 

- az egymással szemben álló országok három pápát is választottak 

- Husz János cseh pap, egyetemi tanár fellépése 

 az egyházi birtokok elvétele, és kiosztása a szegények között 

 minden nemzetnek a saját nyelvén történő istentisztelet 

 a papok életvitelének szabályozása 

Zsigmond vezetésével felszámolták a keresztény egyház megosztottságát→ egy  pápát választottak 

Elítélték és kivégezték Husz Jánost → 20 évig tartó háború kezdődött Csehországban 

 

Parasztfelkelés Erdélyben: 

oka: 

1. Terjed a huszitizmus → meggyengül az egyház hatalma 

2. Adózás 

- rossz minőségű pénz 

- Lépes György Erdélyi püspök ekkor nem szedette be az adót 

- 1437. jó minőségű pénz → egy összegben kéri a püspök az elmaradt adókat 

- A parasztok nem fizetek → a püspök egyházi átok alá vonta őket 

A parasztfelkelés 1437. 

- vezetőjük: Budai Nagy Antal kisnemes 

- kezdetben a parasztseregek győzelmeket arattak 

- magyar –székely-szász előkelők szövetsége a parasztok ellen 

- most már a parasztseregek veszítenek 

Falvak és városok 

Falvak: 

- Lakói: parasztok 

- Foglalkozásuk: mezőgazdaság 

 földművelés: legelőváltó, két-és háromnyomásos gazdálkodás 

 állattenyésztés 

- Egységes jogi helyzetűek: jobbágyok 

a földet bérbe kapják a földesúrtól – adót fizetnek érte 

- Eltérő vagyoni helyzet: 

 módos gazdák 

 egész telkes jobbágyok 

 töredéktelkes jobbágyok 

 zsellérek (nincs telkük) 

 házas zsellér 

 házatlan zsellér 

A városok: 

- Lakói: polgárok 

- Foglalkozásuk: ipar és kereskedelem 



- Ipar: céhes ipar 

- Városi önkormányzat 

- Városi kiváltságok 

Várostípusok Magyarországon:  

1. Szabad királyi város 

- A király tulajdona 

- Fallal van körülvéve 

- Sok városi kiváltsága van 

pl.: Buda, Pozsony, Kassa, Eperjes 

2. Bányavárosok 

- Mindenben megegyeznek a szabad királyi városokkal, csak lakóik többségükben bányászattal 

foglalkoznak 

pl.: Körmöcbánya, Selmecbánya, Aranyosbánya 

3. Mezővárosok 

- a földesúr tulajdona – neki fizetik az adót 

- lakói főleg mezőgazdasággal foglalkoznak 

- nincs városfal 

- kevesebb városi kiváltsága van 

pl.: Mezőkövesd, Hódmezővásárhely, Debrecen 

 

 

Az alábbi linken oldd meg a feladatokat: 

Luxemburgi Zsigmond élete és tettei 

Luxemburgi Zsigmond uralkodása évszámokban 

 https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_003 

 

Hf: 6. osztályos Tk. 14-16. o. olvasni, tanulni + füzet 

 KTA 22.o  1301-1437 térkép ismerete 

 Mf: 11-12. o. feladati 

A füzetbe írt vázlat és a munkafüzet képét töltsd fel 04.11. vasárnap 18.00 óráig a Classroomba! 

 

 

Lucia, Dylan, Andrés 

Copia el boceto en húngaro. 

Envío la ayuda española     

 

     56. óra      04.08. 

    Zsigmond, Emperador y Rey 

(1 fila omitida) 

La ascensión de Zsigmond al trono 

• Lajos Nagy murió sin hijo, su hija María se convierte en la gobernante 

• 1382 - 1387: lucha interna  

• La asociación del barón corona al marido de María, Zsigmond, rey 

• precio: Zsigmond les donó propiedades 

1387 – 1437: Reinado de Zsigmond de Luxemburgo 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_003


La amenaza turca 

• Avance gradual turco en los Balcanes en la segunda mitad del siglo XIV; Gol 2: Conquistando Europa 

• 1396 Nikápoly: Zsigmond es derrotado 

• para proteger contra los turcos 

 

Los planes de Zsigmond: 

1.) Obtención del Título de Emperador Germano-Romano  

- así que tienes todo el imperio  

- puede detener la expansión turca 

2.) Establecimiento de un sistema de protección en la frontera sur del país: sistema final de castillos 

- Castillo final: Castillo fronterizo 

- proteger los cruces de carreteras y ríos 

- mantenimiento de un nuevo impuesto: impuesto de guerra 

- la nobleza rica también debe participar en el mantenimiento del ejército 

3.) Creación de un nuevo ejército: 

- Servicio terrestre: 

cada propietario está obligado a equipar a un arquero ecuestre por cada veinte siervos y enviarlo al ejército 

del rey. 

política interior 

• 1401: Overlords formó una liga anti-Zsigmond y capturó al rey  

• 1408: paz con los barones 

• dio privilegios a las ciudades 

• fortalecimiento del poder real 

El diplomático europeo 

• educado, multilingüe, viajado y negociado 

• Rey de Alemania desde 1411 

• Desde 1433, emperador germano-romano 

• 1414-1418: Sínodo de Constanta  

 

Consejo de la Iglesia de Constanta 1415 

Consejo: Consejo de la Iglesia y asamblea legislativa dirigidos por sumos sacerdotes 

Razones para convocar el Consejo: 

- hay muchas irregularidades dentro de la Iglesia 

- los países opuestos han elegido a tres papas 

- Actuación de János Husz, sacerdote y profesor checo 

• llevar y asignar fincas eclesiásticas a los pobres 

• adoración en el propio idioma de cada nación 

• regular la forma en que viven los sacerdotes 

Bajo el liderazgo de Segismundo, las divisiones de la Iglesia Cristiana → un Papa fue elegido 

John Hus fue condenado y ejecutado → 20 años de guerra comenzaron en la República Checa 

 

Marcha de campesinos en Transilvania: 

razón: 

1. El poder de la Iglesia → se extiende y debilita 

2. Fiscalidad 

- dinero de mala calidad 

- György Lépes, Obispo de Transilvania, no recaudaba el impuesto en ese momento 

- 1437 → . 

- Los campesinos no pagan → el obispo los ha puesto bajo una maldición de la iglesia 

La insusión campesina nació el 14 de diciembre de 1437. 

- dirigido por Antal Budai Nagy 

- inicialmente el ejército campesino ganó victorias 

- Asociación de dignitales húngaro-szekler-sajones contra campesinos 

- ahora el ejército campesino pierde 

 



Pueblos y ciudades 

Aldeas: 

- Habitantes: campesinos 

- Ocupación: agricultura 

• agricultura: cambiador de pastos, agricultura a dos y tres presiones 

• cría de animales 

- Situación jurídica uniforme: siervos 

el terreno se alquila al arrendador – se paga el impuesto por ella 

- Situación financiera diferente: 

• agricultores sentados 

• Siervos de trama completa 

• siervos con fragmentos 

• panes (sin parcela) 

 bisagra casada 

 bisagras deshabitadas 

Las ciudades son: 

- Residentes: ciudadanos 

- Ocupación: industria y comercio 

- Industria: industria gremial 

- Ayuntamiento 

- Privilegios urbanos 

Tipos de ciudades en Hungría:  

1. Ciudad Real Libre 

- Es propiedad del rey. 

- Está rodeado por una pared. 

- Tiene muchos privilegios urbanos. 

por ejemplo, Buda, Bratislava, Kosice, Strawberry 

2. Pueblos mineros 

- Son los mismos que las ciudades reales libres, sólo la mayoría de sus habitantes se dedican a la minería 

por ejemplo, Körmöcbánya, Selmecbánya, Aranyosbánya 

3. Ciudades de campo 

- la propiedad del arrendador - el impuesto se le paga 

- sus habitantes se dedican principalmente a la agricultura 

- no hay muro de la ciudad 

- tiene menos privilegios urbanos 

por ejemplo: Mezőkövesd, Hódmezővásárhely, Debrecen 

 

Resuelva las tareas en el siguiente enlace: 

La vida y las deposiciones de Zsigmond de Luxemburgo 

Reinado de Zsigmond de Luxemburgo en años 

 

 https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_003 

 

6.libro 14-16 o. leer, estudiar + aprender un sauce 

Mf. 11-12. tareas 

KTA el 22. conocimiento  

Cargue la imagen del boceto escrita en 04.11. Domingo hasta 18.00 relojes Classroom! 

 

 

 

Yahia: 

In the booklet, type the outline below. 

 

    56th lesson     04.08. 

  Sigismund, Emperor and King 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_003


(1 row skipped) 

Sigismund's ascension to the throne 

 Lajos Nagy died without a son, his daughter Mary becomes the ruler 

 1382 - 1387: infighting  

 Baron's association crowns Mary's husband, Sigismund, king 

 price: Zsigmond donated estates to them 

1387 – 1437: Reign of Zsigmond of Luxembourg 

The Turkish threat 

 Turkish gradual advance in the Balkans in the 2nd half of the 14th century;  

Goal 2: Conquering Europe 

 1396 Nikápoly: Zsigmond is defeated 

 to protect against the Turks 

Zsigmond's plans: 

1.) Obtaining the Title of German-Roman Emperor  

- so you have the entire empire  

- can stop Turkish expansion 

2.) Establishment of a protection 

 system on the southern border of the country: final castle system 

- Final Castle: Border Castle 

- protecting crossings of roads and rivers 

- maintenance of a new tax: war tax 

- the wealthy nobility must also participate in the maintenance of the army 

The European diplomat 

 educated, multi-language, travelled and negotiated 

 King of Germany since 1411 

 From 1433, German-Roman emperor 

 1414-1418: Synod of Constanta  

Church Council of Constanta 1415 

Council: Church council and legislative assembly led by high priests 

Reasons for convening the Council: 

- there are many irregularities within the Church 

- opposing countries have elected three popes 

- Performance by János Husz, Czech priest and professor 

• taking and allocating church estates to the poor 

• worship in each nation's own language 

• regulating the way priests live 

Under Sigismund's leadership, the divisions of the Christian Church → a pope was elected 

John Hus was convicted and executed → 20 years of war began in the Czech Republic 

Peasants' march in Transylvania: 

Reason: 

1. The power of the Church → spreads and weakens 

2. Taxation 

- poor quality money 

- György Lépes, Bishop of Transylvania, did not collect the tax at that time 

- 1437 → .- Peasants don't pay → the bishop has put them under a church curse 

The peasant insustion was born on 14 December 1437. 

- led by Antal Budai Nagy 

- initially the peasant army won victories 

- Association of Hungarian-Szekler-Saxon dignitals against peasants 

- now the peasant army loses 

Villages and towns 

Villages: 

- Inhabitants: peasants 

- Occupation: agriculture 

• farming: pasture changer, two- and three-pressure farming 



• animal husbandry 

- Uniform legal status: serfs 

the land is leased to the landlord – tax is paid for it 

- Different financial situation: 

• moated farmers 

• full-plot serfs 

• serfs with fragments 

• breads (no plot) 

 married hinge 

 uninhabited hinges 

The cities are: 

- Residents: citizens 

- Occupation: industry and trade 

- Industry: guild industry 

- City Council 

- Urban privileges 

Types of cities in Hungary:  

1. Free Royal City 

- It's the king's property. 

- It's surrounded by a wall. 

- He's got a lot of urban privileges. 

e.g. Buda, Bratislava, Kosice, Strawberry 

2. Mining towns 

- They are the same as the free royal cities, only the majority of their inhabitants are engaged in mining 

e.g. Körmöcbánya, Selmecbánya, Aranyosbánya 

3. Field Towns 

- the landlord's property - the tax is paid to him 

- its inhabitants are mainly engaged in agriculture 

- no city wall 

- has fewer urban privileges 

e.g.: Mezőkövesd, Hódmezővásárhely, Debrecen 

 

Solve the tasks at the link below: 

 https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_003 

 

Homework: 6th grade Tk. p. 14-16. read, learn + booklet 

 KTA 22.o 1301-1437, Knowledge of maps  

 Mf: Tasks 11-12. 

Upload the picture of the sketch and workbook in the booklet to classroom by 18.00 on Sunday 04.11. 

 

 

Tantárgy: természetismeret 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: Mi történne, ha hirtelen megöregedne a Nap? 

Időpont: 04.08. csütörtök 

Órai munka: 

1. Nézzétek meg az alábbi videót! - ¡Mira el video a continuación! - Watch the video below!  

https://www.youtube.com/watch?v=zCmzRXZdhaw  (magyar) 

Mi történne, ha hirtelen megöregedne a Nap? (45 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=spPx6RVXMjE (english)  

Aftermath Betrayed by the Sun (45 minutos) 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_003
https://www.youtube.com/watch?v=zCmzRXZdhaw%20
https://www.youtube.com/watch?v=spPx6RVXMjE%20


https://www.youtube.com/watch?v=M6f380oeoyg (español)  

¿Que pasaria si el Sol se convirtiera en un Gigante Rojo? (45 minutes) 

 

Házi feladat: 

Fogalmazzátok meg legalább 5 mondatban a filmben látottakat alapján: mi történne, ha hirtelen 

megöregedne a Nap?  

A füzetben dolgozzatok! 

Ha kész, fotózzátok le és küldjétek vissza! 

 

Tarea: 

Formule al menos 5 oraciones basadas en lo que ve en la película: ¿qué pasaría si el Sol envejeciera 

repentinamente? 

¡Trabaja en el folleto! 

Cuando haya terminado, tome una foto y envíela de regreso. 

 

Homework: 

Formulate at least 5 sentences based on what you see in the film: what would happen if the Sun 

suddenly grew old? 

Work in the booklet! 

When you're done, take a photo and send it back! 

 

 

Technika 

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

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

 
File:   04 07 technika 6a 

Tantárgy: Technika 

Téma:  Torta 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A mai alkalommal a konyhában tüsténkedünk! 

További információkat a Classroomban találtok: 

https://classroom.google.com/c/MTY1ODcwMjk3MjY4/a/MzIxNTg1NjA3NzU4/details 

 

Házi feladat: 

 

1 Írjátok le, hogy milyen alapanyagokra van szükség a tortakrém elkészítéséhez! 

 

A házi feladatot a Classroomba kérem! 

Határidő: 2021.04.12. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M6f380oeoyg%20
https://classroom.google.com/c/MTY1ODcwMjk3MjY4/a/MzIxNTg1NjA3NzU4/details


Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

INFORMATIKA 

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

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

 
File:   04 08 info 6a 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Képfeldolgozás: gyűjtsünk képeket! 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Most a képfeldolgozáshoz szükséges alapanyagok összegyűjtését fogjuk elvégezni. 

 
A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok megnyitni: 
https://classroom.google.com/c/Mjk1MzI5OTcxODM5/a/MjgxNTIzNjM5MDY2/details 

 

Házi feladat: 

Készítsetek, vagy gyűjtsetek össze fényképeket majd a számítógépen egy külön mappába rendezzétek ezeket. 

Ismerkedjetek az XnView nevű programmal. Nézzétek meg, hogy milyen funkciói vannak, azok mire 

használhatók. 

Az összegyűjtött funkciókat írjátok le és töltsétek fel a Classroomba! 

 

Határidő: 2021.04.12. 

Jó munkát és maradj otthon!   Zsolt bácsi 

6. o Rajz 

Vers illusztráció 

Arany János: Mátyás anyja című vers illusztrációja 

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

https://www.babelmatrix.org/works/hu/Arany_J%C3%A1nos-

1817/M%C3%A1ty%C3%A1s_anyja/ro 

Méret: A/4 fénymásoló lap, rajzlap, vagy a rajzfüzetbe 

Eszköz: szabadon választott eszközzel: (grafit, toll, színes ceruza, festék, pasztell, filctoll) 

A/4 es méretben 1 papíron. 

 

Testnevelés 
6.a 

Kardió tabata edzés 

https://www.youtube.com/watch?v=NVmYLV62zRY   

 

https://classroom.google.com/c/Mjk1MzI5OTcxODM5/a/MjgxNTIzNjM5MDY2/details
https://www.youtube.com/watch?v=RHeJKczzjRM
https://www.babelmatrix.org/works/hu/Arany_J%C3%A1nos-1817/M%C3%A1ty%C3%A1s_anyja/ro
https://www.babelmatrix.org/works/hu/Arany_J%C3%A1nos-1817/M%C3%A1ty%C3%A1s_anyja/ro
https://www.youtube.com/watch?v=NVmYLV62zRY

