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VERSENYKIÍRÁS 

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL PÉCSI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONTJA ÁLTAL 

MEGHIRDETETT 

Ránki György dunántúli történelemverseny – Baranya, Somogy, Tolna, Zala, Vas, 

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megyék  

középiskolás (9-12. évfolyamos) tanulói számára 

2022/2023. tanév  

 

A verseny kiírása a Kaposvári POK versenykiírásának adaptációja alapján készült 

 

 

 

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 információfeldolgozó 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 figyelembevételét is.  

A verseny jó lehetőséget biztosít a közép- és emelt szintű érettségire készülő diákok tudásá-

nak bővítésére, ismeretek elmélyítésére.  

 

A verseny kategóriái: 

 

I. kategória:   4 és 5 évfolyamos gimnáziumok tanulói, 

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

III. kategória: szakképzési centrumok tanulói. 

 

A verseny jellege, részei: 

 

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

duló írásbeli és szóbeli részből tevődik össze.   
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Jelentkezés az iskolai fordulóra: 

 

A versenyre a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központnál lehet jelentkezni elektronikusan 2022. 

december 12-ig - az intézmény nevének és a résztvevő tanulók kategóriánkénti létszámának 

megjelölésével.  

 

 

A verseny fordulói:  

 

Első (iskolai) forduló: írásbeli feladatlap kitöltése 

Az iskolai forduló időpontja: 2023. január 17. (kedd) 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 2023. január 

11-ig elektronikusan eljuttatja a Pécsi POK versenyszervezőjéhez, akik 2023. január 16-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 70% feletti 

eredményt elért valamennyi versenyzőt nevezik a megyei fordulóra. 

A megyei fordulóra való nevezéshez kérjük a továbbjutott versenyzők dolgozatát, nevezési 

lapját, továbbá hozzájáruló nyilatkozatát eljuttatni a Pécsi POK-hoz (szkennelve, elektroniku-

san).   

Nevezési határidő: 2023. január 25. (szerda) 

 

Második (megyei) forduló: írásbeli feladatlap kitöltése, a megoldás során a tanulók segéd-

eszközt nem használhatnak. 

 

A megyei forduló időpontja: 2023. február 14. (kedd) 14.00 - 16.00 óra 

 

Központi feladatlap alapján a fordulót a Pécsi POK szervezi. A megyei forduló helyszínéről 

és időpontjáról elektronikusan értesíti a résztvevő tanulókat és az intézményeket 2023. január 

31-ig. 

A második forduló írásbeli feladatait és a javítási útmutatót a Kaposvári POK 2023. február 8-

ig (szerda) eljuttatja a Pécsi POK-hoz.  
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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 2023. március 06-ig.  

A dunántúli döntő résztvevőit a rendező Kaposvári POK és a Pécsi POK értesíti 2023. márci-

us. 14-ig a döntő helyszínéről és tudnivalóiról.  

 

 

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

Időpontja: 2023. március 31. (péntek) 10.00 óra – Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és 

Tudásközpont, 7622 Pécs, Universitas u. 2/A. 

 

A regionális döntő írásbeli és szóbeli feladatokból áll. Az írásbeli dolgozatokat szaktanács-

adók 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: szakképzési centrumok diákjai  1 fő megyénként 

 

 

Nevezési díj: A versenyen történő részvételért nincs részvételi, nevezési, díj. 
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A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez szükséges irodalom: 

 

A verseny témája:  

„Az idő igaz,  

S eldönti, ami nem az.” (Petőfi Sándor) 

A polgári állam és nemzet születése - a polgári átalakulás kibontakozása Magyarországon 

(1815-1848) 

 

A felkészüléshez használható szakirodalom kategóriánként azonos. 

 

1. forduló (iskolai forduló) szakirodalma: 

• Az érvényben lévő történelem tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok a 

verseny témájának megfelelően 

• Závodszky Géza és Hermann Róbert: Nemzet születik. Új képes történelem sorozat 

Magyar Könyvklub - Helikon Kiadó. Budapest, 1997. 26-71 pp.  

• Nagy képes milleniumi arcképcsarnok. Szerk: Rácz Árpád, Basics Beatrix, Jalsovszky 

Katalin Aquilla - Rubicon Kiadó. Budapest, 2002. Széchenyi István 173-179 pp., Kos-

suth Lajos 182 – 191 pp., Batthyány Lajos 199-204 pp. 

• Magyarország története sorozat 25. rész: Széchényi és Széchenyi. a témához kapcso-

lódó rész: 7.40-től 

https://www.youtube.com/watch?v=Yvqaz22zgzc 
 

2. forduló (megyei forduló) szakirodalma: 

• Az első forduló szakirodalma, továbbá 

• Gergely András: Magyarország története 13.  - A nemzeti ébredés kora 1790-1848 

Kossuth Kiadó. Budapest, 2009. 

A könyvből a megadott oldalszámokon található politikusok rövid bemutatása és a 

korszakhoz kapcsolódó fontos jogszabályok: 

▪ Kölcsey Ferenc 46 pp., Petőfi Sándor 64 pp., Wesselényi Miklós 70 pp., Deák 

Ferenc 71 pp., Dessewffy Aurél 73 pp., Clemens Lothar Metternich 99 pp. 

▪ Széchenyi Stádiumának tizenkét törvényjavaslata 47-48 pp. 

▪ A Magyar Tudományos Akadémia alapításának törvénybe iktatása 65 pp. 

▪ A nem nemesek birtokbírhatását kimondó törvény 74 pp. 

▪ A nem nemesek hivatalviselését biztosító törvény 75 pp. 

▪ A magyar nyelv államnyelvvé emelése 75 pp. 

▪ Az Ellenzéki Nyilatkozat (részlet) 80 pp. 

▪ Törvény a gyárak alapításáról 104 pp. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yvqaz22zgzc
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• Hermann Róbert: Magyarország története 14.  – Forradalom és szabadságharc 1848-

1849 Kossuth Kiadó. Budapest, 2009. 8- 42 pp. 

• Magyarország története sorozat 26. rész: A nemzeti ébredéstől a forradalomig 

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

 

3. forduló (regionális forduló) – döntő: 

• Az előző fordulók szakirodalma, továbbá 

• Magyar Kódex 4. kötet. Reformkor és kiegyezés. Kossuth Könyvkiadó. Budapest. 

2000. A reformkori országgyűlések 29-32 pp., 36 és 39 pp., A felbomló rendi társada-

lom 94-108 pp. 

• Fábri Anna: Hétköznapi élet Széchenyi István korában. Corvina Kiadó. Budapest, 

2009. Kormányzat, igazgatás, törvényhozás 148-162 pp., Társadalmi rend és intézmé-

nyek 162-178 pp., Főváros születik 178-196 pp.  

• Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás 1711-1867. Magyarok Európában III. 

Háttér Lap és Könyvkiadó. Budapest, 1990. Az áprilisi törvények 332-342 pp. 

• https://rubicon.hu/cikkek/petofi-sandor-es-a-polgari-letezes-lehetosegei 

• Magyarország története sorozat 27. rész: A nemzeti ébredéstől a forradalomig – a té-

mához kapcsolódó rész:13.29-ig. 

https://www.youtube.com/watch?v=7bAccgrO47w 

 

 

A verseny díjai: 

 

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

A dunántúli döntőn résztvevő tanulók emléklapot kapnak; kategóriánként az első három he-

lyezett könyvjutalomban és oklevélben részesül. 

https://www.youtube.com/watch?v=OCYHgUGKqIU
https://rubicon.hu/cikkek/petofi-sandor-es-a-polgari-letezes-lehetosegei
https://www.youtube.com/watch?v=7bAccgrO47w
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Ütemterv  

 

Időpont Feladat  

2022. december 12. Jelentkezési határidő a versenyre  

2023. január 11. Az iskolai forduló feladatlapját a javítási 

útmutatót megküldi a Kaposvári POK a Pécsi 

POK-nak. 

2023. január 16. A Pécsi POK eljuttatja az iskolai forduló 

feladatlapjait és javítási útmutatóját a jelent-

kezett iskolák részére. 

2023. január 17. 14:00-15:30 Iskolai forduló  

2023. január 25.  Az iskolák nevezik a két legjobb, továbbá a 

70% feletti eredményt elért tanulókat a me-

gyei fordulóba a Pécsi POK-hoz.  

2023. január 31. A Pécsi POK értesíti a nevezett tanulók isko-

láit és felkészítőit a megyei forduló helyszí-

néről és időpontjáról.  

2023. február 08.  A Kaposvári POK eljuttatja a Pécsi POK-hoz 

a megyei forduló anyagát.  

2023. február 14. 14:00-16:00 Megyei forduló 

2023. március 06. A Pécsi POK megküldi a Kaposvári POK 

részére a kategóriánként legjobb eredményt 

elért versenyző adatait.  

2023. március 14.  A Kaposvári POK és a Pécsi POK értesíti a 

dunántúli döntő résztvevőit a pontos hely-

színről és időpontról. 

2023. március 31. 10:00 – PÉCS (Dél-

dunántúli Regionális Könyvtár és Tudás-

központ) 

Dunántúli döntő  

 

 

 

A Baranya megyei forduló szervezőjének neve, címe, elérhetősége: 

Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ  

Levelezési cím: 7603 Pécs 3., Pf. 2. 

Tel.: +36-1/477-3170, +36-1/374-3162 

E-mail: versenyek.pokpecs@oh.gov.hu 

 

mailto:versenyek.pokpecs@oh.gov.hu
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A versenyrendező neve, címe, elérhetősége: 

Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ  

7400 Kaposvár, Szántó utca 19. 

Szende Gabriella – tanulmányi versenyek szervezésért felelős munkatárs 

E-mail: Szende.Gabriella@oh.gov.hu 

Telefon: +36 96/613-454  

Szakmai kérdésekben: 

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

E-mail: drgesztesieniko@gmail.com és liebmariann@gmail.com 

 

Pécs, 2022. november 14. 

 

 

         

Ritter Betty 

főosztályvezető 

Oktatási Hivatal 

Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 
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