
   
 

   
 

Feladatlap az Újkor.hu cikkéhez  

Pintér Tamás: 

A birodalom öröme vagy bánata? – II. József életútja 
[http://ujkor.hu/content/ii-jozsef-eletutja] 

Készítette: Herczeg Annamária 

 

1. Készítsd el II. József adatlapját a cikk segítségével! 

Anyja neve:  

Apja neve:  

Születésének helye, ideje:  

Keresztapjai:  

Betöltött címek:  

Halálának helye, ideje:  

 

2. Húzd alá a helyes választ! 

2/a. Milyen célból utazott József?  

turisztikai  tapasztalatszerzés  távol legyen otthonától nyelvtanulás 

2/b. Miben különbözött életmódja környezetéhez képest? 

fényűzőbben élt   takarékoskodott  saját divatot teremtett álruhában járt 

2/c. Milyen területeket szerzett meg? 

Bajorország  lengyel területek  Németalföld  Velence 

 

3. /a. A cikk segítségével oldd meg a keresztrejtvényt! 

1. II. József második feleségének a keresztneve. 

2. Első önálló tervezetének címe. 

3. Ebben a városban született. 

4. Első feleségének a keresztneve. 

5. Édesanyja mellett ezt a pozíciót töltötte be. 

6. Ezzel az eszmével ismerkedett meg ifjúkorában. 
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7. A legendás felkiáltás helyszíne. 

8. Római királlyá koronázásának helyszíne. 

9. Mária Terézia felvilágosult intézkedésének a neve. 

10. Felvilágosult tanácsos volt. 

11. II. József ezekkel a dokumentumokkal kormányzott. 

12. A magyar történelem fontos korszaka, amelyre II. József közvetetten nagy hatással volt. 

13. Oroszország uralkodónője. 

14. A Martinovics-mozgalom is ebben a szellemben működött. 

15. Legfőbb állami szerv. 
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3/b. Milyen intézkedéseket tartalmazott a megoldásként kapott dokumentum?  

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

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

3/c. Körülbelül hány rendeletet adott ki II. József uralkodása alatt? 

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

3/d. Mely rendeletei váltottak ki közfelháborodást? 

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

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

3/e. Halála előtt mely rendeleteit nem vonta vissza? 

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

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

 

4. A cikkben több anekdota is olvasható II. Józseffel kapcsolatban. Ismertesd az egyiket! 

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

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

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

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

 

5. Saját ismereteid, illetve a cikk alapján te hogyan ítéled meg a „kalapos királyt”? 

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

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

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

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