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2022-2023. TANÉV 

 

 

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Iskola országos középiskolai történelemversenyt 

hirdet minden nappali tagozatos középiskolai tanulónak. 

A verseny egyéni, háromfordulós. A különböző fordulók feladatai a középiskolai tananyagra 

és a szakirodalomra épülnek. A verseny részletes ütemezése és a felkészüléshez javasolt 

szakirodalom a verseny honlapján (http://pseg.hu/?page_id=995) megtalálható. A versenyben 

nevezési díj nincs. 
 

A verseny témája: 

 
 

A nevezés határideje: 2022. október 18. (kedd) 

Az országos döntő: 2023. március 9. (csütörtök) 9.30 órai kezdettel 

Helyszín: Puchner Kastélyszálló/Konferenciaközpont (Bikal) 

Az országos döntőben az írásbelin tesztjellegű feladatlapot kell megoldani. A döntőbe jutott 

versenyzők az általuk kidolgozott előzetes feladatot röviden bemutatják és válaszolnak a zsűri 

által feltett kérdésekre. A végeredmény az írásbeli, az előzetes feladat és a szóbeli védés 

összpontszáma alapján alakul ki. 

 

 Díjazás: 

- Az első három helyezett tanuló értékes könyveket és egy-egy családi belépőt 

nyer a bikali Élménybirtokra. 

- A 4-6. helyezett tanulók értékes könyveket nyernek. 

- Az első helyezett tanuló felkészítő tanára 1 éjszakára és 2 személyre szóló 
szállást és félpanziós ellátást nyer a bikali Puchner Kastélyszállóba. 

- A 2-6. helyezett tanulók felkészítő tanárai értékes könyvet nyernek. 

- A Magyar Történelmi Társulat minden döntőbe jutott versenyzőnek értékes könyvet 

ajánlott fel. 

 

 Versenyfelelős: Stróbl Terézia a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium részéről. 

Elérhetőségei: e-mail: laszlo.gy.verseny@gmail.com; telefon: +36 74/451-719 
 

Sikeres felkészülést és eredményes szereplést kívánunk! 

 

Bonyhád, 2022. április 5. 
 

Andorka Gábor Stróbl Terézia 

             igazgató   versenyszervező 
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