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Tervezet! A hivatalos kiírás később várható!
A versenyzők két téma közül választhatnak.
Ha szeretnéd megtudni:
Milyen gyakran fürödtek a kora újkori Európában az emberek? Hol és mivel
tisztálkodtak, milyen gyakran mosták a ruháikat? Hogyan kezelték a járványokat?
Használtak vagy inkább ártottak a korabeli gyógymódok? Voltak egyáltalán
„illemhelyek”? Hogyan változtak az illendő higiéniai szokások és viselkedési
formák?
…akkor az első témakört ajánljuk:

1. témakör: Egészség és higiénia a kora újkorban
Ha viszont arról olvasnál szívesen, hogy:
Mit üzent Amerikának Abraham Lincoln az utolsó beszédében? Melyik elnökről nevezték el a
"Teddy" mackót, s mi volt az ő legismertebb mondása? Milyen nyelven beszéltek az
Amerikába tömegesen kivándorló magyarok?
…akkor a második témakör lesz számodra a megfelelő:

2.
témakör: Az Amerikai Egyesült Államok nagyhatalommá
válása Abraham Lincolntól Woodrow Wilsonig (1860-1916)

Hány fordulóból áll a verseny? Milyen feladatok lesznek?
A háromfordulós verseny első és második fordulója online teszt jellegű. A teszteket a tehetségkapu.hu felületen
töltik ki a versenyzők – különböző típusú források és forrásszemelvények felhasználásával. A feladatsorok
változatos (zárt és nyílt végű) feladattípusokat tartalmaznak. A feladatok megoldásához a részletes
versenykiírásban megadott szakirodalom és a témákra vonatkozó középiskolai tananyag, a témákhoz kapcsolódó
tankönyvi magyarázatok, képek, források ismerete és értő alkalmazása, problémamegoldó gondolkodás
szükséges. Az első forduló tesztkérdései a tankönyvi és szakirodalmi ismeretek alapján egyszerűbb, a második
forduló kérdései komplexebb kérdéssorokat tartalmaznak. A harmadik forduló szóbeli jellegű: A döntőbe jutott
versenyzőknek bele kell helyezkedniük egy-egy történelmi szituációba, valamely történelmi személyiség
szerepébe (a versenyzők egy forrásokat tartalmazó tétellapot húznak, és a tétellapon leírt szituációba
helyezkedve kell feleletüket előadniuk).
Hogyan lehet jelentkezni a Horváth Mihály középiskolai történelemversenyre?
A versenyen való részvételhez a tanulóknak a tehetsegkapu.hu felületre nem kell regisztrálniuk. A verseny
feladatlapját a mérési esemény kódjának és a tanuló saját versenyazonosítójának megadásával érhetik el a
versenyzők a tehetsegkapu.hu felületen. A mérési esemény kódját és a tanulói versenyazonosítót a regisztráció
lezárulása után az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központja küldi el e-mailben a tanulók
intézményének, és azokat az intézmény továbbítja a tanulóknak. A második és harmadik fordulóban a tanulók
versenyazonosítója nem változik, a mérési esemény kódja viszont igen, ezért azt minden forduló előtt az
Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központja megküldi az intézményeknek.

A jelentkezést a tanuló iskolája koordinálja, amelyről a tanuló és iskolája is visszajelzést kap.
Hány fordulóból áll a verseny, mikor és hol lesznek ezek megtartva?
Az első forduló: 2021. november 24. (szerda) 15.00 – 16.30 óra között.
Módja, helyszíne: a tanuló a saját intézményében oldja meg az online feladatokat. A feladatok megoldására
használható időkeret: 60 perc. (A fenti időintervallum alatt oldható meg a 60 perces a teszt).
A második forduló (középdöntő) időpontja: 2022. január 17-21. közötti hét folyamán.
Helyszíne: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth
Mihály tér 8. A feladatok megoldására használható időkeret: 60 perc.
A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2022. március 19. (szombat) 8.00 – kb. 16.00 óra Helyszíne: Budapesti
Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.)
A verseny egyes fordulóinak feladatsorait csak a versenykiírás szerinti időpontban megoldani. Ezektől eltérni
nem lehet.
A verseny kiírója és szervezője az akkor fennálló helyzethez alkalmazkodva a változtatás lehetőségét fenntartja.
Kaphatok-e segítséget a szakirodalom beszerzéséhez?
A kijelölt szakirodalom digitálisan is elérhető a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium iskolai könyvtárában (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.). Telefonon is lehet érdeklődni az iskola
könyvtárában. (Telefon: +36-1-210-1030)
Van-e nevezési díj?
Nevezési díj: nincs

