VERSENYKIÍRÁS és SZABÁLYZAT A 2021/2022. TANÉVRE
7-8.ÉVFOLYAMOS TANULÓK XXIX. ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM
TANULMÁNYI VERSENYE
A verseny meghirdetője: Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai
Szolgáltató és Kutató Központ
A verseny célja: A verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson
egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek
közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek
szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás
képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai
gondolkodás kialakításának. A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és
európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók
életkori sajátosságait.
A versenynek külön kategóriái nincsenek.
A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyre jelentkezhetnek és részt vehetnek a
történelem iránt érdeklődő valamennyi 7-8.évfolyamos általános iskolai vagy a 6 és 8
évfolyamos gimnáziumok e korosztályoknak megfelelő életkorú tanulói.
A versenyen való részvétel kizáró okai: Azt a versenyzőt, aki a versenyszabályzatot
megsértette vagy szabálytalanságot követett el (pl. meg nem engedett segédeszközök
használata, stb.), a versenyből ki kell zárni. A verseny lebonyolításában olyan személy nem
vehet részt, akinél az országos szervező összeférhetetlenséget vagy szabálytalanságot állapít
meg. Nem indíthat versenyzőt olyan személy, aki az országos versenybizottság tagja.
A jogorvoslat menete: Az iskolai fordulóval kapcsolatos szabálysértések kivizsgálása és a
jogorvoslat az illetékes iskola igazgatójának hatáskörében történik. A megyei fordulóval
kapcsolatos jogorvoslati kérdésekben az országos versenybizottság az illetékes.
A verseny témája, ismeretanyaga:
Magyar történelem: A magyarság őstörténetétől az Árpád-ház kihalásáig
Egyetemes történelem: Jézus születésétől a középkor végéig
A felkészüléshez felhasználható irodalom:
1. Az iskolai forduló:
a) Oktatási Hivatal: Történelem tankönyv 5. (Nat 2020) 5-20. tananyag (6.
tananyagból csak a Róma légiói fejezet),
b) a forgalomban lévő általános iskolai atlaszok.
2. A megyei forduló:
a) az iskolai forduló anyaga és
b) Zanza tv: https://zanza.tv/tortenelem (2021.05.31)
Az ókori Róma
 Marius és Sulla. A római hadsereg (4.30-tól a végéig)
 Caesar és Augustus. A principatus rendszere (3.10-végéig)





Római civilizáció és életmód. Pannonia
A kereszténység születése és elterjedése
Összeomlás. Népvándorlás és a Nyugatrómai Birodalom megszűnése

A középkor
 Az iszlám születése. Az arab vallás és tudomány
 Technika és technológia az ezredfordulón, fellendülés, keresztes hadjáratok
 A középkori város élete, kereskedelem
 Középkori egyetemek, középkori egyház
A magyarság története a kezdetektől 1490-ig
 Népünk története az őshazától a honfoglalásig
 Államalapító Szent Istvántól államgyarapító Lászlóig és Kálmánig
 Az Aranybulla és a tatárjárás
3. Országos döntő:
a) az iskolai és a megyei forduló anyagai és
b) Zanza tv: https://zanza.tv/tortenelem (2021.05.31.)
A középkor
 Államok a kora középkorban
 Európa létrejötte
 A Fekete Halál. Rendiség, késő középkor, pestis, az Oszmán Birodalom
c) Magyarország Története videósorozat (2021.05.31.)
 Úton hazafelé https://www.youtube.com/watch?v=fkG5ne88U_k
 A honfoglalás https://www.youtube.com/watch?v=H8UCRWYugV0
 Államalapítás https://www.youtube.com/watch?v=38uZNXy_PE0
 István királysága https://www.youtube.com/watch?v=CI_GdY_qddA
 A magyar szentek évszázada https://www.youtube.com/watch?v=YeXrF4FEit0
 Lászlótól III. Béláig: a két lovagkirály
https://www.youtube.com/watch?v=1Ox5h7N6r6k
 Az Aranybullától a tatárdúlásig
https://www.youtube.com/watch?v=IlQzzOe0_i8
 Az Árpád-kor utolsó évtizedei
https://www.youtube.com/watch?v=bhJrRCYgIJk
d) Ezeréves Magyaroroszág - Képek az ezeréves Magyarország történetéből
(Apáczai Kiadó- Celldömölk) Debrecen, 1999. 7-37.
e) Új Képes Történelem - Csorba Csaba: Árpád Örökében. Bp., 2001.12-13, 56-59,
92-94.
A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím): A versenyre az ELTE SRPSZKK által
megadott elektronikus felületen kell nevezni a várható iskolai induló létszám és a nevező
iskola elektronikus címe megjelölésével 2021. november 10-ig az alábbi linken:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpLBhPQvdwIsXsdE70NNbzf7dPB2ED3v74S4uth0VQrIleJA/viewform

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):
1. (iskolai) forduló: 2021. december 7. 14-15.30 óra A forduló anyagát az ELTE SRPSZKK
elektronikus úton juttatja el az iskolákhoz legkésőbb a forduló napján 12 óráig. Az iskolák a
feladatlapot a tanulólétszámnak megfelelően sokszorosítják. A forduló feladatlapját a hozzá
tartozó útmutató alapján a szaktanár értékeli. Az iskolai fordulóban legalább 70%-os
teljesítményt elérő tanuló jut be a megyei/fővárosi fordulóba, akinek az adatait az ELTE
SRPSZKK által megadott elektronikus felületre kell felölteni 2021. december 15-ig.
2. (megyei/fővárosi) forduló: 2022. február 8. 14-15.30 óra A fordulót a versenyzők a saját
iskolájukban teljesítik. A forduló anyagát az ELTE SRPSZKK juttatja el a helyszínre. A
megírt dolgozatokat legkésőbb a verseny másnapján postázni kell az országos szervező
címére. A megyei forduló dolgozatait az országos versenybizottság által felkért szakértők
javítják ki.
3. forduló (országos döntő): 2022. április 8-9. Az országos döntőn a megyei fordulókon
országosan legjobb teljesítményt nyújtó 15-20 tanuló vehet részt, akiket közvetlenül az ELTE
SRPSZKK értesít.
A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból: Az iskolai fordulóban legalább 70%os teljesítményt elérő tanuló jut be a megyei/fővárosi fordulóba. A megyei fordulók
összesítése alapján országosan a legjobb teljesítményt nyújtó 15-20 tanuló vehet részt az
országos döntőn.
A megyei fordulók és az országos döntő eredményeit, illetve a feladatsorokat az ELTE
SRPSZKK honlapján teszi közzé: www.srpszkk.hu
Díjazás: Az országos döntőn részvevő versenyzők emléklapban, könyv-, és tárgy jutalomban
részesülnek.
A szervezők elérhetősége: Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai
Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel.: 94/504-495; e-mail:
fejlesztes@srpszkk.elte.hu

