
   
 

   
 

Feladatlap az Újkor.hu cikkéhez  

Madarász Fanni: 

A szerencse, a virtus és a hatékonyság embere 

Niccoló Machiavelli politikai ideológiájáról 
[http://ujkor.hu/content/niccolo-machiavelli-politikai-ideologiajarol] 

Készítette: Herczeg Annamária 

 

1. Készíts legalább 6 elemből álló gondolattérképet Machiavelli életrajzi adataiból a cikk 

segítségével!  

 

 

 

 

 

 

 

2. Húzd alá a helyes választ! 

2/a. Melyik művészettörténeti korszakban alkotott Machiavelli? 

romanika   barokk  gótika   reneszánsz 

2/b. Melyik magyar király udvara képviselte ezt a korszakot? Húzd alá a helyes választ! 

I. (Könyves) Kálmán I. (Hunyadi) Mátyás  I. (Anjou) Károly I. (Jagelló) Ulászló 

2/c. Mikor lett vége a cikkben említett békeidőszaknak? 

1469   1512   1494   1532 

  

Niccoló 
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2/d. Az újabb háborús időszak milyen hatással volt Machiavelli hatalomról való 

gondolkodására? 

erős, központi hatalmon alapuló állam kell 

 a városállamok hatalmát meg kell erősíteni 

  több központtal rendelkező államot kell létrehozni 

2/e. A Medici család Firenzébe való visszatérése milyen hatással volt a humanista gondolkodó 

életére? 

Machiavelli a Mediciekkel szövetkezve vette fel a harcot 

 a Mediciek összeesküvés vádjával börtönbe zárták, majd száműzték 

  menekülnie kellett Firenzéből, mivel a Mediciek családjának régi ellenségei voltak 

 

3. Válaszolj a kérdésekre a cikk segítségével! 

3/a. Machiavelli melyik munkájára utal a cím? 

  ............................................................  

3/b. Mikor készült el a mű? 

 .............................................................  

3/c. Mikor jelent meg a mű? 

 .............................................................  

3/d. A cikk kiket említ az olvasók között? 

 .........................................................................................................................................................................................................  

3/e. Hány fejezetből áll a könyv, és ez miért lényeges? 

 .........................................................................................................................................................................................................  

3/f. Milyen értelmezéseket tulajdonít Machiavelli a szerencsének mint kulcserénynek? 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

3/g. Melyik a másik kulcsfontosságú erény, és mit jelent Machiavelli munkája szerint? 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  
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4/a. Melyik bekezdésben olvasható a szerző véleménye Machiavelli politikájáról? 

Bekezdés címe:  .........................................................................  

4/b. Legalább három mondatban ismertesd a szerző véleményét! 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 

5. Az utolsó bekezdés (Machiavelli mérlege) segítségével ábrázold a humanista gondolkodó 

politikáját! 

 

 ..............................................................................   ..................................................................................  

 ..............................................................................   ..................................................................................  

 ..............................................................................   ..................................................................................  

 ..............................................................................   ..................................................................................  

 ..............................................................................   ..................................................................................  

 ..............................................................................   ..................................................................................  
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