
Összefoglalás a középkori Európa témában 
 

1. Évszámok:  

476-1492: középkor  

395- 1453: Bizánci Birodalom 

622: Mohamed elűzése Mekkából, az iszlám 

időszámítás kezdete 

11-12. század: román stílus 

12-13. század: keresztes hadjáratok időszaka, gótika 

1054: Keresztény egyházszakadás 

14-15. század: százéves háború (angol-francia) 

15. század: könyvnyomtatás feltalálása, humanizmus 

és reneszánsz elterjedése 
 

2. Térkép: tk. térképei, Történelmi Atlasz térképei 

Európa középkori államai: Bizánci Birodalom, Frank 

Birodalom, Francia Királyság, Angol Királyság, 

Német-Római Császárság, kereskedelmi utak, iszlám 

térhódítása, Arab Birodalom, Szentföld, tanult 

városok: Velence, Mekka, Bizánc, Róma, Jeruzsálem 
 

3. Történelmi személyek 

- Szent Benedek, Szent Ferenc, Szent Özséb 

- Nagy Károly 

- Gutenberg, Leonardo da Vinci, Michelangelo 

- Mohamed, Allah 

- II. Orbán pápa  

- Jeanne d’Arc [zsán dárk] 
 

4. Fogalmak: 

- király, nemesek, papok 

- feudum, hűbériség, hűbérlánc 

- uradalom részei: majorság, jobbágytelkek [belső 

(ház és kert) és külső telek (szántó, rét, szőlő)], közös 

használatú földek 

- földesúr, jobbágy, és a köztük lévő kapcsolat  

- szolgáltatások: kilenced, robot, ajándék, egyházi    

  tized 

- vad talajváltó földművelés, két- és háromnyomásos  

  gazdálkodás, ugar, nehézeke, szügyhám 

- önellátó gazdálkodás  

- katolikus, ortodox kereszténység 

- pápa, érsek, püspök, plébános 

- szerzetes, apát, kolostor, Bencések, Ferencesek  

- kódex, szent, ereklye, zarándoklat, legenda 

- eretnek, inkvizíció=szent törvényszék 

- polgárok=kézművesek, kereskedők 

- céh, kontár, inas, legény, remek, mester 

- iszlám = mohamedán, Korán, Kába-kő, kalifa,  

  mecset, minaret 

- apród, fegyverhordozó, lovag, nemes 

- román, gótikus stílus, reneszánsz, humanizmus 

- középkori vár, falu, város, kolostor részei, jellemzői 

- tanult népek: bizánciak, vikingek=normannok,  

   arabok, frankok, magyarok 
 

5. Idézetek, szállóigék:  

„Imádkozzál és dolgozzál!” 

 „A városi levegő szabaddá tesz” 

„Adria királynője” – Velence 
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