
„Az jó hírért névért,  
  S a szép tisztességért 
  Ők mindent hátrahagynak; 
  Emberségről példát,  
  Vitézségről formát 
  Mindeneknek ők adnak ...”    

                         
 

 
ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM ÉS MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 

 
 
 

A Debreceni Benedek Elek Általános Iskola „A török uralom Magyarországon a XVI-XVII. században” 
címmel országos komplex történelem és műveltségi vetélkedőt hirdet.  
 
Az előző évek hagyományait folytatva komplex történelem és műveltségi vetélkedő keretében elevenítjük 
fel a XVI-XVII. századi Magyarország jelentős eseményeit, az ország három részre szakadását,  a várháborúk 
korát, a három részre szakadt ország egyes területeinek életét, a korszak kiemelkedő személyiségeinek 
tevékenységét, illetve  a korabeli események megjelenését a korabeli és a későbbi  irodalmi és művészeti  
alkotásokban. Betekintünk az egyetemes történelem adott időszakába, felidézzük a két évszázad 
kultúrtörténeti emlékeit, a nagy földrajzi felfedezéseket követő megújulásokat, a tudomány és technika 
fejlődését, a reformáció elterjedését, továbbá hazánk Európában betöltött szerepét.  
 
Történelem és műveltségi vetélkedőnk célja a 11-14 éves tanulók történelmi és művelődéstörténeti 
ismereteinek bővítése, a NAT több műveltségterületét átfogó, széleskörű ismeretszerzése, kreativitásuk, 
történelmi gondolkodásuk, digitális kompetenciáik fejlesztése, informatikai eszközök, internet, online 
technikák széleskörű alkalmazása, önálló kutatómunkára és csapatmunkára nevelés. 
A verseny célja továbbá a magyar történelem eseményeinek elhelyezése az egyetemes történeti 
összefüggésekben, emellett nemzeti kulturális örökségünk megőrzésének tisztelete és ápolása.  
 
 
Nevezés a versenyre:  
A versenyre nevezhetnek a magyarországi és a határon túli magyar nyelvű általános iskolák illetve a hat- 
és nyolcosztályos gimnáziumok 6-8. osztályos tanulói, 4 fős csapatokkal. Iskolánként több csapat 
jelentkezését is várjuk a mellékelt nevezési lap beküldésével e-mailben vagy levélben. (A csapatok lehetnek 
vegyes korosztályúak is.) 

 
 
Fordulók: 
A vetélkedő 2 írásbeli fordulóból és a legeredményesebb 12 csapat részvételével megrendezett írásbeli és 
szóbeli döntőből áll. 
 
  1. forduló: 2022. január 7.  – 2022. február 7. 

2. forduló: 2022. március 1. – 2022. április 4. 

3. forduló: döntő: 2022. május 20.  
              

 
A csapatok az írásbeli fordulók során sokszínű és rejtvényes feladatok megoldásában, kreatív játékokban, 
tudósítások/levelek, esszék írásában mérhetik össze tudásukat, térképeken, rajzokon mutatják be az adott 
korszak jelentős eseményeit. A feladatokon keresztül megismerhetik a korszak híres személyeinek életútját, 
az irodalom, a művészetek, a tudomány és technika legjelentősebb alkotóit és alkotásait. Az e-mailben 
elküldött feladatlapon a csapatok tetszőlegesen dolgozhatnak iskolájukban, majd munkájukat a megadott 
határidőig kell visszaküldeniük e-mailben.  
A jelenlegi sajátos helyzetben a fordulók feladatainak összeállításánál különösen törekszünk az online 
módszerek alkalmazására, az elektronikus kapcsolattartásra, valamint arra is, hogy a csapatok tagjai szükség 
esetén otthon, önállóan, online egyeztetéssel is tudjanak a feladatokon dolgozni. 
  
Az 1. forduló feladatlapját minden benevező csapat megkapja.  



Az 1. fordulóból a legalább 50 %-os teljesítményt elért csapatok juthatnak a 2. fordulóba. 
 
 A legeredményesebb 12 csapat részvételével kerül sor a döntőre, ahol a két forduló során megszerzett 
ismeretek alapján kreativitást igénylő játékokban, rejtvényes feladatokban, prezentációk és kisfilmek 
készítésében versenyeznek a csapatok. A jövő évi vírushelyzettől és az érvényben lévő szabályoktól függően 
sor kerülhet a döntőre iskolánkban, illetve szükség esetén online formában is.     

 
A történelem vetélkedőhöz témájában kapcsolódik, de külön pályázatként kerül meghirdetésre a 2. 
fordulóban a Történelem a számítógépen és alsó tagozatos tanulók részére a Történelmi rajzpályázat is. 
Erről bővebb tájékoztatásra februárban kerül sor.   
 
Díjazás:  
A mindkét fordulót megoldó csapatok oklevélben, a döntő résztvevői értékes könyv, társasjáték, informatikai 
eszköz/ írószer csomagban részesülnek. A csak az 1. fordulóban szereplő csapatok részvételükért emléklapot 
kapnak. A kreatív feladatok legjobbjai különdíjakban részesülnek (DVD, CD, könyv, írószerek stb.), 
amelyeket postán küldünk el.  

 
A verseny témája, ismeretanyaga, előzetes felkészüléshez felhasználható irodalom: 

- 6. osztályos történelem tankönyvek   
- R. Várkonyi Ágnes: Megújulások kora - Új képes történelem / Könyvklub - Helikon 
- Lengyel Balázs: A török Magyarországon - Képes történelem /Móra  
- A magyarok krónikája / Glatz Ferenc szerk. /Officina Nova  
- Lengyel Dénes: Magyar mondák a török világból és a kuruc korból /Móra  
- Németh Tibor: Itt élned, halnod kell /Apáczai Kiadó 
- Internetes cikkek, képek  
- MTV Videotár/DVD: Magyarország története c. filmsorozat 17-20. részei 
 
/Az összefoglaló műveknek csak az adott korszakra vonatkozó részei szükségesek.  
 A lista csak tájékoztatás, fordulónként megadjuk a felhasznált művek, források jegyzékét./ 

 
   Az érdeklődők a versenyről részletesebb tájékoztatást olvashatnak, és betekintést nyerhetnek az előző évek 

feladataiba és a döntőbe is vetélkedőnk honlapján, a benedekvetelkedo.blogspot.com és a 
benedekelekiskola.hu oldalakon.  
 
Nevezési díj nincs. 
  
Nevezési határidő: 2022. január 5. 
 
Érdeklődni lehet a megadott e-mail címeken.   
 
Nevezni lehet e-mailben a mellékelt, illetve a honlapon megtalálható nevezési lap kitöltésével / azaz a 
csapatnév, a csapattagok, és felkészítő tanár nevének, illetve az iskola nevének, címének és e-mail címének 
pontos megjelölésével.  
 
Debreceni Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1.  
 

Tel./fax: 52/ 534-189  e-mail: benedek.tortenelemvetelkedo@gmail.com 
 

    vagy iskola@benedek-debr.edu.hu 
 

Támogatóink: 
 

                    

                                      


