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VERSENYKIÍRÁS 

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL MEGHIRDETETT 

Ránki György dunántúli történelem verseny – Baranya, Somogy, Tolna, Zala, Vas, Győr 

– Moson – Sopron, Komárom – Esztergom, Fejér és Veszprém megyék középiskolás  

(9-12. évfolyamos) diákjainak részvételével 

2019/2020. tanév 

A verseny pedagógiai célja:   

 

A verseny a történelem iránt érdeklődő, tehetséges diákok számára biztosít lehetőséget az 

adott történelmi korszak mélyebb megismerésére. Az egyes fordulókban megjelenő feladatok 

igazodnak a kerettantervi és az érettségi követelményekhez, ugyanakkor lehetővé teszik az 

ismeretek elmélyülését, a kommunikációs és információ-feldolgozó kompetenciák fejlődését. 

A verseny témaköre a magyar történelemhez kapcsolódik, így elősegíti a hazaszeretet és a 

nemzeti identitástudat erősödését. Az iskolatípusok szerinti kategóriák biztosítják a diákok 

különböző felkészültségi szintjének figyelembe vételét is.  

 

A verseny kategóriái: 

 

I. kategória:   4 és 5 évfolyamos gimnáziumok tanulói, 

II. kategória:  6 és 8 évfolyamos gimnáziumok 9-12. évfolyamos tanulói, 

III. kategória: szakgimnáziumok tanulói. 

 

A verseny jellege, részei: 

 

Az iskolai és a megyei forduló írásbeli – egy feladatlap megoldásából áll. A regionális forduló 

írásbeli és szóbeli részből tevődik össze. 

 

Nevezési határidő: 2019. december 16. (hétfő), a területileg illetékes POK-hoz.  
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A verseny fordulói:  
 

Első (iskolai) forduló: írásbeli feladatlap kitöltése 

Az iskolai forduló időpontja: 2020. január 16. (csütörtök) 14.00 – 15.30 óra 

Központi feladatlap alapján az érintett iskola a versenyt önállóan szervezi.  

Az iskolai forduló írásbeli feladatait és a javítási útmutatót a Kaposvári POK január 13-ig 

elektronikusan eljuttatja az illetékes POK-ok versenyszervezőihez, akik január 15-ig 

továbbítják azt a nevező iskoláknak. Az iskolák a feladatlapokat a szükséges példányszámban 

(a titkosítás szabályainak betartásával) kinyomtatják, majd a megírást követően a megküldött 

útmutató alapján a szaktanárok javítják és értékelik a dolgozatokat.  

 

Nevezés a megyei fordulóra: 

Az iskolák kategóriánként a legjobb eredményt elérő 2 tanulót, ezen felül a 80% feletti 

eredményt elért valamennyi versenyzőt nevezik a megyei fordulóra. 

A megyei fordulóra való nevezéshez kérjük a továbbjutott versenyzők adatait és dolgozatát 

eljuttatni (postán vagy szkennelve elektronikusan) az illetékes POK-hoz. 

 

Nevezési határidő: 2020. január 24. (péntek), az illetékes POK-hoz eljuttatva. 

 

Második (megyei) forduló: írásbeli feladatlap kitöltése 

 

A megyei forduló időpontja: 2020. február 13. (csütörtök) 14.00 - 16.00 óra 

 

Központi feladatlap alapján a fordulót a területileg illetékes POK szervezi. A megyei forduló 

helyszínéről és időpontjáról elektronikusan értesíti a résztvevő tanulókat és az intézményeket 

2020. január 31-ig. 

 

A második forduló írásbeli feladatait és a javítási útmutatót a Kaposvári POK 2020. február 

10. (hétfő)-ig eljuttatja a területileg illetékes POK-okhoz.  

 

A megyei forduló dolgozatait szaktanácsadók javítják és értékelik a megküldött útmutató 

alapján.  

A területileg illetékes POK-ok elküldik megyénként és kategóriánként a legjobb eredményt 

elért versenyző adatait a Kaposvári POK-hoz 2020. február 27-ig a 

stegli.gabriella@oh.gov.hu címre. 

 

A dunántúli döntő résztvevőit a rendező Kaposvári POK értesíti 2020. március 02-ig a döntő 

helyszínéről és tudnivalóiról.  

 

Harmadik (dunántúli) forduló – döntő: írásbeli és szóbeli feladatok 

 

Időpontja: 2020. március 27. (péntek) 10.00 óra 

 

mailto:stegli.gabriella@oh.gov.hu
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A regionális döntő írásbeli és szóbeli feladatokból áll. Az írásbeli dolgozatokat 

szaktanácsadók javítják és értékelik az útmutató alapján.  

A szóbeli feladatokat zsűri értékeli. A versenyzők nem hozzák magukkal a megyei fordulóban 

elért pontszámaikat. 

A regionális döntőn az írásbeli és szóbeli feladatok összesített pontszáma alapján alakul ki a 

versenyzők sorrendje.  

 

A jelentkezés és a részvétel feltétele:  

 

Az iskolai fordulón az egyes kategóriákban minden 9-12. évfolyamos tanuló indulhat, aki a 

kategóriának megfelelő iskolatípusba jár. A megyei és a regionális fordulón az oda bejutott 

tanulók vehetnek részt. 

A dunántúli (döntő) fordulón megyénként és kategóriánként 1-1 versenyző vesz részt: 

 

I. kategória: 4 és 5 évfolyamos gimnáziumok diákjai:  1 fő megyénként 

II. kategória: 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok diákjai:  1 fő megyénként 

III. kategória: szakgimnáziumok diákjai:    1 fő megyénként 

 

Nevezési díj: nincs  

 

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez használható irodalom: 

 

A verseny témája:  

„Mint a fűszál a hó alatt, várjuk tavaszunk.” – II. Rákóczi Ferenc élete és kora (A Rákóczi 

– szabadságharchoz vezető út és a Rákóczi - szabadságharc) 

 

A felkészüléshez használható szakirodalom kategóriánként azonos. 

 

1. forduló (iskolai forduló) szakirodalma: 

 Az érvényben lévő történelem tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok a 

verseny témájának megfelelően 

 R. Várkonyi Ágnes: Megújulások kora – Magyarország története 1526-1711 

Új képes történelem / Könyvklub – Helikon Kiadó, 1997. 74 -102. p. 

 

 Magyarország története sorozat 21. rész: A Rákóczi-szabadságharc kitörése 

https://www.youtube.com/watch?v=BlMI9yj_pNU 

 Magyarország története sorozat 22. rész: Ónodtól a nagymajtényi síkig 

https://www.youtube.com/watch?v=1O6_1xaiY70 

 

2. forduló (megyei forduló) szakirodalma: 

 Az első forduló szakirodalma 

 Ifj. Barta János: A tizennyolcadik század története 

Magyar Századok sorozat, Pannonica Kiadó, 2000.; 11-17. p. 

https://www.youtube.com/watch?v=BlMI9yj_pNU
https://www.youtube.com/watch?v=1O6_1xaiY70
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 Magyar Kódex 3. Magyarország művelődéstörténete 1526-1790. Politika és hadügy a 

Habsburg-uralom idején (1699-1790). Kossuth Kiadó, Budapest, 2000. 48-54. p. 

 Rubicon Történelmi Magazin Rákóczi emlékszám 2004/1 Czigány István: A Rákóczi 

szabadságharc hadserege 13-19. p. 

 
3. forduló (regionális forduló) – döntő: 

 Az előző fordulók szakirodalma 

 Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440-1711. Magyarok Európában II. A török 

kiűzése Magyarországról (1683-1699). 286-298.; A Rákóczi-szabadságharc (1703-

1711). 299-308. Háttér Lap- és Könyvkiadó. Budapest, 1990.  

 Rubicon Történelmi Magazin Rákóczi emlékszám 2004/1  

o Varga J. János: Habsburg vagy nemzeti abszolutizmus? 4-12. p. 

o Bartal Csaba: Angol és holland békeközvetítési kísérletek a Rákóczi-

szabadságharcban 20-25. oldal 

o Bánkúti Imre: A szatmári kiegyezés, 1711 42-51. p. 

o Mezey Barna: A negyedik országgyűlés A szatmári conventus, 1711 

52-55. p. 

o Basics Beatrix: II. Rákóczi Ferenc ábrázolásai 34-41. p. 

 

A verseny díjai: 

 

A megyei fordulón az első három helyezett jutalomban és oklevélben részesül. 

A dunántúli döntőn résztvevő tanulók emléklapot kapnak; az első három helyezett – 

kategóriánként – könyvutalványban és oklevélben részesül. 

 

A versenyrendező neve, címe, elérhetősége: 

Szervezési, nevezési, adminisztrációs kérdések esetén:  

Stégli Gabriella tanulmányi versenyek szervezésért felelős munkatárs 

Kaposvári POK 

Email: stegli.gabriella@oh.gov.hu;  

Honlap: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/kaposvar/kaposvar_versenyek 

 

Telefon: +36 70/684-5843 

Szakmai kérdésekben: 

Dr. Gesztesi Enikő és Lieb Marianna szaktanácsadók, a verseny szakmai vezetői 

Email: gesztesie@tolna.net  és liebamariann@gmail.com 

 

 

Kaposvár, 2019. október 08. 

 

     

        Dr. Kis Szilvia 

        főosztályvezető 

     Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ 

mailto:stegli.gabriella@oh.gov.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/kaposvar/kaposvar_versenyek
mailto:gesztesie@tolna.net
mailto:liebamariann@gmail.com
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JELENTKEZÉSI LAP 

2019/2020 

Iskolai forduló 

RÁNKI GYÖRGY DUNÁNTÚLU TÖRTÉNELEM VERSENY 

 

Az iskola neve:...................................................................................................... 

Címe:...................................................................................................................... 

Telefonszáma:......................................................................................................... 

Az iskola e-mail címe::.......................................................................................... 

Felkészítő tanár(ok) neve: 

……………………….…………………………………………………………... 

A nevezett tanulók létszáma: 

................ kategória ………. fő 

................ kategória ………. fő 

………… kategória ………. fő 

Keltezés: ...................................................... 

 

Ph.  

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

             igazgató 


