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Tisztelt Kolléga / Kolléganő! 

 

A Savaria országos történelem tantárgyi verseny iskolai fordulójára való jelentkezést 

ezúton is köszönjük. A levél mellékleteként megküldött feladatlapokat a versenyen részt vevő 

tanulók számára szíveskedjen sokszorosítani.  

 

 A verseny kezdési időpontja: 2023. január 10. 14 óra 

 A feladatlap megírására 120 perc áll a versenyzők rendelkezésére, ami nem 

tartalmazza a szervezési feladatokat (feladatlapok kiosztása, begyűjtése stb.). A két 

kategóriában versenyző tanulók más-más feladatsort oldanak meg a versenykiírásnak 

megfelelően. 

 A versenyt az érettségi vizsgáknál alkalmazott eljárás szerint kell megszervezni és 

lebonyolítani (ülésrend, felügyelet). 

 A feladatlap megírásához segédeszköz nem használható. Azt a tanulót, aki nem 

megengedett eszközt használ, a versenyből ki kell zárni. A tanulóknak a feladatok 

értelmezésére vagy megoldására vonatkozó kérdésére csak a következő válasz adható: 

„Olvassa 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. Az esetleges hibát egyértelműen egy áthúzással jelöljék és 

írják mellé a helyesnek tartott választ. 

 A feladatlapokat a javítókulcsok alapján a szaktanár javítja. A javítás során a 

javítókulcsban nem szereplő, de szakmailag megalapozott válaszok is elfogadhatók a 

forrás megjelölésével. A javítókulcsok a honlapunkról lesznek letölthetők a verseny 

másnapján. 
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A megyei/fővárosi fordulóba jutás szabályai: 

A legalább 70%-os eredményt elérő tanulók jutnak be a verseny második fordulójába. Az ő 

eredményüket és adataikat kell feltölteni 2023. január 17-ig a következő helyre:  

 

https://docs.google.com/forms/d/1vTaykKQOAegEbVdebW-e9cjK-MsWDkK0tNaRRbCuecw/edit?pli=1 

 

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. Névsorukat a honlapunkon meg lehet majd tekinteni. 

 

A verseny második fordulójára 2023. február 8-án kerül sor. A versennyel kapcsolatos 

információk facebook oldalunkon vagy honlapunkon olvashatóak. 

https://www.srpszkk.hu/szakmai-szolgaltatasok/tanulmanyi-versenyek/savaria-tortenelem-

verseny  

A verseny lebonyolításához nyújtott segítségét ezúton is köszönjük. 

További eredményes munkát kívánunk! 

 

Szombathely, 2023. január 10. 

                                                                                          
 

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

            versenyszervező                                                              a Versenybizottság elnöke                                                         
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