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Tisztelt Felkészítő Tanár, Kedves Versenyzők! 
 
 
 
Ezúton értesítjük, hogy a Nyugat-magyarországi és a Közép-dunántúli régió, továbbá 
a szlovákiai magyar nyelvű középiskolák számára meghirdetett „Deák Ferenc” 
középiskolai történelem tanulmányi versenyre történt jelentkezésüket nagy 
örömmel vettük és elfogadtuk. A versenyen 148 csapat vesz részt. 
Regisztrációjuk az alábbiak szerint sikeresen megtörtént: 
 
 

A csapat azonosító száma:  
 
 
A továbbiakban a csapat azonosító számra hivatkozással küldjük 
tájékoztatóinkat, valamint a feladatokat, illetve ugyancsak az azonosító számra 
hivatkozással várjuk mi is a további leveleiket, megoldásaikat. 
 
A verseny további gördülékeny lebonyolítása érdekében jelen levelünket postai úton 
és elektronikusan is kiküldjük, és kérjük, hogy sikeres megérkezéséről soron kívül 
küldjenek visszajelzést elektronikusan a: 
 

kormendi@sze.hu e-mail címre 
 
 
Amennyiben a megadott elektronikus postacímükkel kapcsolatban bármi probléma 
merülne fel – és a levelet csak levélpostai úton kapnák meg - azt azonnal jelezzék 
telefonon, vagy a következő postai címen: 
 

Széchenyi István Egyetem 
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 

9026, Győr, Áldozat u. 12. 
06-96-503-470 

 
 
 
 
Kérjük, hogy a későbbiek során jelezzék azt is, ha elérhetőségük megváltozna, 
mivel a továbbiakban már csak elektronikus úton továbbítjuk küldeményeinket.  
 
 
Az összes versenyfeladat már 2009. március 25.-től, továbbá minden fontos 
információ a sikeres regisztráció visszajelzését követően, 2009. április 03-tól elérhető 
lesz a Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar honlapján a 
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http://dfk.sze.hu 
 
címen, a verseny számára fenntartott elektronikus felületen, melyet a Kari honlap jobb 
sávjában elhelyezett ikonról nyithatnak meg. Így minden csapat a verseny összes 
kérdését megismerheti, azokat is, amelyek a többi csapat feladatát képezik majd. 
 
 
 
Az egyes csapatoknak összeállított konkrét feladat és kérdéssort sorsoló bizottság 
jelenlétében kisorsoljuk és azt a csapatoknak a csapat azonosító számának 
megjelölésével 

2009. április 03-án 24 óráig 
 

a most visszaigazolt, jóváhagyott email címre juttatjuk el. 
 
 
 

Az elődöntő feladatait négy csoportba soroltuk: 
 
„A” kérdések:  
Egyszerű, egy-két szavas választ, egy-egy évszámot, személy-, vagy helységnevet 
tartalmazó, legfeljebb egy mondatos terjedelmű megoldást várunk, illetve egyes 
kérdéseknél a helyes válasz megjelölése elegendő. 
Értékelés: helyes válaszonként 1 pont. 
 
„B” kérdések:  
Összetettebb, egyéni kutatást és fogalmazást igénylő, néhány (legfeljebb 5-10) soros 
„mini-esszé” megoldást, táblázat kitöltését stb. igénylő feladatok.  
Pl.: egy-egy esemény, hely, helyszín, okirat, egyezmény, csata, jogszabály stb. kisebb 
részletének rövid ismertetése lehet a feladat. 
Értékelés: helyes válaszonként 5 pont. 
 
„C” kérdések:  
Esszé kérdések. Legfeljebb 15-20 soros „esszé” megoldást igénylő feladatok. Pl.: egy-
egy esemény, hely, helyszín, okirat, egyezmény, csata, jogszabály stb. pontosabb 
ismertetése, részletezése, leírása lehet a feladat. 
Értékelés: helyes válaszonként 10 pont. 
 
„D” kérdések:  
Önálló kutatást, szakirodalom feldolgozást igénylő átfogó kérdések. Mélyebb 
történelmi összefüggések feltárását célozza. Hosszabb, akár több oldalas választ is 
elfogadunk. A válaszok értékelésénél a szakmai tartalmat, az önálló kutatómunkát, a 
feldolgozás módját egyaránt értékeljük.  
Értékelés: maximálisan 20 pont érhető el. 
 

A megoldások kidolgozására nyitva álló határidőt – a kutatások időigényére 
tekintettel - két héttel meghosszabbítottuk: 

 
 

A megoldások beküldése: 2009. április 30. 24 óráig 
 

Értesítés az eredményről:  2009 május második felében, vagy június 
elején megrendezett „konzultáción” 
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(későbbiekben rögzített időpontban) 
 
Az elődöntőből az a csapat juthat tovább a középdöntőbe, amelyik legalább 
66%-os eredményt ér el a feladatlap elkészítésekor. 
 
Kiemeljük, hogy nemcsak a 66%-os bejutási küszöb elérése lehet fontos, hiszen a 
feladatsor eredménye (pontszáma) végigkíséri a csapatot a döntőig! 
  
Az egyes csapatok valós teljesítménye a feladatlap és az esszé jelentősen eltérő 
jellegű feladatainak összevont értékelése alapján ítélhető meg legjobban. Így a 
döntőbe jutásnál az elődöntő és a középdöntő során szerzett részpontszámokat 
összevontan értékeljük, és a két részeredmény együttesen határozza meg, hogy mely 
csapatok juthatnak a döntőbe.  
 
(Amint azt a versenyfelhívásban korábban jeleztük, a középdöntő team-munkában 
végzett helytörténeti kutatás, vagy Deák Ferenc, illetve a Győri Királyi Jogakadémia 
egy nevezetes tanárának, diákjának (Vas megye: Horváth Boldizsár; Zala megye: 
Csány László;, stb.) életére és munkásságára vonatkozó kutatás eredménye alapján 
összeállított esszé kidolgozását jelenti. A bírálat az önálló elemzés módjára, a kutatás 
eredményeire, és a mű stílusára terjed ki. Az esszé javasolt terjedelme 40-60 ezer 
karakter.) 
 
A feladatlapot eredményesen kitöltő, azaz a középdöntőbe jutott csapatokat és 
felkészítő tanáraikat 2009. május végén, vagy június elején – későbbiekben rögzített 
időpontban – kutatás metodikai tárgyú előadásokra, valamint konzultációra 
Egyetemünkre meghívjuk, vendégül látjuk, hogy ezzel is elősegítsük a középdöntő 
feladatának minél sikeresebb teljesítését. 
 
 
Kelt: Győrben, 2009. március 25.-én 
 
 
Jó munkát, sikeres kutatást és felkészülést kíván: 
 
 
 
 
 
 
 
       Dr. Kovács Gábor PhD. sk. 
       dékánhelyetettes, egyetemi docens 
       a szervezőbizottság elnöke 
 


