
TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY 
 

Kedves Diákok és Kollégák! 
 
2014. november 28-án, pénteken 13 órai kezdettel nyílt napot és történelem versenyt 
rendezünk nyolcadik osztályos tanulók számára. 
A verseny írásbeli feladatlap megoldásából és szóbeli vizsgából áll.  
A feladatokat azonnal kijavítjuk, majd a jelentkezők létszámától függően a legjobb eredményt 
elért tanulók között szóbeli fordulót rendezünk. A szóbelin egy nagyobb lélegzetű, összefüggő 
probléma kifejtésére lesz szükség, melynek témakörei szinkronban vannak a felvételi 
témaköreivel. Ezt követően eredményhirdetésre is sor kerül. 
A verseny első négy helyezettje, amennyiben iskolánk humán tagozatára jelentkezik, 
mentesül a történelem szóbeli vizsga alól, azaz megkapja az erre a vizsgarészre adható 
maximális 50 pontot. 
 
A verseny anyaga: az 5. 6. 7. osztályos teljes tananyag a kerettantervnek megfelelően, 8. 
évfolyamon a szeptemberben és októberben elvégzett anyag. 
 

Az írásbeli és a szóbeli forduló között, nyílt napi programként  
dr. Stencinger Norbert történész tanár úr tart előadást a következő címmel: 

 
Száz éve történt – harcok a Kárpátokban 1914. november-december 

 
A verseny menete a következő: 
12.30-13.00  gyülekező, megnyitó 
13.00-13.45  írásbeli feladatlap írása 
14.00-15.00  előadás 
15.00-16.00  szóbeli forduló 
16.30   eredményhirdetés 
 
A tanulmányi versenyre a jelentkezés az általános iskolákon keresztül történik, de elfogadunk 
egyéni jelentkezéseket is. 
Jelentkezési cím:  
Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium  
2030. Érd Széchenyi tér 1.  
Telefon/fax: 06 23 365 671 
e-mail: vmg@vmg-erd.hu  
      
Nevezési határidő: 2014. november 24. 
 
 
TEGYÉTEK PRÓBÁRA TUDÁSOTOKAT!         JELENTKEZZETEK! 
 
 
Érd. 2014. október 15.            
 
   
   Nédermann Anna      Szilasné Mészáros Judit 
munkaközösség-vezető            intézményvezető  
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A szóbeli témakörei a következők 
 
 

1. A magyar nép vándorlása és a honfoglalás 
2. Az uradalom 
3. A középkori egyház, a szerzetesek élete 
4. A keresztes hadjáratok kora 
5. Élet a középkori városokban 
6. A lovagkor és a lovagrendek 
7. Az Árpád-házi magyar királyok 

• Géza fejedelem 
• I. István 
• Szent László 
• Könyves Kálmán 
• II. András 
• IV. Béla 

8. A vegyes-házi királyok kora 
• Károly Róbert 
• Nagy Lajos 
• Luxemburgi Zsigmond 
• Hunyadi János 
• Hunyadi Mátyás 
• a Mohácshoz vezető út 

9. A nagy földrajzi felfedezések 
10. Török világ Magyarországon 

• A három részre szakadt ország 
• Várháborúk, végvári élet 
• A török kiűzése 
• A Rákóczi-szabadságharc 

11. Napóleon és kora 
12. Az ipari forradalom 
13. Mária Terézia és II. József 
14. A reformkor  
15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
16. Az olasz és a német egység létrejötte 
17. A kiegyezés és a kiegyezést követő gazdasági fejlődés 
18. Az I. világháború 

    
 

 


