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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

Általános iskola 6. osztálya – történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: 

Magyarország a kora újkorban 

  

Szakiskola 9. osztálya – Társadalomismeret: 

Múlt és jelen képekben és szövegekben III. 

Az újkor hajnala 

A Magyar Királyság a birodalmak szorításában. 

Múlt és jelen képekben és szövegekben IV. 

A modern világ születése 

A Magyar Királyság a Habsburg Birodalomban. 

 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

6. és 9. évfolyam 
 

40 perc 

Szöveg információinak elemzése és 

csoportosítása 

Kódváltás 

Meghatározó személyiségek a magyar kora 

újkorban 
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Játék, amelyben a megadott információk alapján ki kell találni, hogy kiről van 

szó. Azok a történelmi szereplők jelennek itt meg, akiknek a neve szerepel a 

kerettantervben ennél a fejezetnél – vagyis Dobó István, Bocskai István, 

Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, II. József. 

Adhatjuk sima kitöltős feladatlapnak. Ennek mintájára megírathatjuk magát a 

játékot is a diákokkal. Játszhatjuk csoportosan is. Mi olvassuk fel az állításokat, 

vagyis csak verbális információkat hallanak, és ők azt a kártyát emelik fel 

megadott jelre, amelyen a helyes név szerepel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Módszertani javaslat a tanároknak 
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Állítás Név 

Rólam, a hőstettemről regényt is írtak. Dobó István 

Én a nagyapám hőstettéről írtam egy egész 
eposzt. 

Zrínyi Miklós 

Családomban öröklődött a horvát báni 

tisztség. 
Zrínyi Miklós 

A családomból többen is fejedelmei voltak 

Erdélynek. 
II. Rákóczi Ferenc 

Anyám Zrínyi Ilona volt. II. Rákóczi Ferenc 

Anyám Mária Terézia volt. II. József 

Szerettem a magyarokat, mert elfogadták a 
leányági örökösödést. 

Mária Terézia 

Egy modern államot akartam, és ezért 

hoztam azt a sok rendeletet. 
II. József 

A Habsburg király és császár a birtokaimat 
fenyegette, ezt nem engedhettem. 

Bocskai István 

  

Megoldások 
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Koronát kaptam a szultántól, de sohasem 

tettem a fejemre. 
Bocskai István 

Erdély aranykora? Igen, a nevem mellé 
teszik. 

Bethlen Gábor 

Harcot indítottam a Habsburgok ellen, bár 
tudtam, hogy francia segítség nélkül nem 

győzhetek. 

II. Rákóczi Ferenc 

Szerettem volna kiverni a törököket az 

országunkból, de ehhez „mezei” hadsereg 
kellett volna. 

Zrínyi Miklós 

 


