
A Császárok Klubja történelemversenyt hirdet 

Száz éve új világrend született címmel 
 

Legyél Te a Piarista Gimnázium harmadik császára! 

I. császár (2017) Izsa Szabolcs Hunor 9.a (2021a) 

II. császár (2018) László István 11.a (2020a) 

A verseny célja, hogy a résztvevő diákok megismerjék és bemutassák az első világháború vége és a trianoni békeszerződés aláírása 

– tehát 1918 novembere és 1920 júniusa – közötti másfél év legfontosabb eseményeit, és eközben megtaláljuk iskolánk legátfogóbb 

történelmi ismeretekkel bíró – röviden: legjobb töris – tanulóját. Jelentkezni Bán Róbert tanár úrnál lehet 2019. november 11-

ig. A versenyen a Piarista Gimnázium bármely tanulója részt vehet. A legjobb négy közé jutók értékes nyereményben részesülnek, 

a bajnok pedig a tanév végéig viselheti császári címét. 

A verseny lebonyolítása: 
az 1. fordulóban egy választott témát kell kidolgozni infografika formájában 
2019. november 11-ig 

 a téma bármely 1918 novembere és 1920 júniusa közötti esemény lehet, 

nem kötelező az ajánlott témák listájáról választani 

 a témát egy szabadon választott formátumú infografikában kell kidolgozni, 

ami lehet akár papíralapú, akár virtuális, lehet idővonal, gondolattérkép, 

tabló, kollázs, montázs, vagy akár film is 

 az infografikához pontos forrásjegyzéket is mellékelni kell 

 a kész infografikát 2019. november 11-ig kell leadni: a papíralapúakat Bán 

Róbert tanár úrnak, a virtuálisakat csatolt fájlként, vagy az elérhetőségének 

megadásával a csaszarok.klubja@gmail.com emailcímre 

a 2. fordulóban szóban, villámkérdésekre adott válaszokkal küzd meg a 8 
továbbjutó a bajnoki címért a Patrocíniumon 2019. november 22-én 
o a 2. fordulóba a történelemtanárokból álló bírálóbizottság döntése alapján a 

8 legmagasabb pontszámot elért infografika készítője kerül: az értékelés a 

téma és a formátum ötletessége, a történelmi tényeknek való megfelelés, a 

kidolgozás minősége és a formai követelmények betartása alapján történik 

o a villámkérdések az indulók saját témájához, valamint az ajánlott témák 

listáján szereplő eseményekhez kapcsolódnak 

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

küzd a fináléba jutásért, ahol a 2 legjobb csap össze a bajnoki címért 
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