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Versenyfelhívás
Megyei történelemverseny
A Megyei történelemversenyt a 2016/17-es tanévben a Kecskeméti Református Gimnázium
szervezi.
A versenyen a gimnáziumok, a szakközépiskolák és a szakiskolák 10. illetve a nyelvi előkészítő
11. évfolyamos tanulói vehetnek részt.

Jelentkezés:
A jelentkezés határideje:
Nevezési díj:

2016. november 8. (kedd)
800 Ft/fő

A nevezési díjat intézményenként egy összegben a Kecskeméti Református Egyházközség
számlaszámára (10915008-00000009-23600004) kérjük átutalni. (Az átutalás közlemény
rovatában kérjük, tüntessék fel a következőket: Megyei történelemverseny, versenyző iskola nevét,
a benevezett diákok számát, továbbá a nevezési díjat fizető nevét, adószámát és számlázási címét.)
Jelentkezni a versenyfelhíváshoz a mellékelt jelentkezési lapon lehet, amelyet az átutalást igazoló
szelvény másolatával együtt az: adatszolgaltato@reformatus-kkt.sulinet.hu e-mail címre
küldjenek el. A jelentkezéseket a jelentkezési lapon megadott e-mail címre küldött üzenetben
visszaigazoljuk. (Ha november 11-ig nem kapják meg a visszaigazolást, kérjük, jelezzék.)
A verseny menete és fordulói:

Első (iskolai) írásbeli forduló
Időpontja: 2016. november 17. (csütörtök) 1400 – 1600
Helyszíne: A versenyző saját iskolája.
A forduló anyaga a hagyományoknak megfelelően a következő:
• Az egyetemes történelem az ókori kelettől a korai középkorral bezárólag
• A magyar történelem a kezdetektől az államalapítással bezárólag
 A feladatlapokat a jelentkezési lapon megadott iskolai e-mail címre a verseny reggelén
fogjuk elküldeni. A feladatlapokat a versenyzők számára helyben kell sokszorosítani.
Kérjük, tartsák be a titoktartás szabályait!
 A feladatlapot a versenyzők az iskolájukban töltik ki a versenyszervezés szokásos
szabályai szerint.
 Az írásbeli feladatsor megoldására 120 perc áll rendelkezésre.
 A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz, így atlasz sem használható.
 A megoldott feladatlapokat a szaktanárok helyben javítják ki a megadott javítókulcs
alapján. A javítókulcsot a versenyt követő reggel (november 18.) iskolánk honlapjáról
lehet letölteni.
 Azokat a dolgozatokat továbbítsák iskolánk postacímére, (6000 Kecskemét, Szabadság tér
7.) amelyeknek az eredménye eléri a 70 %-ot. (Ha nincs ilyen, akkor a két legjobbat.)
Beküldési határidő: 2016. december 2. (péntek)

 Arról, hogy kik jutottak be a második fordulóba, iskolánk honlapján tájékozódhatnak 2016.
december 14.-étől (szerda). (A sikeres iskolákat a verseny további menetével kapcsolatban
külön is értesíteni fogjuk.)
Második (központi írásbeli) forduló:
Időpontja: 2017. február 1. (szerda) 1400 - 1600
Helyszíne: Kecskeméti Református Gimnázium (6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.)
 Ebbe a fordulóba az első forduló legjobb 20-25 eredményt elérő tanulója jut be.
A forduló anyaga:
• az egyetemes történelem anyaga az ókori Görögországgal kezdődően reformációig.
o A reformáció a feladatokban 500 éves évfordulóra emlékezve kiemelt szerepet
fog kapni
• a magyar történelem a kezdetektől a mohácsi csatáig
• a második fordulóba jutott diákok számára kijelölt történelmi szakirodalom
 A második fordulóba jutott diákok nem hozzák magukkal az első fordulóban elért
pontszámukat.
 Az írásbeli feladat megoldására rendelkezésre álló idő 120 perc.
 A feladatlapok kitöltéséhez semmiféle segédeszköz, így atlasz sem használható.
 A második forduló eredményéről 2016. február 15-étől (szerda) tájékozódhatnak
iskolánk honlapján.
 A szóbeli döntőbe a legeredményesebb 10 tanuló jut be, akiknek az iskoláját külön is
értesítjük.
 Figyelem, változás az előző évek gyakorlatához képest, hogy a második írásbeli
forduló eredményét a diákok tovább viszik és ez az eredmény az összpontszám 50
%-át fogja kitenni!

Szóbeli döntő
Időpontja: 2016. március 18. (szombat) 10 óra
Helyszíne: Kecskeméti Református Gimnázium (6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.)
A forduló anyaga:
 A döntő anyaga megegyezik a második fordulóéval
 A döntőbe került 10 versenyző mindegyike ugyan azokat a feladatokat oldja meg 10
percben:
• egy egyetemes történelmi kifejtős kérdés forrásokra alapozva,
• egy magyar történelmi kifejtős kérdés forrásokra alapozva.
 A feleleteket szakmai zsűri értékeli.
 A döntőbe a versenyzők tovább viszik az előző fordulóban elért eredményüket.
 Az ünnepélyes eredményhirdetésre a döntő napján, a versenyt követően kerül sor.
A versennyel kapcsolatos nyilvános információk a Kecskeméti Református Gimnázium honlapján
érhetők el: (www.krg.hu). Kérdéseikkel a verseny szervezőjét, Tóth Attilát az
attalosz@freemail.hu e-mail címen érhetik el.
Kecskemét, 2016. október 05.
Szenes Mártonné Durucz Anna
igazgató

Tóth Attila
versenyszervező

