
Az Amerikai Egyesült Államok kialakulása és a függetlenségi háború 

 

Észak – Amerika gyarmatosítása: 

-  Észak – Amerika különböző részein már a 17. században angol kivándorlók 

telepedtek meg: földművelők, telepesek, iparosok stb. 

- délen gazdagabb ültetvényesek, óriási birtokaikat néger rabszolgákkal művelték, míg 

északon farmerek, akik a maguk földjükön dolgoztak 

- a gyarmatok lakossága gyorsan növekedett, a bevándorlásnak köszönhetően 

- a betelepülők, az őslakos indiánokat kiszorították régi vadászterületeikről, és 13 

gyarmatot alapítottak 

- a gyarmatok lakosságát döntően nem a bennszülöttek, hanem az európai telepesek 

alkották 

Anglia és a gyarmatok ellentéte:  

- Észak –Amerika keleti partvidéke tehát Anglia gyarmata lett, amelyet az anyaország 

próbált kizsákmányolni: különböző adókat vetett ki 

- az erőszakos gyarmatosító politika ellentétekhez vezetett: 1773-ban egy újabb 

vámemeléskor az amerikai polgárok Boston kikötőjében, amerikai indiánoknak 

öltözve tengerbe öntötték az angol hajók teljes tearakományát. Ezt nevezzük „bostoni 

teadélutánnak” 

- az ezt követő angol megtorlás háborúhoz vezetett 

A függetlenségi háború (1775-1783): 

- a háború kezdetekor 1776-ban a 13 állam küldöttei elfogadták a Függetlenségi 

Nyilatkozatot, melyben kinyilvánították, hogy elszakadnak Angliától, és önálló 

államot hoznak létre 

- a háború kezdetekor az angolok voltak fölényben, de az amerikaiak George 

Washington vezetésével számos csatában győzedelmeskedtek az angolok fölött 

- 1783-ban Anglia kénytelen volt elismerni az Egyesült Államok függetlenségét 

- a háborút követően az AEÁ gazdasága gyorsa erősödött, nyugat fele kezdtek 

terjeszkedni 

Feladatok:  

1. Olvasd el a digitális leckét, melyet a következő linkekre kattintva találsz: 

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2656U&page=71, 

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2656U&page=73. 

 Fontos: Ha rákattintasz a digitális lecke oldalra, megjelennek a széleken kis ikonok, 

3D-s felirattal. Ha azokra ráklikkelsz, érdekes információkat találsz a leckéről. Kérlek 

ezeket is nézd meg!!!!!Sokat tanulhatsz belőlük! Jó munkát! 

2. Oldd meg a munkafüzetből, melyet itt találsz: 

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2856U&page=26 az 1,2,3-

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2656U&page=71
https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2656U&page=73
https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2856U&page=26


as feladatokat. A megoldások, melyek nem szerepelnek az itt leírt leckében, 

megtalálod a digitális leckében. Ha kész vagy a feladatokkal, küld el nekem a 

bencsaba1@gmail.com e-mail címre. A keresztrejtvény esetében nem kell 

elkészítened a rejtvényformát, elég, ha csak a megoldásokat és a megfejtést írod le! 

(pl. az AEÁ első elnöke: PISTIKE stb.) 

Fontos: Mivel eddig ebben a félévben egy jegyetek van (az sem mindenkinek), ezért 

ezekre a feladatokra jegyet kaptok!!! Remélem sok jó jegyet kell adnom. Leadási 

határidő: 2020. május 11, déli 12 óra. Azt hiszem, van elég időtök, ezért a későn 

beérkezett megoldásokat NEM fogadom el. Jó munkát! 

 

mailto:bencsaba1@gmail.com

