
Katolikus iskolák XV. országos Takáts Sándor történelemversenye 

 

„Annyi áldás szálljon rája. . . „ 

Magyarország 1848/49-ben 

 

A verseny meghirdetője: 

Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 

A verseny szervezője: 

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Kiskunhalas, Áchim András u. 1. 

 

A döntő kezdésének időpontja: 2019. május 18., szombat 10.00 

A döntő helyszíne: Thorma János Múzeum  

                                  6400 Kiskunhalas  

                                           Köztársaság u.2.  

Előzetes feladatok:  

1.Huszárcsákó készítése minden versenyzőnek. Ez otthon elkészül, a verseny elején és végén 
használjuk. 

2. Régióm 48-49-es emlékei és emlékének ápolása. Ppt készítése,3 perc csapatonként. A régió 
kb 50 kilométeres körzetben értendő, de nem mérjük le. Az utcanevek, szobrok és 
intézménynevek által negyvennyolcasítottuk már az egész országot. A feladathoz már 
rendelkeztek néhány képpel, de most nem az utazáson van a hangsúly, itt már dolgozhattok a 
netes képekkel is. Helyi mondát, népdalt is be tudtok építeni. Olyan történész jön zsűrizni, aki 
ismeri az ország eseményeit. A prezentációt érkezéskor felmásoljuk a döntőn használt 
számítógépre. 

Értékelési szempontok: az emlékek csoportosítása, sokfélesége, a megközelítés egyedisége, a 
kultusz megléte, a digitális kivitelezés és a szóbeli kommentár összhangja. 

A verseny: 

A verseny időtartama a két szóbeli forduló ideje. Ennyi idő alatt kell kitölteni az írásbeli 
feladatokat. Tervezetünk szerint a tényanyagot pontozzuk több ponttal, a szóbeliken 
valószínűleg nem lesz nagy különbség a csapatok között.  



Az országos döntő fordulói: 

 

1.  Csákók 10 pont 

2.  Régióm 48-49-es emlékei és emlékeinek ápolása – szóbeli 30 pont 

3.  Térképismeret – és a kapcsolódó információk – írásbeli  45 pont 

4.  Festményelemzés Murádin Jenő könyve alapján 16-37. oldalak– 
írásbeli (A két kép a teremben van.) 30 pont 

5.  Petőfi napjának (március 15.) eseményei – szóbeli, mindenki szerepel 
egyidejűleg, egy irányító van a csapatból 3 perc 20 pont 

6.  Pályaképek adatai – (Széchenyi, Bem, Kossuth, Damjanich, 
Batthyány – az Arcképcsarnok adatait használjuk.) – írásbeli   40 pont 

7.  Az áprilisi törvények ismerete. (III., IV., V., VII., VIII., XVIII. 
XXII.) – írásbeli 25 pont 

 Összesen 200 pont 
 


