
 

Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola 
a Csongrádi Oktatási Központ Tagintézménye 

6640 Csongrád, Kossuth tér 1. 
                  Tel: 63/571-555 Fax: 571-571 
              Http://www.bjg.hu E-mail: bjg@bjg.hu 

VERSENYFELHÍVÁS  

Kedves kollégák, diákok! 

Iskolánk ismét meghirdeti a Batsányi János Humán Tanulmányi Versenyt általános iskolai 
(hetedikes, nyolcadikos) diákok számára. A verseny a magyar irodalom és történelem tárgyakra épül, a 
tanulók az egyik tantárgyból indulhatnak. A diákokat csapatversenyre várjuk: 3-4 fős csoportokban lehet 
jelentkezni. A tavalyi évhez hasonlóan játékos feladatokat kapnak a gyerekek a megadott témákban. Egy 
iskolából több csapat is indulhat. 

Egy remélhetőleg élményszerű versengésen túl szeretnénk lehetőséget nyújtani arra is, hogy a 
továbbtanulás előtt állók betekintést nyerjenek intézményünkbe, kicsit megismerjék a leendő tanárokat, az 
iskola épületeit, beszélgethessenek a már itt tanuló diákokkal. A verseny során részletes tájékoztatást adunk a 
humán osztályról, válaszolunk a kérdésekre. Ez a program nemcsak a választásban segítheti a diákokat, 
hanem az előző évek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy azok a kilencedikesek könnyebben kezdik az 
új tanévet, akik már jártak nálunk valamilyen rendezvényen. A versenyzőkön és felkészítő tanárokon túl 
szívesen látjuk az érdeklődő kollégákat, szülőket is. 

 
A 2010-2011-es tanév versenyének témái: 

● MAGYAR IRODALOM: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

● TÖRTÉNELEM: Magyarország a dualizmus korában (1867–1914)  
 

A feladatok összeállításánál az érvényben lévő általános iskolai tankönyvekben szereplő 
tudásanyagból válogatunk.  

● Irodalomból a regény (Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk) ismeretét várjuk. Az egyik feladat az lesz, hogy 
adjanak elő a gyerekek a műből rövid részletet, erre lehet előre készülni. 
● Történelemből a felkészüléshez javasoljuk Horváth–Kövér–Pelyach: Történelem 7. tankönyvének  
Magyarország a dualizmus időszakában c. fejezetét (140-165. oldal) vagy Helméczy: Történelem 7. 
tankönyvének A dualizmus kora c. fejezetét (148-175. oldal), valamint Ferenc József életrajzát (akár 
internetes forrás alapján is). A vetélkedő során a csapatoknak különböző helyszíneket kell felkeresniük, ahol 
feladatokat kapnak és ezek alapján pontokat gyűjthetnek. 

 
A verseny időpontja: 2010. november 24. (szerda) 1430 
 

A versenyre jelentkezni lehet levélben, e-mailben (vano@bjg.hu) vagy telefonon (63/571-555; Postáné Pető 
Györgyi, Széll Gábor vagy Újváriné Vanó Csilla). Ugyanezen a telefonszámon további információ is 
kérhető. A versenyhez kapcsolódó aktuális hírekről és a korábbi évek vetélkedőiről a 
http://tortenelem.bjg.hu/human.htm oldalon tájékozódhatnak bővebben. 

 

A jelentkezés határideje: 2010. október 22. (péntek) 
 

 

Reméljük, versenyünkre sokan eljönnek. Eredményes felkészülést kívánunk: 
 

                 Újváriné Vanó Csilla             Széll Gábor 

A magyar nyelv és irodalom és a történelem munkaközösség 


