
MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 

felső tagozatos tanulók számára 

2018. 

 

Résztvevők:  2 fős csapat/iskola (6-7. osztály,  évfolyamonként 1-1 fő) 

Téma: 

               Reformáció 500 

Tartalom: 

A csapatok játékos formájú és kompetencia alapú, színes, érdekes  szövegalkotási, 

anyanyelvi, nyelvhelyességi és könyvtárhasználati feladatokat oldanak meg  - főleg 

írásos formában -  a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódva. 

Tekintettel arra, hogy az általános iskola tananyagában nem szerepel a reformáció 

irodalma, ezért a felkészüléshez nem jelöltünk ki kötelező irodalmat. A versenyben 

ezért olyan tanulók részvételét javasoljuk, akik a fenti tartalomhoz megfelelő 

készségekkel és képességekkel rendelkeznek, kreatívak, gyorsak, valamint  jól  

kommunikálnak szóban és írásban egyaránt. Továbbá jártasak a lexikonokban, 

szótárakban, ill. digitális tartalmakban való keresésben. 

(Magyar értelmező szótár, Idegen szavak szótára, Magyar életrajzi lexikon, térképek) 

 

Nevezési díj: nincs 

                                                                        Eredményes felkészülést kívánunk! 

                                                                Felsős Társadalomtudományi Munkaközösség 

 

Érdeklődni lehet a 06-52/614-584-es telefonszámon (Erdei Zoltánné, Bajiné Takács 

Margit). 

 

 



Nevezési lap 

2018. 

 

 

Az iskola pontos címe, telefonszáma: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

 

 

                                        Felső tagozatos műveltségi vetélkedő 

                                                     Nevezési díj:  nincs 

 

 

 

Iskolánként 2 tanuló jelentkezését várjuk: 

1.fő neve: …………………………………………………………………………………………… 

 

2. fő neve:  …………………………………………………………………………………………. 



MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 

 

történelemből 

felső tagozatos tanulók számára 

2018. 

 

Téma: „A reformáció nyomában” 

 

Tartalom: Számos érdekes, játékos feladattal várjuk azokat az érdeklődő tanulókat, aki 

kedvet kaptak az adott témához, és szívesen mérik össze tudásukat akár másokkal is. 

A feladatok részben kompetencia alapúak, részben pedig az általános iskolai tananyagra és az 

ajánlott szakirodalomra épülnek.  

 

 

Résztvevők: 2 fős csapat / iskola (6-7. osztály, évfolyamonként 1-1 fő) 

 

 

Ajánlott irodalom:   

  

1. Horváth Péter – Hámori Péter: Történelem az általános iskolák számára 6. oszt. /47.o-48.o/ 

                                                         

2. ÚJ KÉPES TÖRTÉNELEM: A reneszánsz és a humanizmus fényei / Jean-Paul Brighelli 

                                                     Bp. Larousse-Officina Nova 1994. /69.o. – 77.o/ 

 

3. História folyóirat 2005/9 . számának Molnár Antal:  Luther Márton  című cikke      

    www.historia.hu/archivum/2005/0509molnar2.htm 

 

4. Reformáció 2017./iskolai vetélkedő/szakirodalom lista/általános szakirodalom: 

Faggyas Sándor – Korányi András: 500 éve reformáció, PRÚSZ, 2015. 
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/Reformacio_500_small.pdf 

 

Nevezési díj: nincs 

 

 

                                                                                      A felkészüléshez jó munkát kívánunk! 

 

                                                                                      Mezei Barna és Mercsné Juhász Anikó 

                                                                                                  történelem szaktanárok 

 

 

Érdeklődni lehet a 06/-52/614-600-as telefonszámon. 

http://www.historia.hu/archivum/2005/0509molnar2.htm


Nevezési lap 
történelemből 6-7.osztályosok részére 

2018. 
 

Iskola pontos címe, telefonszáma: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

Nevezési díj: nincs 

 

 

 

Iskolánként 2 tanuló jelentkezését várjuk. 

 

 

1. fő neve /6.o./___________________________________________ 

 

 

2. fő neve /7.o./____________________________________________           

 


