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RéSzlETEK
8.  Ha	 egy	 szabad ember	 akár	 ökröt,	 akár	

juhot,	akár	disznót,	akár	 ladikot	 lopott:	ha	
az a templomé vagy a palotáé, harmincszo-
rosan térítse meg; ha egy muskénué, tíz-
szeresen térítse meg. Ha a tolvaj nem tudja 
megtéríteni, ölessék meg.

14.	 Ha	 egy	 szabad	 ember	 egy	 szabad	 ember	
kiskorú	gyerekét	ellopja:	ölessék	meg.

15.	 Ha	egy	szabad	ember	a	városkapun	kiviszi	
a	palota	rabszolgáját vagy rabszolganőjét…,	
ölessék	meg.

53. Ha valaki hanyagságból nem erősíti meg a 
földjén a gátat, és a gáton rés nyílik úgy, hogy 	
a megművelt föld víz alá kerül: az elpusz-
tult gabonát az fizesse meg, akinek a gátja 
átszakadt.

54. Ha nem képes a gabonát megtéríteni: őt 
magát és vagyonát pénzért eladván, a pén-
zen osztozzanak meg azok, akiknek a víz 
elsodorta	a	gabonáját.

117.	 Ha	egy	szabad	embert	az	adóssága szorongat-
ja, s ezért feleségét, fiát vagy lányát kénytelen 
pénzért	 eladni	 vagy	 szolgálónak küldeni:	 an-
nak házában, aki megvette őket vagy a gazdá-
juk	 lett,	három	évig	dolgozzanak.	A	negyedik	
évben fel kell hogy szabaduljanak.

195. Ha egy fiú megüti az apját, vágják le a 
kezét.

196.	Ha	 egy	 szabad	 ember	 kiszúrja	 bárkinek	 is	
a	 szemét	 a	 szabadok	 rendjéhez	 tartozók	
közül: szúrják ki az ő szemét is.

198. Ha	egy	muskénu	szemét	szúrta	ki,	vagy	egy	
muskénu csontját törte el: egy mina ezüstöt 
fizessen.

199.	Ha	egy	szabad	ember	rabszolgájának	szúr-
ta	 ki	 a	 szemét,	 vagy	 egy	 szabad	 ember	
rabszolgájának törte el a csontját: fizesse 
meg	a	vételára felét.

215.	Ha	egy	orvos	bronzkéssel	 súlyos	operációt	
hajt	végre	egy	szabad	emberen,	és	meggyó-
gyítja őt, vagy a bronzkéssel megoperálja 
a hályogot a szemén, és meggyógyítja a 
szemét: 10 sékel ezüstöt kapjon.

216. Ha a beteg muskénu: 5 sékel ezüstöt kapjon 
az	orvos.

217. Ha	a	beteg	egy	szabad	ember	rabszolgája:	a	
rabszolga gazdája 2 sékel ezüstöt adjon az 
orvosnak.

218. Ha egy orvos egy bronzkéssel súlyos ope-
rációt	hajt	végre	egy	szabad	emberen,	és	a	
halálát	okozza,	vagy	le	akarván	venni	a	há-
lyogot,	de	tönkreteszi	a	szemét:	vágják	le	a	
kezét.

1. válTozaT
HaMMuRapI TöRvényEI
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I. fElaDaTlap

HaMMuRapI TöRvényEI

1. Ráhangolódás

1.1 nézd meg a szöveg címét! 

	 a)	Mit	jelent	a	törvény	szó?
	 b)	Mit	tudsz	Hammurapiról?
	 c)	Mit	jelentenek	a	számok	a	szövegben?
 d) Hány törvénycikket fogunk megismerni?

2. a teljes szöveg áttekintése

2.1 Olvasd el a kiemelt szavakat! 

 a) Beszéljétek meg közösen, mit jelentenek ezek a szavak, szókapcsolatok!

2.2 Ezeknek az ismereteknek a birtokában fogalmazd meg, miről fog szólni a szöveg!

3. a teljes szöveg elolvasása

3.1 Olvassátok el a törvények szövegét, és válaszoljatok a következő kérdésekre! 

	 a)	Mennyire	szigorúak	a	törvények?	Melyiket	tartod	a	legszigorúbbnak	és	miért?

 b) Húzd alá azt a törvényt, amelyet érzésed szerint nem értettél meg pontosan!
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3.2 Most már ismered a törvények szövegét, válaszolj a kérdésekre!

a) Milyen büntetést kapott az, aki….

	 –	ellopta	egy	szabad	ember	gyerekét:	

	 –	nem	gondozta	a	gátat:

	 –	nem	tudja	az	adósságát	megadni:	

 – fiú létére megüti az apját: 

 – orvosként meggyógyítja a beteg szemét: 

*b) Döntsd el, melyik törvénnyel értesz egyet és melyikkel nem! 
 Csak a törvény számát írd be a táblázatba!

egYetértek NeM értek egYet

*c) Válassz ki mind a két csoportból egy-egy törvényt, és indokold meg, miért értesz vele egyet,
 illetve miért nem!
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d) Írj négy-öt megállapítást, amelyek igazak Hammurapi törvényeire!

4. Szövegalkotás

4.1 Bizonyítsd a szöveg alapján, hogy Hammurapi törvényei máshogyan ítéltek szabad emberek,
 muskénuk, és rabszolgák esetén!

4.2 Mi a különbség Hammurapi törvényei és napjaink törvényei között?

*4.3 Hammurapi törvényoszlopán a következő szöveg olvasható: 
	 „Hogy	az	erős	ne	árthasson	a	gyengének…drága	szavaimat	emlékkönyvembe	írtam	és	rávésettem	képemet,	
	 mint	az	igazságosság	királyának	képét.”	

 Igazak-e ezek a sorok? Állításodat indokold is meg!

5. összegzés, a megértettek alkalmazása

5.1 Írj elbeszélő fogalmazást a füzetedbe: egy mai ember időgéppel Hammurapi udvarába jut. 
 Mit mesélhet, amikor hazakerül?
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MID-KIEGéSzÍTéS:

ELSŐ VÁLTOZAT

Ha kész vagy a feladatokkal, kérd el tanárodtól az önellenőrzőlapot!

1. RÁHANGOLÓDÁS 
Húzd alá a helyes választ!

1. Hol uralkodott Hammurapi?

a) Mezopotámiában

b) Kínában

2. Miért volt híres uralkodó?

a) Nevéhez fűződik az öntözés feltalálása.

b) Nevéhez fűződik a kor legjelentősebb törvénygyűjteménye.

3. Mit jelent a „törvény” szó?

a) A társadalmi magatartás szabályainak összessége.

b) A viselkedés szabálya.

2. Olvasd át a szöveget, és válaszolj a következő kérdésekre!

a) Hány törvénycikket fogunk elolvasni?

__________________________________________________
 
b) Az első három törvényből keresd ki, milyen három csoportja volt az egyiptomi 
társadalomnak?

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________
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RéSzlETEK

8. Ha egy szabad ember akár ökröt, akár juhot, akár disznót, akár ladikot lopott: ha 
az a templomé vagy a palotáé, harmincszorosan térítse meg; ha egy muskénué, 
tízszeresen térítse meg. Ha a tolvaj nem tudja megtéríteni, ölessék meg.

14. Ha egy szabad ember egy szabad ember kiskorú gyerekét ellopja: ölessék meg.

15. Ha egy szabad ember a városkapun kiviszi a palota rabszolgáját vagy 
rabszolganőjét…, ölessék meg.

53. Ha valaki hanyagságból nem erősíti meg a földjén a gátat, és a gáton rés nyílik 
úgy, hogy a megművelt föld víz alá kerül: az elpusztult gabonát az fizesse meg, 
akinek a gátja átszakadt.

54. Ha nem képes a gabonát megtéríteni: őt magát és vagyonát pénzért eladván, a 
pénzen osztozzanak meg azok, akiknek a víz elsodorta a gabonáját.

117. Ha egy szabad embert az adóssága szorongatja, s ezért feleségét, fiát vagy 
lányát kénytelen pénzért eladni vagy szolgálónak küldeni: annak házában, aki 
megvette őket vagy a gazdájuk lett, három évig dolgozzanak. A negyedik évben 
fel kell hogy szabaduljanak. 

195. Ha egy fiú megüti az apját, vágják le a kezét.

196. Ha egy szabad ember kiszúrja bárkinek is a szemét a szabadok rendjéhez tartozók 
közül: szúrják ki az ő szemét is.

198. Ha egy muskénu szemét szúrta ki, vagy egy muskénu csontját törte el: egy mina 
ezüstöt fizessen.

199. Ha egy szabad ember rabszolgájának szúrta ki a szemét, vagy egy szabad ember 
rabszolgájának törte el a csontját: fizesse meg a vételára felét.

215. Ha egy orvos bronzkéssel súlyos operációt hajt végre egy szabad emberen, 
és meggyógyítja őt, vagy a bronzkéssel megoperálja a hályogot a szemén, és 
meggyógyítja a szemét: 10 sékel ezüstöt kapjon.

216. Ha a beteg muskénu: 5 sékel ezüstöt kapjon az orvos.

217. Ha a beteg egy szabad ember rabszolgája: a rabszolga gazdája 2 sékel ezüstöt 
adjon az orvosnak.

218. Ha egy orvos egy bronzkéssel súlyos operációt hajt végre egy szabad emberen, 
és a halálát okozza, vagy le akarván venni a hályogot, de tönkreteszi a szemét: 
vágják le a kezét.
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3. A teljes szöveg elolvasása

Olvasd el a fenti teljes szöveget, és döntsd el igazak vagy hamisak az állítások!
A fogalommeghatározások segítenek!

1. Igaz-e, hogyha egy szabad ember egy muskénu disznóját ellopja, tízszeresen 
kell megtérítenie?

2. Igaz-e, hogy megölik a szabad embert, ha kiszúrja egy muskénu szemét?

3. Igaz-e, hogy annak kell a kárt kifizetni, akinek átszakadt a gátja?

4. Igaz-e, hogy levágják a lábát annak a fiúnak, aki megüti az apját?

5. Igaz-e, hogy megölik az orvost, ha operáció közben meghal a betege, aki 
szabad ember?

6. Igaz-e, hogy az orvos 5 ezüstöt kap, ha a betege muskénu?

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

szabad ember
Nem tartozik más ember uralma alá.

muskénu
félig szabad ember, félig rabszolga

rabszolga
Nincsenek jogai, tulajdona, egy másik ember a gazdája, akinek engedelmeskednie 
kell.

ladik = csónak

megtérít = visszaad

kiskorú gyerek
Még nem felnőtt ember.

gát
Építmény, amely elzárja a víz kiáradását.

gabona
A búza, rozs, árpa, zab stb. összefoglaló neve. Ezekből a növényekből készült 
lisztből sütik a kenyeret.
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adósság szorongat
Korábban nem volt pénze, ezért egy másik embertől kapott kölcsönbe (adósság). 
De ezt a pénzt már vissza kell adni a másik embernek, de nem tudja kifizetni a 
tartozását.

szolgálónak küldeni
Más emberhez elküldeni szolgálni.

mina ezüst 
Héber súllyal megadott pénzegység (570 gramm ezüst).

vételár
Az az összeg, amennyiért megvásárolható valami.

bronzkés
Réz és ón ötvözetéből készült kés.

hályog a szemen
A szem egyik betegsége lehet.

sékel ezüst
Héber súllyal megadott pénzegység (11.4 gramm ezüst).

tönkretesz
Elront valamit, nem sikerül valami.

ölessék meg
öljék meg – régies alak

4. Miről szólnak a törvények?

Írd be a törvények számát a megfelelő helyre!

GYÓGYÍTÁS

LOPÁS

ERŐSZAK

GAZDÁLKODÁS / MEZŐGAZDASÁG

ADÓSSÁG
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5. Milyen büntetést kapott, aki ...? Írd a kérdés után egy-egy szóval!

a) ellopta egy szabad ember gyerekét?

________________________________________________________ 

b) nem gondozta a gátat?

________________________________________________________ 

c) kiszúrta a rabszolgájának a szemét?

________________________________________________________ 

d) ellopta a palota ökrét?

________________________________________________________ 

e) fiú létére megütötte az apját?

________________________________________________________ 

6. Olvasd el újra a 8. törvényt, és válaszolj a következő kérdésekre!

Hammurapi törvényei nem egyformán ítéltek. Az ítélet néha attól függött, ki melyik 
társadalmi csoportba tartozott.

a) Hányszorosát fizeti a szabad ember, ha ellop valamit, ami a palotáé?

________________________________________________________

b) Hányszoros árat fizet a szabad ember ugyanazért, ha az egy muskénu tulajdo-
na volt?

________________________________________________________

7. Egészítsd ki a következő mondatokat az alábbi szavakkal!

gátat, hályogot, ezüstöt, adósságom, rabszolga, vételára

1. Elpusztult az összes gabonám, mert a szomszédom nem erősítette meg a  

_________________ .
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2. Holnap egy muskénu szemén megoperálom a _________________, és 5  

_________________ kapok érte.

3. Még mindig nem tudom neked visszaadni a pénzt. Túl sok az __________ 

_______ .

4. Azt kell csinálnom, amit a gazdám mond, hisz én csak egy ____________ 

_____ vagyok.

5. Úgy szeretném megvenni ezt az ökröt! Vajon mennyi a _____________ 

____ ?
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RéSzlETEK
8.  Ha	 egy	 szabad ember	 akár	 ökröt,	 akár	

juhot,	akár	disznót,	akár	 ladikot	 lopott:	ha	
az a templomé vagy a palotáé, harmincszo-
rosan térítse meg; ha egy muskénué, tíz-
szeresen térítse meg. Ha a tolvaj nem tudja 
megtéríteni, ölessék meg.

14.	 Ha	 egy	 szabad	 ember	 egy	 szabad	 ember	
kiskorú	gyerekét	ellopja:	ölessék	meg.

15.	 Ha	egy	szabad	ember	a	városkapun	kiviszi	
a	palota	rabszolgáját vagy rabszolganőjét…,	
ölessék	meg.

53. Ha valaki hanyagságból nem erősíti meg a 
földjén a gátat, és a gáton rés nyílik úgy, hogy 	
a megművelt föld víz alá kerül: az elpusz-
tult gabonát az fizesse meg, akinek a gátja 
átszakadt.

54. Ha nem képes a gabonát megtéríteni: őt 
magát és vagyonát pénzért eladván, a pén-
zen osztozzanak meg azok, akiknek a víz 
elsodorta	a	gabonáját.

117.	 Ha	egy	szabad	embert	az	adóssága szorongat-
ja, s ezért feleségét, fiát vagy lányát kénytelen 
pénzért	 eladni	 vagy	 szolgálónak küldeni:	 an-
nak házában, aki megvette őket vagy a gazdá-
juk	 lett,	három	évig	dolgozzanak.	A	negyedik	
évben fel kell hogy szabaduljanak.

195. Ha egy fiú megüti az apját, vágják le a 
kezét.

196.	Ha	 egy	 szabad	 ember	 kiszúrja	 bárkinek	 is	
a	 szemét	 a	 szabadok	 rendjéhez	 tartozók	
közül: szúrják ki az ő szemét is.

198. Ha	egy	muskénu	szemét	szúrta	ki,	vagy	egy	
muskénu csontját törte el: egy mina ezüstöt 
fizessen.

199.	Ha	egy	szabad	ember	rabszolgájának	szúr-
ta	 ki	 a	 szemét,	 vagy	 egy	 szabad	 ember	
rabszolgájának törte el a csontját: fizesse 
meg	a	vételára felét.

215.	Ha	egy	orvos	bronzkéssel	 súlyos	operációt	
hajt	végre	egy	szabad	emberen,	és	meggyó-
gyítja őt, vagy a bronzkéssel megoperálja 
a hályogot a szemén, és meggyógyítja a 
szemét: 10 sékel ezüstöt kapjon.

216. Ha a beteg muskénu: 5 sékel ezüstöt kapjon 
az	orvos.

217. Ha	a	beteg	egy	szabad	ember	rabszolgája:	a	
rabszolga gazdája 2 sékel ezüstöt adjon az 
orvosnak.

218. Ha egy orvos egy bronzkéssel súlyos ope-
rációt	hajt	végre	egy	szabad	emberen,	és	a	
halálát	okozza,	vagy	le	akarván	venni	a	há-
lyogot,	de	tönkreteszi	a	szemét:	vágják	le	a	
kezét.

2. válTozaT
HaMMuRapI TöRvényEI
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I. fElaDaTlap

HaMMuRapI TöRvényEI

1. Ráhangolódás

1.1 nézd meg a szöveg címét! 

	 a)	Mit	jelent	a	törvény	szó?
	 b)	Mit	tudsz	Hammurapiról?
	 c)	Mit	jelentenek	a	számok	a	szövegben?
 d) Hány törvénycikket fogunk megismerni?

2. a teljes szöveg áttekintése

2.1 Olvasd el a kiemelt szavakat! 

 a) Beszéljétek meg közösen, mit jelentenek ezek a szavak, szókapcsolatok!

2.2 Ezeknek az ismereteknek a birtokában fogalmazd meg, miről fog szólni a szöveg!

3. a teljes szöveg elolvasása

3.1 Olvassátok el a törvények szövegét, és válaszoljatok a következő kérdésekre! 

	 a)	Mennyire	szigorúak	a	törvények?	Melyiket	tartod	a	legszigorúbbnak	és	miért?

 b) Húzd alá azt a törvényt, amelyet érzésed szerint nem értettél meg pontosan!
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3.2 Most már ismered a törvények szövegét, válaszolj a kérdésekre!

a) Milyen büntetést kapott az, aki….

	 –	ellopta	egy	szabad	ember	gyerekét:	

	 –	nem	gondozta	a	gátat:

	 –	nem	tudja	az	adósságát	megadni:	

 – fiú létére megüti az apját: 

 – orvosként meggyógyítja a beteg szemét: 

*b) Döntsd el, melyik törvénnyel értesz egyet és melyikkel nem! 
 Csak a törvény számát írd be a táblázatba!

egYetértek NeM értek egYet

*c) Válassz ki mind a két csoportból egy-egy törvényt, és indokold meg, miért értesz vele egyet,
 illetve miért nem!



tAnULÓI MUnKAFÜZEt	 HaMMUraPI törvéNYeI	 1�

d) Írj négy-öt megállapítást, amelyek igazak Hammurapi törvényeire!

4. Szövegalkotás

4.1 Bizonyítsd a szöveg alapján, hogy Hammurapi törvényei máshogyan ítéltek szabad emberek,
 muskénuk, és rabszolgák esetén!

4.2 Mi a különbség Hammurapi törvényei és napjaink törvényei között?

*4.3 Hammurapi törvényoszlopán a következő szöveg olvasható: 
	 „Hogy	az	erős	ne	árthasson	a	gyengének…drága	szavaimat	emlékkönyvembe	írtam	és	rávésettem	képemet,	
	 mint	az	igazságosság	királyának	képét.”	

 Igazak-e ezek a sorok? Állításodat indokold is meg!

5. összegzés, a megértettek alkalmazása

5.1 Írj elbeszélő fogalmazást a füzetedbe: egy mai ember időgéppel Hammurapi udvarába jut. 
 Mit mesélhet, amikor hazakerül?
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MID-KIEGéSzÍTéS:

MÁSODIK VÁLTOZAT

Ha kész vagy a feladatokkal, kérd el tanárodtól az önellenőrzőlapot!

1. RÁHANGOLÓDÁS 
Húzd alá a helyes választ!

1. Hol uralkodott Hammurapi?

a) Mezopotámiában

b) Kínában

2. Mikor uralkodott?

a) Krisztus előtt 1700-as években.

b) Krisztus után 1500-as években.

3. Miért volt híres uralkodó?

a) Nevéhez fűződik az öntözés feltalálása.

b) Nevéhez fűződik a kor legjelentősebb törvénygyűjteménye.

4. Mit jelent a „törvény” szó?

a) A társadalmi magatartás szabályainak összessége.

b) A viselkedés szabálya.

2. Olvasd át a szöveget, és válaszolj a következő kérdésekre!

a) Hány törvénycikket fogunk elolvasni?

___________________________
 
b) Mire utalnak az első 3 törvény kiemelt kifejezései?
(szabad ember, muskénu, rabszolga)

___________________________

___________________________

___________________________



tAnULÓI MUnKAFÜZEt	 HaMMUraPI törvéNYeI	 19

RéSzlETEK

8. Ha egy szabad ember akár ökröt, akár juhot, akár disznót, akár ladikot lopott: ha 
az a templomé vagy a palotáé, harmincszorosan térítse meg; ha egy muskénué, 
tízszeresen térítse meg. Ha a tolvaj nem tudja megtéríteni, ölessék meg.

14. Ha egy szabad ember egy szabad ember kiskorú gyerekét ellopja: ölessék meg.

15. Ha egy szabad ember a városkapun kiviszi a palota rabszolgáját vagy 
rabszolganőjét…, ölessék meg.

53. Ha valaki hanyagságból nem erősíti meg a földjén a gátat, és a gáton rés nyílik 
úgy, hogy a megművelt föld víz alá kerül: az elpusztult gabonát az fizesse meg, 
akinek a gátja átszakadt.

54. Ha nem képes a gabonát megtéríteni: őt magát és vagyonát pénzért eladván, a 
pénzen osztozzanak meg azok, akiknek a víz elsodorta a gabonáját.

117. Ha egy szabad embert az adóssága szorongatja, s ezért feleségét, fiát vagy 
lányát kénytelen pénzért eladni vagy szolgálónak küldeni: annak házában, aki 
megvette őket vagy a gazdájuk lett, három évig dolgozzanak. A negyedik évben 
fel kell hogy szabaduljanak. 

195. Ha egy fiú megüti az apját, vágják le a kezét.

196. Ha egy szabad ember kiszúrja bárkinek is a szemét a szabadok rendjéhez tartozók 
közül: szúrják ki az ő szemét is.

198. Ha egy muskénu szemét szúrta ki, vagy egy muskénu csontját törte el: egy mina 
ezüstöt fizessen.

199. Ha egy szabad ember rabszolgájának szúrta ki a szemét, vagy egy szabad ember 
rabszolgájának törte el a csontját: fizesse meg a vételára felét.

215. Ha egy orvos bronzkéssel súlyos operációt hajt végre egy szabad emberen, 
és meggyógyítja őt, vagy a bronzkéssel megoperálja a hályogot a szemén, és 
meggyógyítja a szemét: 10 sékel ezüstöt kapjon.

216. Ha a beteg muskénu: 5 sékel ezüstöt kapjon az orvos.

217. Ha a beteg egy szabad ember rabszolgája: a rabszolga gazdája 2 sékel ezüstöt 
adjon az orvosnak.

218. Ha egy orvos egy bronzkéssel súlyos operációt hajt végre egy szabad emberen, 
és a halálát okozza, vagy le akarván venni a hályogot, de tönkreteszi a szemét: 
vágják le a kezét.
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3. A teljes szöveg elolvasása

Olvasd el a fenti teljes szöveget, és döntsd el, igazak vagy hamisak az állítások!
A fogalommeghatározások segítenek!

1. Igaz-e, hogyha egy szabad ember egy muskénu disznóját ellopja, tízszeresen 
kell megtérítenie?

2. Igaz-e, hogy megölik a szabad embert, ha kiszúrja egy szabad ember szemét?

3. Igaz-e, hogy az orvos két sékel ezüstöt kap, ha a beteg rabszolga?

4. Igaz-e, hogy levágják a lábát annak a fiúnak, aki megüti az apját?

5. Igaz-e, hogy megölik az orvost, ha operáció közben meghal a betege, aki 
szabad ember?

6. Igaz-e, hogy az orvos 5 ezüstöt kap, ha a betege muskénu?

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

szabad ember
Nem tartozik más ember uralma alá.

muskénu
félig szabad ember, félig rabszolga

rabszolga
Nincsenek jogai, tulajdona, egy másik ember a gazdája, akinek engedelmeskednie 
kell.

ladik = csónak

megtérít = visszaad

kiskorú gyerek
Még nem felnőtt ember.

gát
Építmény, amely elzárja a víz kiáradását.

gabona
A búza, rozs, árpa, zab stb. összefoglaló neve. Ezekből a növényekből készült 
lisztből sütik a kenyeret.
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adósság szorongat
Korábban nem volt pénze, ezért egy másik embertől kapott kölcsönbe (adósság). 
De ezt a pénzt már vissza kell adni a másik embernek, de nem tudja kifizetni a 
tartozását.

szolgálónak küldeni
Más emberhez elküldeni szolgálni.

mina ezüst 
Héber súllyal megadott pénzegység (570 gramm ezüst).

vételár
Az az összeg, amennyiért megvásárolható valami.

bronzkés
Réz és ón ötvözetéből készült kés.

hályog a szemen
A szem egyik betegsége lehet.

sékel ezüst
Héber súllyal megadott pénzegység (11.4 gramm ezüst).

tönkretesz
Elront valamit, nem sikerül valami.

ölessék meg
öljék meg – régies alak

4. Miről szólnak a törvények?

Írd be a törvények számát a megfelelő helyre!

GYÓGYÍTÁS

LOPÁS

ERŐSZAK

GAZDÁLKODÁS / MEZŐGAZDASÁG

ADÓSSÁG
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5. Hammurapi törvényei nem egyformán ítéltek. Az ítélet néha attól függött, ki me-
lyik társadalmi csoportba tartozott!

Keresd ki ezeket a törvényeket!

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

6. Sorold fel, milyen büntetésekről olvastál!

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

7. SZÖVEGALKOTÁS

a) Hasonlítsd össze Hammurapi büntetését napjaink büntetésével, ha valaki lopott!

________________________________________________________

________________________________________________________

b) Ismered-e a „Szemet szemért, fogat fogért!” elvét? Ismersz-e olyan országot, 
ahol ez az elv még él?

________________________________________________________

________________________________________________________
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1. az athéni demokrácia kialakulása

Az	 athéni	 demokrácia	 megalapozója	 Szolón	
volt. A parasztok, kereskedők és kézművesek 
kilátástalan	 gazdasági	 és	 politikai	 helyzete	 mi-
att kialakult elégedetlenség zaklatott időszakot 
hozott Athénra a Kr. e. 6. században. A béke és 
a rend helyreállítása érdekében Szolón Kr. e. 
594-ben különböző törvényeket alkotott. Ezek 
közül a legfontosabb, hogy megszabadította a 
szegényeket adósságaiktól, nehogy arra kénysze-
rüljenek, hogy választások idején el kelljen ad-
niuk	szavazati	jogukat.	

Az igazi demokráciát Kleisz-
thenész reformjai teremtették 
meg Kr. e. 508-ban. Minden 
polgárt egyenlő szavazati 
joggal ruházott fel, és bárki, 
bármely hivatalra megvá-
lasztathatta	 magát.	 Minden	
polgár	a	népgyűlés	tagja	volt.	

A	 perzsa	 háborúk	 miatt	
csak Kr. e. 490 után, Perik-
lész	 idejében	 adódott	 arra	
lehetőség, hogy az athéni ál-
lam	 politikai	 intézményei	
békében is működjenek. 

2. Kik vehettek részt a 
népgyűlésen?

Amikor Athénban egy fiú 
betöltötte	 1�.	 életévét,	 nevét	
feljegyezték a démosz tag-
jai közé. Ettől kezdve részt 
vehetett a démosz ügyeinek 
intézésében.	 Sajátjai	 között	
tanult	 meg	 politizálni,	 döntéseket	 hozni.	 Ter-
mészetesen az emberek előtti megszólalást is 
meg kellett tanulniuk ezeknek a fiúknak. 

Athénban	 mindenkinek	 jogában	 állt	 részt	
venni a népgyűlés ülésein, aki szabad, attikai, 
20. életévét betöltött férfi volt. Pusztán az „ülés-
terem” méretei (egyszerre 6000 ember fért el), 	
a távolságok és az egyéni elfoglaltságok szabtak 
határt	a	részvételnek.	

nők egyáltalán nem vehettek részt a politikai 
élet gyakorlásában. Kézben tartották a család 

pénzügyeit, mindennapi életét, de a törvény előtt 
az apjuk vagy a férjük képviselte őket. 

Ugyanígy kizárták a népgyűlésről a külföl-
dieket	és	természetesen	a	rabszolgákat	is.	

3. az athéni demokrácia intézményei 
és működésük

A népgyűlés havonta 4-5 alkalommal ülé-
sezett. Döntöttek a háború és béke kérdéséről, 
a pénzügyekről, ellenőrizték a hivatalnokok 

számadásait. Megválasz-	
 tották, kisorsolták a tiszt-
ségviselőket, és cserép-
szavazást	 tartottak	 haza-
árulási ügyekben.

Természetesen	 az	 ál-
lam ügyeit a népgyűlé-
sek közötti időben is in-
tézni kellett. Ehhez olyan 
intézmények	 kellettek,	
melyeknek tagjai „főfog-
lalkozásként”	 politizáltak.	
Ilyen volt az ötszázak 
tanácsa,	 a	 bulé,	 amelynek	
tagjait sorshúzással jelöl-
ték ki. A tanács folyamatos 
működését úgy biztosí-
tották, hogy az év egy-
egy tizedében az 500 fő-
ből ötvennek mindig az 
agórán	 kellett	 tartózkod-
nia,	hogy	intézze	az	állam	
ügyeit. Az ötszázak taná-
csának	 élére	 minden	 nap	
új	elnököt	jelöltek.	

A legfelsőbb bírói tes-
tület a 6000 tagból álló esküdtszék	 volt.	 Tagjait	
szintén	sorshúzással	választották.	A	hazaárulási	
ügyeket kivéve minden peres ügyben ők döntöt-
tek. Egy-egy peres ügynél az esküdtszéket le-
galább 200 esküdtnek kellett alkotnia.

A	 szervezetek	 mellett	 az	 egyének	 is	 részt	
vettek az állam irányításában, különböző tiszt-
ségekben. Ilyen tisztség volt a választott sztraté-
gosz (hadvezér), kincstárnok,	vagy	a	sorsolással	
kijelölt irányító, az arkhón. Ezek a tisztségviselők 
a népgyűlésnek tartoztak felelősséggel.

az aTHénI DEMoKRácIa KIalaKuláSa éS 
működése
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	 Jól	 látható,	 hogy	 az	 állam	 vezetése	 sok	 em-
berre	rótt	állandó	kötelezettséget.	A	szegényeb-
bek	viszont	 csak	akkor	vállalhattak	hivatalt,	ha	
az fizetéssel járt, hiszen a hivatalviselés idejére 
saját munkájukat fel kellett adniuk.

Az athéni állam felépítése:

A spártai állam igazgatásának felépítése:

9	arkhón 10	sztratégosz

ötszázak	tanácsa	
(bulé)

�000	tagú	
esküdtszék

N É P G Y Ű L É S

király

öttagú	bizottság	
(az öt felügyelő)

2�	tagú	
vének	tanácsa

N É P G Y Ű L É S

király
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III. fElaDaTlap

az aTHénI DEMoKRácIa KIalaKuláSa

1. Ráhangolódás

1.1 Mit tanultunk, kik vehettek részt Spártában a népgyűlésen?	
 Kik irányították a városállam életét?

1.2 Mit jelent számodra a demokrácia kifejezés?	
 nézzük meg, mit ír róla az Idegen	szavak	szótára	és	az	Értelmező	kéziszótár!

Gyűjtsük össze azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek a demokrácia szóról eszünkbe jutnak!

2. a teljes szöveg áttekintése

2.1 Szerinted a cím alapján miről fog szólni a szöveg?

2.2 Olvasd el a fejezetcímeket, a kiemelt szavakat, tanulmányozd az ábrákat! 	
 Változott-e az elképzelésed a szöveg tartalmát illetően?

2.3 Írj két vagy több kérdést, ami eddigi ismereteid alapján kapcsolódhat a szöveghez!
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3. a teljes szöveg elolvasása

Olvasd el a számodra kijelölt részt és a pároddal megbeszélve válaszoljatok a kérdésekre!

1.1	Az	első	részhez	kapcsolódó	feladatok:

3.1.1 Írd ki a szövegből, mit tudtál meg Szolónról, Kleiszthenészről, Periklészről!

	 Szolón:	

 Kleiszthenész: 

 Periklész: 

	

3.1.2	Hány	év	alatt	alakult	ki	Athénban	a	demokrácia?	

*3.1.3 A Szolón idején élt teljes jogú athéni férfinak a testvére, fia, unokája, dédunokája részt	
  vehetett-e Periklész idején a népgyűlésen?

	

3.2	A	második	részhez	kapcsolódó	feladatok:

3.2.1	A	szövegben	egyszer	azt	olvashatod,	hogy	1�	éves	korától	vehet	részt	a	politikai	életben	
  a fiú, utána pedig azt, hogy 20 éves korától. Melyik az igaz, és miért?

	

3.2.2 Húzd alá azt a mondatot, amely arra ad választ, hogy először miért csak a démosz	
  ügyeivel foglalkozhatott a fiú!
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3.2.3 A szöveg alapján állapítsd meg, hogy részt vehetett-e az athéni népgyűlésen:

 – gazdag milétoszi születésű kereskedő, aki öt éve Athénban	él																						

 – Periklész 17 éves fia 																					

 – egy gazdag athéni hajótulajdonos gyerekeit tanító rabszolga 																					

 – 21 éves athéni fegyverkovács 																					

 – özvegyasszony, akinek a férje gazdag kereskedő volt 																					

3.2.4  Olvasd le a grafikonokról, a lakosság hány százaléka volt Athénban és Spártában teljes jogú 	
  polgár illetve rabszolga!

3.3	A	harmadik	részhez	kapcsolódó	feladatok:

3.3.1 Keresd ki a szövegből, mit jelentenek a következő szavak!

	 Bulé	
	

	 Sztratégosz	
	

	 Arkhón	
	

 Esküdtszék	

3.3.2 Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amely azt bizonyítja, hogy a népgyűlés a legfontosabb	
 intézmény Athénban!

3.3.3  Rakd sorba a szöveg összekeveredett mondatait!

 A politikai életben való részvételért fizetés jár.	
 A hivatalviselés idejére az athéni polgároknak saját munkájukat fel kellett adniuk.	
	 A	szegényebbek	nem	vállaltak	hivatalt.
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3.3.4 Mi a különbség a választás és a sorsolás között? Szerinted a sztratégoszt miért választották?

	

3.3.5 Az ábra alapján állapítsd meg, hány fő vesz részt a politikai életben Athénban, illetve 	
  Spártában két népgyűlés között! Milyen következtetést tudsz ebből levonni?

4. vázlatkészítés

4.1 Minden pár írja ki az általa olvasott szövegrész kulcsszavait!

4.2. Készítsétek el közösen a kulcsszavak alapján a vázlatot!
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5. Szövegalkotás

teljes jogú athéni polgárok vagytok. Írjatok egy rövid jelenetet a tanárotok által megadott témáról! 
Ügyeljetek arra, hogy mindenkinek legyen szerepe! Készüljetek fel a jelenet előadására!

6. A megértés ellenőrzése

Egészítsétek ki a következő szöveget!

Mintegy száz év leforgása alatt jött létre Athénban a 																																																																																

Legfontosabb intézménye a 																																																																																				volt.

A népgyűlésen részt vehetett minden																																																																																																													

A népgyűlések közötti időszakban az állam ügyeit az 																																																																	intézte.	

A	sztratégosz	és	a	kincstárnok	kivételével	a	többi	tisztséget																																																													útján	

töltötték	be.	

7. összegzés, a megértettek alkalmazása

Írd le, szívesen éltél volna-e Periklész korában, és miért!
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A krétai és a mükénéi kor után a görög művészet 
fénykora a Kr. e. V – IV. századra tehető. A perzsa 
háborúk után Athént újjá kellett építeni. Előbb 
helyreállították a lakóházakat, a városfalakat, a 
kikötőt, és csak ezután került sor az Akropolisz 
újjáépítésére. 

Az Akropolisz máig a világ egyik leghíresebb 
műemlékegyüttese. Épületei közül kiemelkedik 
Athéné istennő temploma, a Parthenon.	Szintén	
gyönyörű alkotás Niké istennő temploma	 vagy	
az olümposzi Zeusz-templom.	 A	 görög	 templo-
mok tetőszerkezetét az oszlopsorok tartották. 	
A görögök építészetében dór, ión és korinthoszi 
oszlopokat különböztetünk meg. 

A	 görög	 szobrászat	 csodálatos	 alkotásokkal	
ajándékozta	 meg	 az	 emberiséget.	 Müron	 az	
olimpiákon győztes atlétákat formázta meg. 
Diszkoszvető című szobra a diszkosz eldobása 
előtti pillanatot örökítette meg. Periklész ko-

rának	 legnagyobb	 szobrásza	 Pheidiász volt. Ő 
készítette az Akropoliszon álló Athéné,	 és	 az	
Olümpiában található Zeusz-szobrot	is.	

A vázafestészet az ókori görögök életét szinte 
képeskönyvszerűen jeleníti meg. Először fekete-
alakos, majd vörösalakos vázák készültek. 

A periklészi kor talán legfontosabb művészeti 
ága a drámaírás és a színjáték volt. Három 
jelentős alkotó műveit játszották a görög 
színészek: Aiszkhülosz, Szophoklész, Euripidész.	
A görög színház szabadtéri, félköríves, általában 
hegyoldalba épített nézőtérrel rendelkezett. Be-
fogadóképessége 5000 és 40 000 fő között volt. 
Az előadásokat nappal tartották. A cselekményt 

a kórus beszélte el és két-három színész adta elő. 
A színészek csak férfiak lehettek. Arcukat maszk 
fedte. Fontos volt a jó akusztika. 

A tudományok közül a görögök sokra tar-
tották a filozófiát, a bölcsesség tudományát. 
Kiemelkedő filozófusok voltak: Szókratész, 
Platón, Arisztotelész.

Hérodotoszt a „történetírás atyjának” nevezik. 
Ő már nemcsak leírta a történelmi eseményeket, 
hanem	elemezte	is.	Thuküdidész	pedig	már	arra	
is	megpróbált	választ	találni,	hogy	milyen	okok	
vezettek	az	egyes	történelmi	eseményekhez.	

Az orvostudomány fontos eredménye az a 
felismerés volt, hogy a betegségeknek valamilyen 
természetes oka van. Ezt az okot kell megkeresni 
úgy, hogy meg kell figyelni a beteget. A görög or-
vosok	rájöttek	arra	is,	hogy	mi	az	agy	szerepe	az	
ember	szervezetében.	A	legnagyobb	görög	orvos	
Hippokratész volt. A ma végzett orvosok is az ő 
nevében tesznek orvosi esküt.

1. válTozaT
a GöRöG KulTúRa

1.	Az	epidauroszi	színház

2.	Vörösalakos	váza

3.	Az	Akropolisz	rekonstrukciós	rajza
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4.	Parthenon

5.	Zeusz-templom

6.	Müron:	Diszkoszvető

7.	Niké-templom
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Iv. fElaDaTlap

a GöRöG KulTúRa

1. a teljes szöveg áttekintése

1.1 Olvasd el a szöveg címét! Véleményed szerint miről fog szólni?

1.2 Hány bekezdésből áll a szöveg?

1.3 Figyeld meg a kiemelt szavakat és a képeket! Mit hallottál már a kiemelt szavak jelentéséről, 	
a személyekről? Láttad-e már ezeket a képeket? Mit tudsz róluk?

2. a teljes szöveg elolvasása 

2.1 Figyeld meg a szöveg olvasása közben, hogy hányféle művészeti ágról, illetve tudományágról 	
 van szó! 

3. a szövegegységek olvasása, megértése

3.1 Húzd alá a bekezdések tételmondatait!

*3.2 Keresd meg a Ki	kicsodában azoknak a személyeknek a nevét, akikről még nem hallottál! 
néhány mondatot írjál róluk!
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3.3 A számok segítségével kapcsold össze az alábbi művészek, tudósok nevét az általuk képviselt 
tudományággal, illetve művekkel! Segít a szöveg!

Hérodotosz       1. Zeusz-szobor

Hippokratész      2. történetírás

Szókratész       3. Diszkoszvető

thuküdidész      4. orvostudomány

Platón       5. drámaíró

Szophoklész      6. filozófia

Arisztotelész      7. Athéné-szobor

Pheidiász

Aiszkülosz

Müron

Euripidész

3.4 A színházakban a színészek maszkot használtak. Véleményed szerint miért volt rá szükség? 	
Húzd alá a szövegnek azt a mondatát, amelyik segített a megoldásban!

3.5 Rajzolj egy vidám vagy egy szomorú maszkot!
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3.6 Írd a mellékletben látható képek számát az alkotások neve mellé!

Parthenon   															

niké-templom  															

Zeusz-templom  															

Diszkoszvető  															

epidairoszi színház  															

3.7 Az aláhúzott tételmondatok segítségével készítsd el a szöveg vázlatát!

4. a megértettek alkalmazása

Igaz vagy hamis?

1. A perzsa háborúk után Athénban először az Akropoliszt építették újjá.  															

2. Az olimpiák győzteseinek szobrát elkészítették.     															

3. A hippokratészi eskü ma is használt megnevezés az orvosi esküre.  															

4. A színházakban a jó akusztika azért volt fontos, hogy a 40000 néző 	
    mindegyike jól hallja a színészek mondatait.     															

5. A vörösalakos vázákon az alakok közötti területeket festették vörösre.  															
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5. Szövegalkotás, összegzés

Idegenvezető vagy. Egy képzeletbeli tárlatvezetésen mutasd be az ókori görög kultúra néhány alko-
tását a képek segítségével!
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A krétai és a mükénéi kor után a görög 
művészet fénykora a Kr. e. V – IV. századra 
tehető. A perzsa háborúk után Athént újjá kel-
lett építeni. Előbb helyreállították a lakóháza-
kat, a városfalakat, a kikötőt, és csak ezután 
került sor az Akropolisz újjáépítésére. 

Az Akropolisz máig a világ egyik leghíre-
sebb műemlékegyüttese. Épületei közül 
kiemelkedik Athéné istennő temploma, 
a Parthenon. Szintén gyönyörű alkotás 
Niké istennő temploma vagy az olümpos-
zi Zeusz-templom. A görög templomok 
tetőszerkezetét az oszlopsorok tartották.  
A görögök építészetében dór, ión és kor-
inthoszi oszlopokat különböztetünk meg. 

A görög szobrászat csodálatos alkotásokkal 
ajándékozta meg az emberiséget. Müron az 
olimpiákon győztes atlétákat formázta meg. 
Diszkoszvető című szobra a diszkosz eldo-
bása előtti pillanatot örökítette meg. Periklész 
korának legnagyobb szobrásza Pheidiász 
volt. Ő készítette az Akropoliszon álló Athéné, 
és az Olümpiában található Zeusz-szobrot is. 

A vázafestészet az ókori görögök életét sz-
inte képeskönyvszerűen jeleníti meg. Először 
feketealakos, majd vörösalakos vázák 
készültek. 

A periklészi kor talán legfontosabb 
művészeti ága a drámaírás és a színjáték 
volt. Három jelentős alkotó műveit játszották 
a görög színészek: Aiszkhülosz, Szophok-
lész, Euripidész. A görög színház szabadtéri, 
félköríves, általában hegyoldalba épített 
nézőtérrel rendelkezett. Befogadóképessége 
5000 és 40 000 fő között volt. Az előadásokat 
nappal tartották. A cselekményt a kórus be-
szélte el és két-három színész adta elő. A 
színészek csak férfiak lehettek. Arcukat 
maszk fedte. Fontos volt a jó akusztika. 

A tudományok közül a görögök sokra tar-
tották a filozófiát, a bölcsesség tudományát. 
Kiemelkedő filozófusok voltak: Szókratész, 
Platón, Arisztotelész.

Hérodotoszt a „történetírás atyjának” 
nevezik. Ő már nemcsak leírta a történelmi 
eseményeket, hanem elemezte is. Thukü-
didész pedig már arra is megpróbált választ 
találni, hogy milyen okok vezettek az egyes 
történelmi eseményekhez. 

Az orvostudomány fontos eredménye az a 
felismerés volt, hogy a betegségeknek valami-
lyen természetes oka van. Ezt az okot kell meg-
keresni úgy, hogy meg kell figyelni a beteget. A 
görög orvosok rájöttek arra is, hogy mi az agy 
szerepe az ember szervezetében. A legnagyobb 
görög orvos Hippokratész volt. A ma végzett or-
vosok is az ő nevében tesznek orvosi esküt.

MID-KIEGéSzÍTéS:

ELSŐ VÁLTOZAT

1.	Az	epidauroszi	színház

2.	Vörösalakos	váza

3.	Az	Akropolisz	rekonstrukciós	rajza
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5.	Zeusz-templom

7.	Niké-templom

4.	Parthenon

6.	Müron:	Diszkoszvető

1. A teljes szöveg áttekintése

1.1. Olvasd el a szöveg címét! 
Miről fogsz olvasni a szövegben? Húzd alá!

görög emberek

Görögország állatai

görög kultúra

1.2. Olvasd el figyelmesen a „kultúra” szó jelentését, majd válaszolj a kérdésre!

kultúra:   Az emberek által létrehozott anyagi (tárgyi) és szellemi értékek 
összessége.
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1.3. Hány bekezdésből áll a szöveg? Karikázd be!

 4  8  7 

2. A teljes szöveg elolvasása

Olvasd el a fenti szöveget, majd a fogalommeghatározások segítségével oldd meg 
a feladatot!

újjáépítés
A háborúban elpusztult épületeket újra fel kellett építeni.

helyreállítás
A háborúban megsérült épületeket ki kellett javítani.

kikötő
A folyó, a tenger partján az a hely, ahová a hajók érkeznek, ahonnan a hajók 
elindulnak.

műemlék
Nagyon régi, értékes szobor vagy épület, amelyre nagyon vigyáznak.

oszlopsor
Az oszlopsorok tartották pl. a templomok tetőszerkezetét.

atléta
Sportoló, aki atlétikával foglalkozik.

agy
A gondolkodás szerve.

2.1. Csoportosítsd a szövegben található képeket a művészeti ágakhoz! Írd a 
művészeti ág mellé a hozzátartozó kép számát!

A) vázafestészet

B) szobrászat

C) építészet

Húzd alá a szerinted tárgyi értékeket!

– vörösalakos váza

– dráma

– orvostudomány

– szobor

– színház
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2.2. Milyen tudományágakról van szó a szövegben? Húzd alá!

− filozófia

− fizika

− orvostudomány

− kémia

− történetírás

3.A szövegegységek olvasása, megértése

3.1. Kapcsold össze az alábbi művészek, tudósok nevét a hozzájuk tartozó 
művészeti, illetve tudományággal! A szövegben segítséget találsz!

Aiszkhülosz

Arisztotelész

Euripidész 1. szobrászat

Hérodotosz 2. történetírás

Hippokratész 3. drámaírás

Müron 4. vázafestészet

Pheidiász 5. orvostudomány

Platón 6. filozófia

Szókratész

Szophoklész

3.2. Írd az alkotások mellé a szövegben található képek számát!

Akropolisz ______________

Niké-templom ______________

Zeusz-templom ______________

epidairoszi színház ______________

Diszkoszvető ______________
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3.3. Jelöld be a szövegben, hol van szó a következő témákról! Készítsd el a szöveg 
vázlatát a helyes sorrend kialakításával!

A) A görög szobrászat

B) Drámaírás, színjátszás

C) Történetírás

D) Athén újjáépítése

E) Vázafestészet

F) Orvostudomány

G) Az Akropolisz részei

H) Filozófia

3.4. Húzd alá a helyes választ!

– Miért viseltek maszkot a színészek?
 

A)   mert csúnya volt az arcuk

B)   mert a női szerepeket is férfiak játszották

– Hol volt a nézőtér?

A)   hegyoldalban

B)   völgyben

3.5. Rajzolj egy szomorú és egy vidám maszkot!
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4. A megértettek alkalmazása

4.1. Melyik a kakukktojás! Húzd alá!

a)   A) Niké temploma

      B) Szókratész

      C) Zeusz-templom

b)   A) Aiszkhülosz

      B) Euripidész

      C) Müron

c)   A) Arisztotelész

      B) Euripidész

      C) Platon

d)   A) Thuküdidész

      B) Athéné szobra

      C) Zeusz-szobor

4.2. Igazak vagy hamisak a következő állítások?

1. A színházi előadásokat este tartották.

2. Szókratész kiemelkedő filozófus volt.

3. A görög építészetben kétféle oszlopot különböztetünk meg.

4. Először vörösalakos, majd feketealakos vázák készültek.

5. Hippokratész orvostudománnyal foglalkozott.

5. Szövegalkotás, összegzés

A képek és a szöveg segítségével írjál 5-6 mondatot arról, mit szeretnél megnézni 
a görög kultúra alkotásai közül!

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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A krétai és a mükénéi kor után a görög művészet 
fénykora a Kr. e. V – IV. századra tehető. A perzsa 
háborúk után Athént újjá kellett építeni. Előbb 
helyreállították a lakóházakat, a városfalakat, a 
kikötőt, és csak ezután került sor az Akropolisz 
újjáépítésére. 

Az Akropolisz máig a világ egyik leghíresebb 
műemlékegyüttese. Épületei közül kiemelkedik 
Athéné istennő temploma, a Parthenon.	Szintén	
gyönyörű alkotás Niké istennő temploma	 vagy	
az olümposzi Zeusz-templom.	 A	 görög	 templo-
mok tetőszerkezetét az oszlopsorok tartották. 	
A görögök építészetében dór, ión és korinthoszi 
oszlopokat különböztetünk meg. 

A	 görög	 szobrászat	 csodálatos	 alkotásokkal	
ajándékozta	 meg	 az	 emberiséget.	 Müron	 az	
olimpiákon győztes atlétákat formázta meg. 
Diszkoszvető című szobra a diszkosz eldobása 
előtti pillanatot örökítette meg. Periklész ko-

rának	 legnagyobb	 szobrásza	 Pheidiász volt. Ő 
készítette az Akropoliszon álló Athéné,	 és	 az	
Olümpiában található Zeusz-szobrot	is.	

A vázafestészet az ókori görögök életét szinte 
képeskönyvszerűen jeleníti meg. Először fekete-
alakos, majd vörösalakos vázák készültek. 

A periklészi kor talán legfontosabb művészeti 
ága a drámaírás és a színjáték volt. Három 
jelentős alkotó műveit játszották a görög 
színészek: Aiszkhülosz, Szophoklész, Euripidész.	
A görög színház szabadtéri, félköríves, általában 
hegyoldalba épített nézőtérrel rendelkezett. Be-
fogadóképessége 5000 és 40 000 fő között volt. 
Az előadásokat nappal tartották. A cselekményt 

a kórus beszélte el és két-három színész adta elő. 
A színészek csak férfiak lehettek. Arcukat maszk 
fedte. Fontos volt a jó akusztika. 

A tudományok közül a görögök sokra tar-
tották a filozófiát, a bölcsesség tudományát. 
Kiemelkedő filozófusok voltak: Szókratész, 
Platón, Arisztotelész.

Hérodotoszt a „történetírás atyjának” nevezik. 
Ő már nemcsak leírta a történelmi eseményeket, 
hanem	elemezte	is.	Thuküdidész	pedig	már	arra	
is	megpróbált	választ	találni,	hogy	milyen	okok	
vezettek	az	egyes	történelmi	eseményekhez.	

Az orvostudomány fontos eredménye az a 
felismerés volt, hogy a betegségeknek valamilyen 
természetes oka van. Ezt az okot kell megkeresni 
úgy, hogy meg kell figyelni a beteget. A görög or-
vosok	rájöttek	arra	is,	hogy	mi	az	agy	szerepe	az	
ember	szervezetében.	A	legnagyobb	görög	orvos	
Hippokratész volt. A ma végzett orvosok is az ő 
nevében tesznek orvosi esküt.

2. válTozaT
a GöRöG KulTúRa

1.	Az	epidauroszi	színház

2.	Vörösalakos	váza

3.	Az	Akropolisz	rekonstrukciós	rajza
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4.	Parthenon

5.	Zeusz-templom

6.	Müron:	Diszkoszvető

7.	Niké-templom
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Iv. fElaDaTlap

a GöRöG KulTúRa

1. a teljes szöveg áttekintése

1.1 Olvasd el a szöveg címét! Véleményed szerint miről fog szólni?

1.2 Hány bekezdésből áll a szöveg?

1.3 Figyeld meg a kiemelt szavakat és a képeket! Mit hallottál már a kiemelt szavak jelentéséről, 	
a személyekről? Láttad-e már ezeket a képeket? Mit tudsz róluk?

2. a teljes szöveg elolvasása 

2.1 Figyeld meg a szöveg olvasása közben, hogy hányféle művészeti ágról, illetve tudományágról 	
 van szó! 

3. a szövegegységek olvasása, megértése

3.1 Húzd alá a bekezdések tételmondatait!

*3.2 Keresd meg a Ki	kicsodában azoknak a személyeknek a nevét, akikről még nem hallottál! 
néhány mondatot írjál róluk!
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3.3 A számok segítségével kapcsold össze az alábbi művészek, tudósok nevét az általuk képviselt 
tudományággal, illetve művekkel! Segít a szöveg!

Hérodotosz       1. Zeusz-szobor

Hippokratész      2. történetírás

Szókratész       3. Diszkoszvető

thuküdidész      4. orvostudomány

Platón       5. drámaíró

Szophoklész      6. filozófia

Arisztotelész      7. Athéné-szobor

Pheidiász

Aiszkülosz

Müron

Euripidész

3.4 A színházakban a színészek maszkot használtak. Véleményed szerint miért volt rá szükség? 	
Húzd alá a szövegnek azt a mondatát, amelyik segített a megoldásban!

3.5 Rajzolj egy vidám vagy egy szomorú maszkot!
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3.6 Írd a mellékletben látható képek számát az alkotások neve mellé!

Parthenon   															

niké-templom  															

Zeusz-templom  															

Diszkoszvető  															

epidairoszi színház  															

3.7 Az aláhúzott tételmondatok segítségével készítsd el a szöveg vázlatát!

4. a megértettek alkalmazása

Igaz vagy hamis?

1. A perzsa háborúk után Athénban először az Akropoliszt építették újjá.  															

2. Az olimpiák győzteseinek szobrát elkészítették.     															

3. A hippokratészi eskü ma is használt megnevezés az orvosi esküre.  															

4. A színházakban a jó akusztika azért volt fontos, hogy a 40000 néző 	
    mindegyike jól hallja a színészek mondatait.     															

5. A vörösalakos vázákon az alakok közötti területeket festették vörösre.  															
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5. Szövegalkotás, összegzés

Idegenvezető vagy. Egy képzeletbeli tárlatvezetésen mutasd be az ókori görög kultúra néhány alko-
tását a képek segítségével!
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2.	Vörösalakos	váza

A krétai és a mükénéi kor után a görög 
művészet fénykora a Kr. e. V – IV. századra 
tehető. A perzsa háborúk után Athént újjá kel-
lett építeni. Előbb helyreállították a lakóháza-
kat, a városfalakat, a kikötőt, és csak ezután 
került sor az Akropolisz újjáépítésére. 

Az Akropolisz máig a világ egyik leghíre-
sebb műemlékegyüttese. Épületei közül 
kiemelkedik Athéné istennő temploma, 
a Parthenon. Szintén gyönyörű alkotás 
Niké istennő temploma vagy az olümpos-
zi Zeusz-templom. A görög templomok 
tetőszerkezetét az oszlopsorok tartották.  
A görögök építészetében dór, ión és kor-
inthoszi oszlopokat különböztetünk meg. 

A görög szobrászat csodálatos alkotásokkal 
ajándékozta meg az emberiséget. Müron az 
olimpiákon győztes atlétákat formázta meg. 
Diszkoszvető című szobra a diszkosz eldo-
bása előtti pillanatot örökítette meg. Periklész 
korának legnagyobb szobrásza Pheidiász 
volt. Ő készítette az Akropoliszon álló Athéné, 
és az Olümpiában található Zeusz-szobrot is. 

A vázafestészet az ókori görögök életét sz-
inte képeskönyvszerűen jeleníti meg. Először 
feketealakos, majd vörösalakos vázák 
készültek. 

A periklészi kor talán legfontosabb 
művészeti ága a drámaírás és a színjáték 
volt. Három jelentős alkotó műveit játszották 
a görög színészek: Aiszkhülosz, Szophok-
lész, Euripidész. A görög színház szabadtéri, 
félköríves, általában hegyoldalba épített 
nézőtérrel rendelkezett. Befogadóképessége 
5000 és 40 000 fő között volt. Az előadásokat 
nappal tartották. A cselekményt a kórus be-
szélte el és két-három színész adta elő. A 
színészek csak férfiak lehettek. Arcukat 
maszk fedte. Fontos volt a jó akusztika. 

A tudományok közül a görögök sokra tar-
tották a filozófiát, a bölcsesség tudományát. 
Kiemelkedő filozófusok voltak: Szókratész, 
Platón, Arisztotelész.

Hérodotoszt a „történetírás atyjának” 
nevezik. Ő már nemcsak leírta a történelmi 
eseményeket, hanem elemezte is. Thukü-
didész pedig már arra is megpróbált választ 
találni, hogy milyen okok vezettek az egyes 
történelmi eseményekhez. 

Az orvostudomány fontos eredménye az a 
felismerés volt, hogy a betegségeknek valami-
lyen természetes oka van. Ezt az okot kell meg-
keresni úgy, hogy meg kell figyelni a beteget. A 
görög orvosok rájöttek arra is, hogy mi az agy 
szerepe az ember szervezetében. A legnagyobb 
görög orvos Hippokratész volt. A ma végzett or-
vosok is az ő nevében tesznek orvosi esküt.

MID-KIEGéSzÍTéS:

MÁSODIK VÁLTOZAT

1.	Az	epidauroszi	színház

3.	Az	Akropolisz	rekonstrukciós	rajza
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5.	Zeusz-templom

7.	Niké-templom

4.	Parthenon

6.	Müron:	Diszkoszvető

1. A teljes szöveg áttekintése

1.1.  Olvasd el a fenti szöveg címét! 
Miről lesz szó a szövegben? 

_______________________

1.2. Olvasd el a „kultúra” szó meghatározását!

kultúra: Az emberek által létrehozott anyagi (tárgyi) és szellemi értékek 
összessége.

Szerinted a képek az anyagi vagy a szellemi értékeket ábrázolják?
Húzd alá a helyes választ!

anyagi értékek    szellemi értékek



50	 szövegértés-szövegalkotás   törtéNeleM  5.	

1.3. Hány bekezdésből áll a szöveg?

_______________________

2. A teljes szöveg elolvasása

Olvasd el a fenti szöveget, majd döntsd el, milyen művészeti és tudományágakról 
olvastál! Csoportosítsd őket! Vigyázz van 1-1 kakukktojás, amely nem szerepel a 
szövegben!

1. szobrászat 6. vázafestészet

2. kémia 7. drámaírás

3. történetírás 8. orvostudomány

4. filozófia 9. építészet

5. filmművészet 10. színjátszás
 
művészeti ágak     tudományágak

___________________                                   ___________________

3. A szövegegységek olvasása, megértése

3.1. Jelöld be a szövegben, melyik bekezdés szól a következő témákról! 

A) Vázafestészet 

B) Kórus, 2-3 színész

C) Filozófusok

D) Újjáépítés

E) Történelmi események

F) Oszlopsorok

G) Diszkosz eldobása

H) Orvosi eskü
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3.2. Kapcsold össze az alábbi művészek, tudósok nevét a hozzájuk tartozó 
művészeti, illetve tudományággal! A szövegben találsz segítséget!

Aiszkhülosz

Arisztotelész

Euripidész 1. szobrászat

Hérodotosz 2. történetírás

Hippokratész 3. drámaírás

Müron 4. vázafestészet

Pheidiász 5. orvostudomány

Platón 6. filozófia

Szókratész

Szophoklész

3.3. Készítsd el a szöveg vázlatát a helyes sorrend kialakításával!

A) A görög szobrászat

B) Drámaírás, színjátszás

C) Történetírás

D) Athén újjáépítése

E) Vázafestészet

F) Orvostudomány

G) Az Akropolisz részei

H) Filozófia



52	 szövegértés-szövegalkotás   törtéNeleM  5.	

3.4. Kinek a nevéhez fűződnek a következő dolgok?

– Diszkoszvető ___________________

– Zeusz-szobor ___________________

– drámák írása ___________________

– Athéné szobra ___________________

 
4. A megértettek alkalmazása

4.1. Melyik a kakukktojás! Húzd alá!

Próbáld megindokolni, miért?

a)   A) Parthenon

 B) Zeusz-szobor

 C) Zeusz-templom

_________________________________________________

b)   A) Aiszkhülosz

 B) Euripidész

 C) Szókratész

_________________________________________________

c)   A) Diszkoszvető

 B) Athéné szobra

 C) Hérodotosz

_________________________________________________

d)   A) Platon 

 B) Müron

 C) Arisztotelész 

_________________________________________________
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4.2. Igazak vagy hamisak a következő állítások?

1. A perzsa háborúk után Athénban először az Akropoliszt építették újjá.

2. Müron Diszkoszvető című szobra a diszkosz eldobása utáni pillanatot  
    ábrázolja.

3. Thuküdidészt nevezik a történetírás atyjának.

4. A hippokratészi eskü ma is használt megnevezés az orvosi esküre.

5. A vörösalakos vázákon az alakok közötti területeket festették vörösre.

5. Szövegalkotás, összegzés

Görögországban nyaralsz. Írj képeslapot a barátaidnak, amelyben elmeséled 
röviden az ókori görög kultúra mely alkotásait láttad!
A képek és a szöveg segítenek!

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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a RóMaI KözTáRSaSáG KIalaKuláSa, 
működése, Az ItálIAI-félszIget meghódításA
1. a római köztáraság kialakulása, 
tisztségviselői

Rómában megszűnt a királyság, helyette köztár-
saság lett. A nép választotta a vezetőket, ügyel-	
ve	arra,	hogy	a	hatalom	egy	ember	kezében	se	vál-
jon zsarnoksággá. tarquinius Superbus elűzése 
után	minden évben két-két konzult választottak,	
akik megbízatásuk letelte után nem voltak újravá-
laszthatók. A konzulok megosztották maguk kö-
zött a hatalmat, és ellenőrizték egymást. Mel-
lettük a patrícius családok legidősebb tagjaiból 
alakult testület, a szenátus	 döntött	 az	 állam	
ügyeiben. A szenátus és a konzulok álltak a ró-
mai	köztársaság	élén.	Mivel	a	konzulokat	évente	
választották, a kormányzás folytonosságát a 
szenátus biztosította. Ez volt a legtekintélyesebb 
szervezet	 Rómában.	 A	 népgyűlésnek a vagyo-
nos	 plebejusok	 voltak	 a	 tagjai.	 A	 köztársaság	
megszervezése	 azonban	 nem	 ment	 csatározá-
sok nélkül. Harcoltak egymással a patríciusok, 
ellenük a plebejusok, és gyakran érte külső tá-
madás	is	Rómát.

Az elűzött király családja ugyanis többször 
megkísérelte a Rómába való visszatérést, fellázít-
va a környező népeket Róma ellen. Rómában a 
veszélyre való tekintettel rendkívüli hatalommal 
felruházott vezetőt, vagyis diktátort	választott	a	
szenátus.	

2. A római köztársaság működése

Róma területe egyre növekedett, ezért az igaz-
gatási feladatok is egyre gyarapodtak. Ráadásul 
a plebejusok is mozgolódni kezdtek a patríciu-	
sok ellen. Rómában egyre több hivatalviselőre 
volt szükség. A questorok a pénzügyekben, 
a	 praetorok a bírósági ügyekben segítették a 
konzulok	 munkáját.	 A	 cenzorok	 a	 vagyonbecs-
lést	végezték.

Fontos szerepe volt a néptribunusnak. Őt 	
a	plebejusok	választották.	Szerepe	a	szenátusban	
a	plebejusok	érdekeinek	védelme	volt.

3. a plebejusok harca a patríciusok 
ellen

A háborúk és a velük járó sok adó miatt kiéle-
sedett az ellentét	a	nép	és	az	atyák,	azaz	a	ple-
bejusok és a patríciusok között. A nép nem tudta 
fizetni az adót, az adósok ellen pedig szigorú 
törvényeket	hoztak	az	atyák:	aki	meghatározott	
időben nem fizetett, annak javait a hitelező le-
foglalhatta, elárverezhette, magát az adóst pedig 
fogságba vethette. A plebejusok közül sokan ju-
tottak	 adósrabszolgaságba, így az elégedetlen-
ség	 általános	 lett	 a	 nép	 soraiban.	 A	 gazdagabb	
plebejusok	 pedig	 részt	 akartak	 venni	 a	 közös	
ügyek intézésében. Azt mondták, hogy ők is 	

2	
Consul	

1	év

�	
Praetor	

1	év

2	
Aedilis	

1	év

2	
Questor	

1	év

Censor	
1,5	év

Tribunus	
1	év

Diktátor	
�	hónap

N É P G Y Ű L É S

A  R Ó M A I  N É P

Plebejusok Szenátus
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fizetnek adót, tehát nekik is joguk van beleszólni 
az állam ügyeibe. A plebejusok, amikor köve-
teléseiket a szenátus visszautasította, elhagyták 
Rómát. A város melletti Szent-hegyre vonultak, 
és elhatározták, hogy új várost alapítanak. Itt ke-
reste fel őket Menenius Agrippa, aki a következő 
történettel bírta rá a plebejusokat a visszatérésre.

Volt	 idő,	 amikor	 az	 emberi	 test	 részei	még	 önálló	
élőlények	 voltak.	 Történt	 egyszer,	 hogy	 összesúgtak-
búgtak,	előbb	titokban,	majd	egyre	hangosabban,	és	mél-
tatlankodni	kezdtek:	„az	nem	igazság,	hogy	mindig	csak	
mi	dolgozunk,	a	kéz	kapát	fog,	a	láb	hordja	a	testet,	a	száj	
és	a	fogak	rágnak.	A	mi	munkánk	gyümölcsét	a	gyomor	
tétlenül	élvezi.”	Addig-addig,	míg	összeesküdtek	a	gyo-
mor	ellen.	Megesküdtek,	hogy	a	kéz	nem	visz	egyetlen	
falatot	sem	a	szájhoz,	vagy	ha	vinne	is,	azt	a	száj	nem	
fogadja	el,	és	így	tovább.	Mindegyik	kitartott	amellett,	
amit	fogadott.

Mit	gondoltok,	mi	történt?	Elgyengültek,	valameny-
nyit	 titkos	 kór	 gyötörte.	Most	 derült	 csak	 ki,	milyen	
fontos	a	gyomor.	Belátták	ezt	a	test	részei,	nem	is	láza-
doztak	többé.	

És	 most	 jól	 figyeljetek!	 Ti	 is	 egy	 test	 vagytok	 az	
atyákkal,	egy	nép,	egy	állam,	mely	belőletek	és	belőlünk	
áll.	Miért	 lázadoztok	hát?	Térjetek	vissza	Rómába,	 és	
tárgyaljunk	az	egyetértésről.

A	plebejusok	azután	visszatértek	Rómába,	és	
még hosszú évszázadokon keresztül harcoltak a 
jogaikért.

4. az Itáliai-félsziget meghódítása

Róma először a félsziget északi részét foglalta el, 
sokszor egymás ellen fordítva, kijátszva az itt élő 
népeket. Ezt őrzi az �Oszd meg, és uralkodj!�	
jelmondat is. A váltakozó sikerű harcok során 
időnként Rómába is betört az ellenség. Egyszer a 
gallok a várost is elfoglalták, és csak a vár maradt 
a	rómaiak	kezén.	Az	ostrom	alatt	mind	a	gallok,	
mind a rómaiak éheztek. Végül a rómaiak követ-
séget küldtek a gallokhoz.

A	 követség	 Sulpicius	 vezetésével	 lement	 a	 gallok	
táborába,	és	Brennus	elé	vezettette	magát.	

–	Azért	küldött	minket,	vezér,	a	római	nép	és	szená-
tus,	hogy	mit	kívántok	annak	fejében,	hogy	feloldjátok	 
a	Capitolium	ostromát.

A	 gallok	 fellélegeztek.	 Végre	 elhagyhatják	 ezt	 az	
átkozott	várost!

–	Ezer	tál	aranyat	fizessetek,	és	akkor	elmegyünk!

Nem	 volt	 mit	 tenni,	 a	 rómaiak	 összeszedték	 a	
rengeteg	 aranyat	 az	 államkincstárból,	 a	 templomok-
ból,	 de	még	 az	 asszonyok	maradék	 ékszereiből	 is.	 Így	
gyűlt	össze	nagy	nehezen	a	váltságdíj.	A	római	vezérek	
és	Brennus	gall	vezér	 tisztjeitől	 körülvéve	a	 fórumon	
felállított	mérlegen	mérték	az	aranyat.	

Egyszer	csak	felkiáltott	Sulpicius:
–	Hohó,	nem	így,	vezér!	Azért,	mert	ti	sarcoljátok	

Rómát,	nem	szabad	hamis	súlyokat	használnotok!	Nem	
féltek	az	igazságos	istenektől?

De	 Brennus	 csak	 gúnyosan	 nevetett.	 Leoldotta	
kardját,	és	odacsapta	a	mérlegre	a	hamis	súlyok	közé.

–	 Vae	 victis!	 Jaj	 a	 legyőzötteknek!	 –	 mondta	
gőgösen.

A félsziget északi részének elfoglalása után 
dél felé fordultak a rómaiak, az itt található görög 
gyarmatvárosok ellen. Ezek közül tarentum 
segítséget kért egy másik görög város királyától, 
Pürrhosztól. 

Asculum	város	mellett	bocsátkoztak	harcba	a	római	
seregek	 Pürrhosz	 csapataival.	 Lovas	 harcra	 alkalmat-
lan,	 erdős,	 nehezen	 járható	 terepen,	 egy	 folyó	mellett	
harcoltak.	Rengeteg	 volt	 a	 sebesült,	 és	 sokan	 estek	 el.	
Másnap	Pürrhosz	sík	terepen	akarta	folytatni	a	csatát.	
A	rómaiak	nem	tudtak	kitérni	a	roham	elől,	és	oldalba	
sem	tudták	támadni	az	ellenséget,	mint	előző	nap,	ezért	
kénytelenek	voltak	szemtől	szembe	harcolni	a	sík	tere-
pen.	Mondják,	Pürrhosz	és	a	 rómaiak	ádáz	és	hosszú	
küzdemet	 folytattak	 egymással,	 míg	 végül	 a	 rómaiak	
megfutamodtak.	 A	 rómaiak	 közül	 hatezren	 estek	 el,	
Pürrhosz	 oldalán	 pedig	 háromezer-ötszázöt	 halottat	
vettek	fel	a	királyi	jegyzékbe.	

A	két	hadsereg	szétválása	után	valakinek,	aki	sze-
rencsét	 kívánt	 a	 győzelméhez,	 Pürrhosz	 állítólag	 ezt	
mondta:	„Ha	még	egy	csatában	győzünk	a	rómaiakon,	
végképp	 elveszünk”.	 Ugyanis	 a	 magával	 vitt	 haderő	
nagy	része	odaveszett,	és	kis	híján	mind	elestek	barátai	
és	hadvezérei	is.
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II. fElaDaTlap

A rómAI köztársAság kIAlAkulásA, működése, Az ItálIAI-
félSzIGET MEGHóDÍTáSa

1. Ráhangolódás, a teljes szöveg áttekintése

1.1 Csak a címet, a fejezetcímeket olvasd el, és tanulmányozd az ábrát! 
 Fogalmazd meg, mi lehet a szöveg tartalma!

1.2 Magyarázd el történelmet még nem tanuló testvérednek, kik a patríciusok és a plebejusok!

1.3 A szenátus és a szenior szó jelentésbeli kapcsolatát biztosan meg tudod fejteni. 
	 A	szenior	szót	a	sportban	is	használják,	mit	jelent?

2. a teljes szöveg elolvasása

2.1 * Dolgozzatok csoportokban! Olvasd el a számodra kijelölt fejezetet, és írd minden mondat 
 mellé a margóra az alábbi jelek egyikét! (A dőlten szedett szövegrészeket csak olvasd el!)

	 ü  már	ismerted,	tanultad
 +  új	ismeret,	de	érted,	amit	olvasol
  -   nem így tudod, nem így emlékszel
  ? 	nem	érted,	amit	olvasol,	kérdéseid	vannak
 •   ki szeretnéd egészíteni az olvasottakat

2.2 Keresd meg a fejezet tételmondatait, húzd alá a szöveg kulcsszavait!

2.3 Válaszolj a kérdésekre az elolvasott rész alapján!

1.	csoport

Milyen államforma váltotta fel a királyságot? 

Kik voltak a népgyűlés tagjai?

Szerinted	miért	csak	egy	évre	választottak	konzult	Rómában?
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Mi a szenátus feladata? 

Miért	csak	veszély	esetén	választottak	diktátort	Rómában?

2.		csoport

Miért volt szükség egyre több hivatalviselőre Rómában?

*Keresd meg az Idegen	szavak	szótárában a következő tisztségviselők nevének pontos jelentését!

Praetor:

Questor:	

Cenzor:	

Néptribunus:	

Az ábra alapján írd le, melyik tisztségviselőt kik választották!
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3.	csoport

Miért élesedett ki az ellentét a plebejusok és a patríciusok között?

Hova	vonultak	ki	a	plebejusok,	mi	volt	a	céljuk?

Szerinted miért tudta meggyőzni őket Menenius Agrippa, hogy térjenek vissza?

4.	csoport

Mit jelent az „Oszd meg, és uralkodj!” elve?

Melyik	nép	jelentett	veszélyt	Rómára?	
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Mit jelent a „Jaj a legyőzötteknek!” mondás?

Mit takar a pürrhoszi győzelem kifejezés?

3. vázlatkészítés

Minden csoport beszélje meg egymás között, hogy az általa feldolgozott részből mi kerüljön a közös 
vázlatba!

4. Szövegalkotás

Minden csoport számára (A két feladat közül csak az egyiket kell megoldani!)

a) Készüljetek fel egy, a mindennapi életből vett jelenettel, amely az „Oszd meg, és uralkodj” 
 elvére épül!

b) Alakítsátok át a történeteket úgy, mintha a kistestvéreteknek mondanátok esti meseként, 
 vagy az utókor számára írnátok és egy lezárt fémhengerben helyeznétek el!

Menenius	Agrippa	meséje
A	pürrhoszi	győzelem

5. összegzés, a megértettek alkalmazása

Minden	csoportnak

5.1 Igaz vagy hamis?

–	1.	 Az	utolsó	király	elkergetése	után	Róma	köztársaság	lett.	 	 	 														

– 2. A népgyűlés részben felette állt  a konzuloknak.    														
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–	3.	 A	római	köztársaságban	ugyanolyan	demokrácia	volt,	mint	Athénban.	 														

– 4. A „Jaj a legyőzötteknek!”  mondat azt igazolja, hogy a győzők igazságtalanul 	
 és törvénytelenül is tevékenykedhettek.     														

– 5. Menenius Agrippa meséje azt bizonyítja, hogy az egyes néprétegek ugyanúgy 	
 egymásra vannak utalva, mint testünk különböző részei.   														

– 6. A néptribunusok a népgyűlésen védték a plebejusok szegényebb rétegeinek 	
	 érdekeit.	 	 	 	 	 	 	 	 	 														

–	�.	 A	diktátorok	ugyanolyan	hatalommal	rendelkeztek,	mint	a	konzulok.		 														

–	�.	 Brennus	a	gallok	hadvezére	volt.	 	 	 	 	 	 														

*5.2 Egészítsétek ki a szöveget!

Az	atyák	leszármazottai az előkelők, a 																																																								,	akik	a																															

																										korának kezdetén kivételes jogokkal rendelkeztek. Csak közülük kerülhettek ki 

a																																																									 tagjai, csak őket választhatták 																																																									.	

A																																																									egy idő után megelégelték jogtalanságukat. Hosszú harc és 

egyezkedés	után																																																									.	Róma	sok	háború	és	az																																													

												 elvének érvényesítésével elfoglalta az 																																																									.


