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Katolikus Iskolák XII. Országos Takáts Sándor Történelmi Versenye 

 

A verseny meghirdetője 
Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A verseny rendezője: 
Szent Margit Gimnázium 

1114 Budapest, Villányi u. 5-7 
 
 

A verseny célja:  
 
A történelem iránti érdeklődés felkeltése, a tehetséges tanulók kiválasztása, képességeik 
kibontakoztatása, fejlesztése.  
Kiemelt fejlesztési feladatok a történelem, társadalomismeret, honismeret, állampolgári 
ismeretek tantárgyhoz kapcsolódóan az anyanyelvi kommunikáció, az esztétikai-művészeti 
tudatosság és kifejezőkészség, az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség, a rendszerszemlélet, a 
problémamegoldó képesség, a kritikai gondolkodás, a térbeli és időbeli tájékozódás, valamint 
az ismeretszerzés és tanulás képességének fejlesztése. A verseny folyamán az IKT eszközök 
aktív használatával fejleszthető a tanulók digitális kompetenciája. 
 
 
A verseny témája: „Magyarok tündöklő csillaga…” 
                           Szent István és kora (950-1050) 
 
 
Szent Istvánnak, az államszervezésben és a keresztény hit elterjesztésében játszott kiemelkedő 
szerepének tudatosítása és megismertetése. Források felhasználásával alakjának, 
uralkodásának megrajzolása, valamint máig ható példájának szemléltetése. A keresztény 
térítés kezdeteinek, valamint a korszak kevéssé ismert szentjeinek megismertetése és 
bemutatása. A Szent István-kori művészet megjelenítése. 
 
Ajánlott irodalom: 
 
1./ Nagy képes millenniumi arcképcsarnok (Szent Istvántól Antall Józsefig) 
Szerk.: Rácz Árpád 
Rubicon-Könyvek, Budapest, 2002. 
1-4. oldal 
 
 
 



2./ Nagy képes millenniumi hadtörténet 
Szerk.: Rácz Árpád 
Rubicon-Könyvek, Budapest, 2008. 
20-21.oldal 
 
3./ Magyar Kódex I. kötet (Az Árpádok világa) 
Főszerk: Szentpéteri József 
Kossuth Kiadó, Budapest, 1999 
31-44. oldal 
233-246. oldal 
284-293. oldal 
 
4./ Lengyel Dénes: Régi magyar mondák 
Móra Ferenc Könyvkiadó, 2009. 
Szent István királyra, Gellért püspökre és Gizellára vonatkozó mondái 
 
5./ A Szentek élete 
Szent István Társulat, Budapest, 1984 
Boldog Gizellára, Szent István királyra, Szent Gellértre, Szent Imre hercegre, Szent Mórra, 
Szent Adalbertre, Szent Asztrikra vonatkozó részek 
 
6. / A történelem segédtudományai 
Szerk: Bertényi Iván 
Pannonica-Osiris Könyvkiadó, Budapest, 1998 
176-191. oldal (oklevéltanra vonatkozó rész) 
 
7./ Rubicon, Történelmi Folyóirat 
Szent István ereklyéi  
2013/6, 21-25. oldal  
 
8./ Rubicon, Történelmi Folyóirat 
A magyar pénz  
2012/6, 25. oldal (Lancea regis, keretes írás) 
 
9./ Középiskolai Történelmi Atlasz korszakra vonatkozó térképei 
 
10./ Szent István törvényeinek, az Intelmeknek, valamint a Szent Istvánról szóló legendák, 
gesták, krónikák ismerete 
  
11./  Szent Istvánra vonatkozó ismert népénekek (Hozsanna, Éneklő Egyház) 

 
A jelentkezés feltételei: 
A versenyen a katolikus iskolákban tanuló 7-8. osztályos diákokból álló 4 fős csapatok 
indulhatnak. Az általános iskolák és a 4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok csapatai együtt 
versenyeznek. Egy iskola tetszőleges számú csapattal indulhat, de a döntőbe egy iskolából 
csak egy csapat juthat. 

A részvétel feltételei: 
A jelentkezési lap és az egyes fordulók megoldott feladatlapjainak beküldése az adott 
határidőkig.  



A nevezés módja: a KPSZTI illetve a Szent Margit Gimnázium honlapján a kiírással együtt 
megjelenő Nevezési lapot az első feladatlap kitöltésével együtt visszaküldeni a lebonyolító 
iskola címére: 1114 Budapest, Villányi u. 5-7.  A borítékra írják rá: Takáts Sándor történelem 
verseny 

 
Nevezési díj: nincs 
 

A továbbjutás feltétele: 
Az 1., 2. és 3. fordulóban minden bejelentkezett csapat részt vehet. 
A döntőbe a mindhárom fordulóban résztvevő csapatok közül a legtöbb pontszámot elért 10 
csapat jut, akikhez csatlakozik még 2 csapat: a tavalyi címvédők és a rendező iskola csapata. 
A csapatok az 1-3. fordulóban megszerzett pontjaikat nem viszik tovább a döntőbe. 

Az eredmények közzététele: az egyes fordulók eredményeinek közzététele a www.kpszti.hu  és 
a www.szmg.hu  honlapon  történik. 
A döntőbe jutó csapatok külön értesítést is kapnak e-mailen. 
 

Fordulók: 
A feladatok a www.kpszti.hu és a www.szmg.hu  honlapon lesznek elérhetőek, igény esetén 
postai úton is megküldjük. 
A 1. forduló feladatai november 16-tól elérhetők lesznek a fenti honlapokon. 

A feladatok beadásának határideje: 
1. forduló: 2015. december 7. 
2. forduló: 2016. január 25. 
3. forduló: 2016. február 29. 

A feladatokat postán kell elküldeni a versenyt lebonyolító iskolába. 
Cím: Szent Margit Gimnázium 1518 Budapest, Pf. 41.  

Döntő: 2016. április 23. 
A döntő helyszíne: Szent Margit Gimnázium 
 1114 Budapest, Villányi u. 5-7 
Díjazás: A döntő minden résztvevője és felkészítő tanárai nagy értékű könyvjutalomban 
részesülnek. 
 

A szervezők elérhetősége és felvilágosítás: 

 
Szent Margit Gimnázium:titkarsag@sztmargitgimi.sulinet.hu vagy az 

iskola@sztmargitgimi.sulinet.hu email címen vagy telefonon Tiszttartó Márknál: 06 1 381 09 

09  

Honlap: www.szmg.hu 
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Nevezési lap 
 

 
Katolikus Iskolák XII. Országos Takáts Sándor Történelmi Versenye 

2015-2016 

 
 

A csapat neve: ..........................................................................................................  
 

A csapattagok névsora (4 fő): ...................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

A felkészítő tanár neve: ............................................................................................  

 

A versenyző iskola neve és címe: ............................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

A versenyző iskola telefonszáma: ............................................................................  

A versenyző iskola e-mail címe: ...............................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


