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NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2018/2019. tanév 

 

KÖZÉPISKOLA 

TÖRTÉNELEM 

SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY 

(9., 10. évfolyam) 

 

A verseny meghirdetője: Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és 

Kutató Központ (Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.) 

A teljes versenykiírás elérhető: https://www.srpszkk.hu/szakmai-szolgaltatasok/tanulmanyi-versenyek/savaria-

tortenelem-verseny 

A verseny pedagógiai 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 verseny kategóriái: I. kategória: 9. évfolyamos tanulók és a nyelvi előkészítő évfolyamok tanulói ideértve 

azokat is, akik ebben a tanévben a 9. évfolyam anyagát tanulják. 

 II. kategória: 10. évfolyamos tanulók ideértve a nyelvi előkészítő évfolyamok tanulóit 

is, akik ebben a tanévben a 10. évfolyam tananyagát tanulják. 

 A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok 9. és 10. évfolyamos tanulói abban a kategóriában 

versenyezhetnek, amelynek anyagát az adott évben tanulták. 

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ (továbbiakban: POK) 

3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Tóth Beáta pedagógiai referens 

Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/422-475, +36-30/682-2329 
 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: iskolai (írásbeli) 

 megyei (írásbeli) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány vagy tárgyjutalom a megyei döntőn 1-3. helyezést elért versenyzők 

részére 

Nevezési díj: Nincs 

A verseny témája, ismeretanyaga: I. kategória: Egyetemes történelem az őskortól 1453-ig; A magyarság története 

a kezdetektől 1301-ig. 

 II. kategória: Kr. e. VI. század – 1844. 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

 

Nevezési határidő: 2018. november 09. 

Nevezés módja: Jelentkezési lap 1. – létszámmal (a mellékletben található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje: 2019. január 10.(csütörtök) 14.00-16.00 óra 

Helye: iskola 

 

A forduló anyagát a POK elektronikusan juttatja el a nevezett iskolákhoz. Az iskolák a feladatlapot a 

tanulólétszámnak megfelelően sokszorosítják. A forduló feladatlapját a hozzá tartozó útmutató alapján a szaktanár 

értékeli (az útmutató a versenyt követően az országos szervező honlapjáról is letölthető). Holtverseny esetén az 

útmutató szerint kell eljárni, ha az útmutató külön nem rendelkezik, akkor a legmagasabb pontszámú feladatot jobban 

teljesítő tanuló jut tovább). 

A döntőbe bejutott tanulók listáját a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 
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MEGYEI FORDULÓ: 

 

Nevezési határidő: 2019. január 18. 

Nevezés módja: Az iskolai fordulóban legalább 70%-os teljesítményt elérő tanuló dolgozatának és a kitöltött 

Jelentkezési lap 2. (a mellékletben található vagy letölthető a POK honlapjáról) megküldésével, 

a Salgótarjáni POK címére (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.) 

Ideje: 2019. február 07. (csütörtök) 14.00-16.00 óra 

Helye: Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium (3100 Salgótarján, Arany J. út 12.) 

 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. Holtverseny esetén az útmutató szerint kell 

eljárni, amennyiben az útmutató külön nem rendelkezik, akkor a legmagasabb pontszámú feladatot jobban teljesítő 

tanuló kerül előbbre a rangsorban. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ: 

 

Ideje: 2019. április 26-27. (péntek-szombat) 

Helyszíne: A bejutott tanulókat az országos szervező közvetlenül értesíti. 

 

 

Salgótarján, 2018. december 04. 

 
Selmeczi Zoltán 

Oktatási Hivatal 

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

 


