
A Piarista Gimnázium és a 

Császárok Klubja történelemversenyt hirdet 

Német királyok, római császárok címmel 

 

A verseny célja, hogy az induló diákok megismerjék és bemutassák a több mint 800 éven át fennálló, a magyar történelemre is nagy 

hatással bíró Német-római Birodalom uralkodóit, és eközben megtaláljuk iskolánk legátfogóbb történelmi ismeretekkel bíró – röviden: 

legjobb töris – tanulóját. Jelentkezni Bán Róbert tanár úrnál lehet 2018. október 26-ig. A versenyen a Piarista Gimnázium bármely tanu-

lója részt vehet. A legjobb négy közé jutók értékes nyereményben részesülnek, a bajnok pedig a tanév végéig viselheti bajnoki címét. 

A verseny lebonyolítása: 
az 1. fordulóban egy választott témát kell kidolgozni írásban 2018. november 5-ig 

 a téma valamely német-római császár rövid életrajza, vagy egy német-római 

császárhoz kapcsolódó történelmi esemény leírása lehet 

 a témát két gépelt oldal terjedelemben kell kidolgozni a megadott formai köve-

telmények szerint: 12-es méret, Times New Roman típus, 1,5-ös sortáv, 2,5 cm-

es margó 

 a témát legalább két forrás felhasználásával kell kidolgozni, amelyek közül az 

egyiknek nyomtatottnak (könyv, folyóirat) kell lennie, és a felhasznált szakiro-

dalmat a dolgozathoz mellékelt forrásjegyzékben pontosan fel kell tüntetni 

 a kész dolgozatot csatolt fájlként kell elküldeni a csaszarok.klubja@gmail.com 

e-mailcímre 2018. november 5-ig 

 a 2. fordulóba a történelemtanárokból álló bizottság döntése alapján a 8 legma-

gasabb pontszámot elért dolgozat írója kerül: az értékelés a téma eredetisége, a 

történelmi tényeknek való megfelelés, a kidolgozás érdekessége, a dolgozat stí-

lusa és a formai követelmények betartása alapján történik 

 

a 2. fordulóban szóban, villámkérdésekre adott válaszokkal küzd meg a 8 to-

vábbjutó a bajnoki címért a Patrocíniumon 2018. november 23-án 

o a kérdések az indulók saját témájához, valamint a legfontosabb német-római 

császárokhoz kapcsolódnak 

o a 8 indulót 4 párba sorsoljuk, majd a 4 továbbjutó újabb két párban küzd a 

fináléba jutásért, ahol a két legjobb csap össze a bajnoki címért 
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