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Kedves történelmet tanító Kolléganő/Kolléga! 

 

Köszönöm, hogy diákjaival nevezett a 7-8. évfolyamos tanulók XXIX. Országos 

Történelem Tantárgyi Versenyére, amelynek elérkeztünk az első, iskolai fordulójához. 

Levelem mellékletében megtalálja a forduló feladatlapját, amelyet a versenyen részt vevő 

tanulók számára szíveskedjen sokszorosítani.  

 

 A verseny kezdési időpontja: 2021. december 7. 14 óra. A feladatlap megírására 90 

perc áll a versenyzők rendelkezésére, ami nem tartalmazza a szervezési feladatokat 

(feladatlapok kiosztása, begyűjtése stb.) A verseny kezdetéig a versenyanyagot 

titkosan kell kezelni. Az iskolai fordulót csak a versenykiírásban szereplő időpontban 

lehet megrendezni. 

 A felügyelő tanár ellenőrizze, hogy a versenyzők feladatlapja nem tartalmaz-e 

másolási vagy sokszorosítási hibát! Ha a feladatlapon sajtóhiba fordulna elő, kérjük, a 

felügyelő tanár a javított változatot a táblára írja fel. Ha a másolás során a képek 

minősége romlik, kérem - a megoldásra nem utalva - segítsék a képek értelmezését. 

 A versenyt úgy kell megszervezni, hogy tisztasága biztosított legyen. A feladatlap 

megírásához segédeszköz nem használható. A tanulóknak a feladatok 

értelmezésére vagy megoldására vonatkozó kérdésére csak a következő válasz 

adható: „Olvasd el újra a feladatot!” 

 A feladatlapon csak tollal lehet dolgozni. Pótlap nem használható. A feladatlapon a 

megoldást olvashatóan kell feltüntetni.  A versenyzők javító festéket vagy tollat ne 

használjanak. A hibásnak vélt szót a versenyző tegye zárójelbe és egy vonallal húzza 

át. Kérjük, hogy a fejlécben szereplő adatokat (név, iskola, felkészítő tanár) a tanulók 

nyomtatott betűkkel, olvashatóan töltsék ki. 

 A feladatlapokat a központi javítókulcs alapján a szaktanárok javítják. A javítás során 

a javítókulcsban nem szereplő, de szakmailag megalapozott válaszok is elfogadhatók 

a forrás megjelölésével. A javítókulcs a honlapunkról lesz letölthető a verseny 

másnapján. 

https://www.srpszkk.hu/szakmai-szolgaltatasok/tanulmanyi-versenyek/orszagos-tortenelmi-verseny-7-8 
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Távolléti oktatás vagy tanulói karantén esetén: 

Amennyiben az iskola a forduló időpontjában távolléti oktatásban működik vagy a versenyre 

nevezett tanuló karanténban van, az iskolai forduló megszervezhető távolléti módon. Ebben 

az esetben a feladatsort az iskolai forduló kezdete előtt 5 perccel, tehát december 7-én 

13.55-kor e-mailben továbbítani lehet a tanuló e-mail címére, aki azt otthonában is 

megoldhatja. Amennyiben lehetősége van rá, akkor nyomtassa ki a feladatlapot és azon 

dolgozzon. Ha a feladatlapot nem tudja kinyomtatni, akkor egy üres lapon rögzítheti kézzel a 

feladatok megoldását oly módon, hogy az pontosan beazonosítható legyen a feladatlappal. A 

megoldást az iskolának e-mailben kell visszaküldeni 15.30-kor. Távolléti versenyzés esetén 

különösen szeretnénk kérni a verseny tisztaságának betartását, azaz hívják fel a diákok 

figyelmét, hogy ne vegyenek igénybe segítséget a megoldáshoz. A szaktanárok belátására 

bízzuk, hogy a távolléti versenyzés esetén elért eredményt felterjesztik-e továbbjutásra, azaz 

az elért eredmény csak és kizárólag a diák munkájának eredménye. 

 

A megyei/fővárosi fordulóba jutás szabályai: 

A megyei fordulóba azok a diákok jutnak, akik az iskolai fordulón legalább 70%-os 

eredményt értek el, azaz legalább 63 pontot szereztek. Az ő eredményüket és adataikat kell 

feltölteni 2021. december 15-ig a következő helyre:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScntat4skANuMF6TJXjM0j8P_kcyk2_wSnPW9UI5TBMvdCxNA/viewform 

 

A továbbjutó diákok adatait a felületre egyesével kell feltölteni. 

 

A megírt feladatlapot nem kell a nevezéshez eljuttatni, azt az iskolában őrizzék meg. A 

második fordulóba jutásról visszajelzést nem küldünk, a legalább 70%-ot elérő diákok a 

második forduló résztvevői. 

 

A verseny második fordulójára 2022. február 8-án kerül sor. Szeretném felhívni a felkészítő 

tanárok szíves figyelmét, hogy a megyei fordulóra a versenykiírás szerint az első forduló 

anyaga és a megyei fordulóra megadott szakirodalom együttesen szükséges. 

A versennyel kapcsolatos híreket a honlapunkon érik el. 

https://www.srpszkk.hu/szakmai-szolgaltatasok/tanulmanyi-versenyek/orszagos-tortenelmi-verseny-7-8 
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A verseny lebonyolításához nyújtott segítségét és felkészítő munkáját ezúton is köszönöm. 

Eredményes versenyzést és további jó munkát kívánok. 

 

Szombathely, 2021. november 23. 

 
 
        Pulay Teréz s.k.                                                                  Dr. Bakó Balázs s.k.    

      versenyszervező                                                              a Versenybizottság elnöke         
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