
Tisztelt Kolléga!

A CENTA Közép-Európai Tanárakadémia 

történelemtanári szekciója és a 

Nemzeti Tankönyvkiadó

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, 

és munkálkodhass a jövôn!”

(Széchenyi István)

gondolatának jegyében

nemzeti történelmünk kiemelkedô korszakának – a XIX. századnak – 

sokoldalú  megismerése, a történelmi mûveltség elmélyítése, 

a történelmi kompetenciák fejlesztése, az önálló ismeretszerzés 

bôvítése céljából háromfordulós, felmenô rendszerû, 

játékos vetélkedôt hirdet a 7-8. évfolyamos tanulók 

háromfôs csapatai számára.

Kérjük, hogy támogassa versenyünket 

és a mellékelt felhívást ismertesse tanítványaival!

Köszönjük segítségét, várjuk jelentkezésüket, köszönettel:

a szervezôk



A LEGJOBB

TÖRI TUDÓS TRIÓ 

KERESTETIK!

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, 

és munkálkodhass a jövôn!”

(Széchenyi István)

A CENTA Közép-Európai Tanárakadémia 
történelemtanári szekciója 

és a Nemzeti Tankönyvkiadó

háromfordulós, felmenô rendszerû történelem versenyére 
várjuk  a 7-8. évfolyamok háromfôs csapatainak jelentkezését!

TÉMA:

A POLGÁROSODÓ MAGYARORSZÁG


TÖRTÉNELMI IDÔUTAZÁS
A NEMZETI MÚZEUM ALAPÍTÁSÁTÓL 

A NEMZET MILLENNIUMÁIG 

A VERSENY MENETE:

Elôdöntô (írásbeli forduló):  Magyarország története 1800–1830

A forduló feladatlapja letölthetô az internetrôl:  2010. november 15-tôl
Beküldési határidô (postai úton): 2011. január 7.
Értékelés, továbbjutók kiválasztása: 2011. február 8-ig

Középdöntô (írásbeli forduló): Magyarország története 1830–1849
A forduló feladatlapja letölthetô az internetrôl:  2011. február 8-tól
Beküldési határidô (postai úton): 2011. április 11.
Értékelés, a döntô részvevôinek kiválasztása: 2011. április 29-ig

Döntô (írásbeli és szóbeli):  Magyarország története 1800–1896
Idôpontja: 2011. május vége 
Helyszíne: Nemzeti Tankönyvkiadó



A döntôre javasolt szakirodalom:

Horváth Péter: Történelem 7. az általános iskolák számára.
www.ntk.hu
A Nemzeti Tankönyvkiadó történelematlasza általános iskolásoknak
Történelmi olvasókönyv: Újkor. 
szerk.: Katona András Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.
Závodszky Géza: Hazáért, szabadságért (Magyar történetek) Anno Kiadó
Závodszky–Hermann: Nemzet születik (Új Képes Történelem – Magyar Könyvklub)
Estók: A boldog békeidôk (Új Képes Történelem – Magyar Könyvklub)
www.kepido.oszk.hu

JUTALMAK: (könyvutalvány)

I. helyezett csapat: 100 000 Ft felkészítô tanára: 30 000 Ft
II. helyezett csapat 50 000 Ft felkészítô tanára: 25 000 Ft
III. helyezett csapat: 25 000 Ft felkészítô tanára 20 000 Ft

A döntô további hét csapata és felkészítô tanáraik könyvjutalomban részesülnek.
A könyvutalványokat és a könyvjutalmakat a csapatot indító iskola kapja.

Jelentkezni a mellékelt „Jelentkezési lap” visszaküldésével lehet.
A jelentkezéshez kérjük feltüntetni a csapat elnevezését, a résztvevôk nevét, 

iskoláját, osztályát és a felkészítô tanár nevét.

Jelentkezési határidô: 
2010. november 12.

Jelentkezni lehet: e-mailben: bartos.karoly@ntk.hu

vagy postai úton: 
a Nemzeti Tankönyvkiadó 1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. címen

A borítékra kérjük írják rá: TÖRI TUDÓS TRIÓ

A jelentkezési lap, a versenyrôl szóló információk, feladatlapok, késôbbiekben 
a megoldókulcsok a következô honlapokon érhetôk el:

www.tanarakademia.hu
www.ntk.hu

www.tortenelemtanitas.hu


