
Felhívás  
 

                                  

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, 

Óvoda és Kollégium meghirdeti 

 

a X. Polgár Lajos emlékversenyt,  

 
a kiemelkedő tanáregyéniség emléke előtt  tisztelegve. 

 

 

 

 

A verseny időpontja:  2016. november 26. (szombat) 9. óra 

 

 

A verseny helye:  Szegedi Kis István Református Gimnázium Békés, Petőfi u. 11-13. 

 

 

Nevezési díj: 1000.-Ft/fő/szekció (csapatoknál 2500.-Ft/csapat), melyet átutalással 

kérünk rendezni 2016. november 18-ig az alábbi számlaszámra: 

OTP 11733072-20002066 

(a nevezési díj az ebéd árát is tartalmazza) 

   

Nevezés:   A mellékelt nevezési lapon 2016. november 16-ig! 

   

 

 

Egy versenyző csak egy szekcióban indulhat. 

Aki csak rajz szekcióban nevez, az értesítést kap, hogy díjazott e így neki a nevezési díjat a 

helyszínen kell fizetnie. 

 

 

A versenyt négy szekcióban kerül meghirdetésre, melyek az alábbiak: 

 

 Matematika 

 Angol illetve német nyelv 

 Történelem 

 Rajz 

 

Matematika szekció 

 

Polgár Lajos az intézmény egykori igazgatója, matematika tanára, a tantárgy szeretetére 

nevelte diákjait. A verseny elsődleges célja is ez, a matematika népszerűsítése, 

megszerettetése. 

A versenyt 5-6. osztályos illetve 7-8. osztályos tanulók részére hirdetjük.  

Mind a 2 korcsoportban külön díjazzuk a helyezetteket. 

A verseny tesztverseny. A tiszta versenyidő 80 perc, ami alatt 30 feladatot kell megoldani. A 

feladatokra 4 válasz közül kell kiválasztani a helyes megoldást. 

Polgár Lajos 

gimnáziumi igazgató 

Békés város díszpolgára 



Angol nyelvi szekció 

 
A versenyre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk a 7. és 8. osztályos korcsoportból.  

Az angol nyelvi szekció témája idén Magyarország lesz 

A csapatoknak 3 fordulón kell helyt állniuk. 2016. október 24-ig felkerül iskolánk honlapjára 

(www.refibekes.hu) egy előzetesen megoldandó feladatsor, amely Magyarország történelmével, 

irodalmával, kultúrájával és nevezetességeivel lesz kapcsolatos.  

Ezt a feladatlapot kell a csapatoknak kitölteni és legkésőbb 2016. november 18-ig és a következő 

e-mail címre elküldeni: titkarsag@szkirg.hu  

A november 26-i iskolai fordulón a csapatok megoldanak egy írásbeli feladatsort (amely az 

előzetes feladatokon alapul) majd a szóbeli fordulón be kell mutatniuk egy rövid jelenetet, amely 

kedvenc magyar településükkel kapcsolatos. (Ez lehet akár egy város vagy csak egy 

nevezetesség). Ehhez bármilyen technikát felhasználhatnak. Nem felolvasást várunk! 

 

Német nyelvi szekció 

 

A versenyre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk a 7. és 8. osztályos korcsoportból. 

A német nyelvi szekció témája idén: Magyarország lesz. 

A csapatoknak 3 fordulón kell helyt állniuk. 2016. október 24-ig felkerül iskolánk honlapjára 

(www.refibekes.hu) egy előzetesen megoldandó feladatsor, amely Magyarország történelmével, 

irodalmával, kultúrájával és nevezetességeivel lesz kapcsolatos.  

Ezt a feladatlapot kell a csapatoknak kitölteni és legkésőbb 2016. november 18-ig és a következő 

e-mail címre elküldeni: titkarsag@szkirg.hu  

A november 26-i iskolai fordulón a csapatok megoldanak egy írásbeli feladatsort (amely az 

előzetes feladatokon alapul) majd a szóbeli fordulón be kell mutatniuk egy rövid jelenetet, amely 

kedvenc magyar településükkel kapcsolatos. (Ez lehet akár egy város vagy csak egy 

nevezetesség). Ehhez bármilyen technikát felhasználhatnak. Nem felolvasást várunk! 

 

Történelem szekció 
 

A versenyt 7-8. és 9-10. évfolyamok számára hirdetjük meg. A versenyre 3 fős csapatok 

jelentkezését várjuk.  

7-8. évfolyam 

 Téma: Gyula 1566-os ostroma és a várháborúk  

A verseny leírása: A várháborúk kora (1541-1568 korszaka) történetének feldolgozása.  

A tanulók a kiadott szakirodalom alapján előzetes feladatsort oldanak meg, amelynek beadási 

határideje 2016. november 21. Az előzetes feladat megtalálható az intézmény honlapján: 

www.refibekes. hu 

http://www.refebekes/


A helyszínen a várháborúkkal kapcsolatos feladatok lesznek:  

1.       Vaktérkép – a három részre szakadt ország  

2.       Totó kitöltése  

3.       Prezentáció – Gyula várának ostroma, szabad előadásban, Power Point-os előadással  

Szakirodalom: Pálffy Géza: A tizenhatodik század története. Magyar Századok sorozat. 

Budapest, Pannonica, 2000. vonatkozó részek.  

 

9-10. évfolyam 

Téma: Az első világháború kora  

A verseny leírása: A verseny célja az első világháború kora feldolgozása. Ezen belül a 

világháborús új fegyverzet, harcmodor bemutatása. A vetélkedőre 3 fős csoportok 

jelentkezését várjuk.  

A tanulók előzetes feladata a Power Point bemutató elkészítése, amelyet szabadon kell 

előadni a versenyen.  

A helyszínen a tanulók egy totót töltenek ki és vaktérképes feladatot oldanak meg, amelyek a 

háború legfontosabb frontvonalaival és ütközeteivel kapcsolatosak (pl. nyugati front – verduni 

csata). Ezt követően a csapatok maximum 10 percben bemutatót tartanak a világháború új, 

általuk kiválasztott fegyveréről/fegyvereiről és/vagy harcmodoráról.  

Kötelezően megadott szakirodalom nincs.  

 

 

Rajz szekció 

 

Ebben a tanévben két korcsoport számára hirdetjük meg a rajzversenyt. 

1. korcsoport 5-6 évfolyamosok 

2. korcsoport 7-8 évfolyamosok 

 

Téma: A mozgás és a sport 

Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri 

el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek…/1Kor 9, 24/ 

 

 

A képeket A/4-es méretben, bármilyen rajzi technikával el lehet készíteni (tempera, akvarell, 

mozaik, textilfestés, pasztell stb.). 

 

A pályamunkák beküldési határideje: 2016. november 16. 

 

 

 

 

 



 A verseny után diákjaink bemutatják az intézményünket az érdeklődő 

diákoknak, kollégáknak, majd ebédre hívjuk a diákokat és kísérő tanáraikat. 

 

Az eredményhirdetés várható időpontja: 14
00

 

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk az iskola vezetősége és tantestülete nevében. A 

versennyel kapcsolatban érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 06-66/411-867. 

E-mail címünk: titkarsag@szkirg.hu  

Előzetes feladatok a honlapunkról tölthetők le: www.refibekes.hu 

 

 

 

Kovács Dániel       Palatinus Pál 
      igazgató                                                                                                         igazgatóhelyettes  

     

mailto:titkarsag@szkirg.hu
http://www.refibekes.hu/

