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THE WARS OF THE ROSES
It was a period of fighting (1455-1485)
between the two most powerful families in England.
The aim of each side
was to make a
member of their
family the king of
England..
The House of Lancaster

The House of York

Each side was successful at different times.
The wars lasted for 30 years.

THE WARS OF THE ROSES
The wars resulted from the social and financial troubles
following the Hundred Years War.
The wars ended when Henry Tudor from the House of Lancaster
defeated the English king Richard III from the House of York.
He became King Henry VII.
He married Elizabeth of York to unite
the two houses.
The House of Tudor ruled England,
Wales and Ireland for 117 years.

THE HOUSE OF TUDOR
It was the symbol of the Tudor
family when its members were the
kings and queens.
It was introduced by Henry VII
when he became the first Tudor
monarch.
Tudor Rose Royal
Badge of England
The combination of
two roses

The last monarch of the House of
Tudor was Elizabeth I.
She died in 1603.

THE HOUSE OF TUDOR

THE HOUSE OF TUDOR

REVIEW – answer the questions:
What were the names of the two most powerful
families in England?
The House of Lancaster and the House of York.
Why were they fighting?
They wanted to get control of the English throne.
What were the results of the war?
The new House of Tudor was established.
The families were united by the marriage.

