
 

  

 

 

 

 

A verseny rendezője: TIT Jurányi Lajos Egyesülete 

A verseny célja: megmérettetési és sikerélmény-szerzési lehetőséget biztosítani megyénk 

felső tagozatos tanulóinak.  

A verseny kétfordulós: 

1. írásbeli forduló időpontja: 2022. március 24. csütörtök 

Helyszíne: TIT Jurányi Lajos Egyesülete Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 

Az első fordulóból évfolyamonként a 10 legjobb teljesítményt nyújtó tanuló jut be a szóbeli 

fordulóba. Az elért eredményeket kódszám alapján és a továbbjutók névsorát honlapunkon 

közzétesszük. A versenybizottság fenntartja a jogot, hogy a továbbjutó tanulók számát a 

jelentkezők számának és a dolgozatok eredményének függvényében változtassa. 

2. szóbeli forduló: május eleje → ütemezéséről e-mailben és  honlapunkon keresztül 

értesítjük a versenyzők felkészítő tanárait. 

Helyszíne: TIT Jurányi Lajos Egyesülete Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 

Jelentkezés 2022. március 4-ig a www.titonline.hu honlapon keresztül, vagy e-mailben  a 

verseny@titonline.hu címen. 

Részvételi díj: 1.500 Ft/fő befizethető személyesen, vagy a TIT Jurányi Lajos Egyesülete 

11600006-00000000-72755208 Erste Bank bankszámlára. Határidő: március 14. 

A verseny díjazása: évfolyamonként az első 10 tanuló emléklapot, az első három helyezett 

könyvjutalmat kap. 

Részletek a honlapunkon. 

Sikeres felkészülést és versenyzést kívánunk! 

                                                                                                                           Busák Judit 

        0620/940-38-29 

verseny@titonline.hu 
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A TIT Megyei Történelem Verseny ismeretanyaga  

2022 

 

5. évfolyam  

1. forduló: 

• Az ókori Egyiptom 

• Az ókori Hellász 

• Az ókori Róma 

• A kereszténység története 

 

2. forduló:        1. forduló anyaga + 

•  A középkori Európa világa 

 

6. évfolyam  

1. forduló 

• A virágzó középkor Magyarországon: I. Károly, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond, 

Hunyadi János, Hunyadi Mátyás 

• A világ és Európa a kora újkorban (felfedezések és következményei, reformáció, 

ellenreformáció, felvilágosodás, polgárosodás, angol polgári forradalom, Napkirály, 

amerikai függetlenségi háború, tudósok és feltalálók) 

• Magyarország a kora újkorban  (török ellenes harcok, Bocskai, Bethlen, Zrínyi,  

II. Rákóczi Ferenc szabadságharca az 1711. évi szatmári békéig) 

 

2. forduló:        1.forduló anyaga +  

• Magyarország a 18. században (III. Károly, Mária Terézia, II. József) 

• Forradalmak és a polgárosodás kora Európában – francia forradalom, Napóleon, ipari 

forradalom, Szent Szövetség  

 

7. osztály  

1. forduló: 

• A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 

• Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon 

• A nagyhatalmak versengése és az első világháború 

2. forduló:       1.forduló anyaga +  



 

• A történelmi Magyarország felbomlása 

• Európa és a világ a két világháború között 

 

8. évfolyam  

1.forduló 

• A szuperhatalmak szembenállása 

• Magyarország 1945-től az 1956-os forradalom és szabadságharc leveréséig 

• Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

 

2. forduló:    A magyar történelem fordulópontjai  

A szóbeli fordulón a versenyzők számot adhatnak arról, hogyan igazodnak el hazánk    

történelmi eseményeiben. Látják-e azok kronológiai sorrendjét, az ok-okozati 

összefüggéseket.  

 

Témakörök: 

1. Honfoglalás és államalapítás (Géza és István) 

2. Szent László és Könyves Kálmán uralkodása 

3. Magyarország az Anjou-korban (Károly Róbert és Nagy Lajos) 

4. A Hunyadiak kora 

5. Török világ Magyarországon (Török ellenes harcok 1526-tól a török 

kiűzéséig) 

6. A Rákóczi-szabadságharc 

7. Magyarország a XVIII. században  (III. Károly, Mária Terézia, II. József) 

8. Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc (előzmények, főbb 

események, következmények) 

9. A kiegyezés és a dualizmus kora 

10. Magyarország a két világháború között 

 

 

A felkészüléshez felhasználható irodalom: 

A feladatok elsősorban az OFI tankönyveire, okostankönyveire épülnek → 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem), de a felkészüléshez bármely forgalomban lévő 

általános iskolai tankönyv, munkafüzet, történelmi atlasz használható. 

• Az 1. fordulóban a jelentkezőknek írásban feladatlapot kell kitölteniük. A feladatokra 

jellemző, hogy általában rövid választ igényelnek, az adott évfolyam kronológiai, 

fogalmi, topográfiai ismeretanyagára épülnek. A feladatok másik csoportjához 

ajánlatos a tankönyvek képeinek, ábráinak, forrásszövegeinek, olvasmányainak, 

táblázatainak, grafikonjainak alapos tanulmányozása. 

• A feladatlapok megoldásához 60 perc áll a versenyzők rendelkezésére. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem

