Versenyfelhívás

Tisztelt Igazgató Hölgy/Úr!
Kedves Kollégák!

A budapesti Ady Endre Gimnázium idén is megrendezi hagyományos háromfordulós
történelemversenyét, melyre szeretettel várjuk jelentkezésüket.
Az idei verseny témája: A Hunyadiak kora
A versenyre bármely 9-11. évfolyamos diák jelentkezhet határokon belül és kívül. Nevezési díj
nincs, a döntőbe jutóknak és kísérő tanáraiknak a szervezők biztosítják a szállást.
A verseny ütemezése:
-

Jelentkezés a versenyre az alábbi link segítségével 2021. november 19-ig:
https://forms.gle/NHZ9wj7atStSP2Fz7

-

A verseny első fordulója (a tanuló iskolájában): 2021. december 7, 14,00 óra.
Időtartama: 120 perc; teszt jellegű feladatokkal.

-

A verseny második fordulója: 2022 február 8, 14,00 óra. Időtartama: 120 perc;
esszével és kiegészítő teszt jellegű feladatokkal, a tanuló iskolájában.

-

A verseny szóbeli döntője: 2022. április 9 (szombat), az Ady Endre Gimnáziumban.

Szokásainkhoz híven az első két fordulóban mindenki részt vesz (eredménytől függetlenül), a
szóbeli döntőbe a 15 legjobb eredményt elérő tanulót és kísérő tanárát hívjuk meg.
A szóbeli döntő tervezett programja:
Érkezés a döntőre: 2022. április 8-án a délelőtti órákban.
Délután látogatás a Nemzeti Levéltárba, ahol a verseny témájával kapcsolatos
dokumentumokat nézünk meg, szakvezetéssel. Ezt követően séta a budai Várban, közös esti
vacsorával. A szállás elfoglalása.
Szombat: a döntő lebonyolítása az Ady Endre Gimnáziumban (vetélkedő formájában).
Eredményhirdetés.
A versenyre való utazás költségeit egyénileg kell megoldani, a döntő napján ebédet lehet
igényelni, szendvicseket a szervezők biztosítanak.
Az első két forduló anyaga a következő szakirodalomra épül:
Magyarország története 7. kötet: Pálosfalvi Tamás: A Hunyadiak kora (Kossuth Kiadó,
Budapest, 2009)

A kötet internetes hozzáférhetősége: http://docplayer.hu/105611886-Magyarorszag-a-hunyadiakkora-palosfalvi-tamas.html

A szóbeli döntő kiegészítő irodalmát a későbbiekben beszkennelve küldjük.
A szóbeli döntő zsűrijének elnöke: Pálosfalvi Tamás történész, az MTA Történettudományi
Intézet főmunkatársa, a kötet szerzője.
A regisztrációt követően részletes információkat küldünk az első fordulóval kapcsolatban.
A versennyel kapcsolatos bármilyen kérdést a zoltan.farkas1969@gmail.com e-mail címre
küldhetnek!
Szeretettel várunk mindenkit!
Budapest, 2021. október 6.

Farkas Zoltán
az Ady Endre Gimnázium tanára,
a verseny szervezője

