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A verseny témája : 
 

 

           

A MAGYARSÁG  TÖRTÉNELME  A  MÁSODIK  

VILÁGHÁBORÚBAN 
 
 

 A verseny céljai:  
 

 a magyar történelem iránti érdeklődés felkeltése  

 a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi 

korszakokban való elmélyülésre  

 a tehetséges tanulók kiválasztása, képességeik kibontakoztatása, a képességek 

újszerű fejlesztése  

 a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a 

szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás 

képességeinek fejlesztése  

 a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakítása  

 az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése  

 az írásbeli és szóbeli kifejezőképesség fejlesztése  

 a rendszerszemlélet, a problémamegoldó képesség, a kritikai gondolkodás, 

valamint az ismeretszerzés és tanulás képességének fejlesztése  

 a verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat 

elmélyítésének segítését.  
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Szakmai partner:  
 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Történelem és Filozófia Kar  

 

 

A versenyen díjazott XI. és XII. évfolyamos diákok felvételt 

nyernek a Babeş-Bolyai Tudomány Egyetem Történelem 

Karára.  
 
A verseny módszertana:  

 

 

 írásbeli: a témához kapcsolódó feladatlap megoldása  

 

 

Tematika: 
 

I. REVIZIÓ ÉS A VILÁGHÁBORÚ ELŐSZELEI 
 

1. A magyar revíziós politika megerősödése Hitler hatalomra jutása után 

2. A magyar honvédség fejlesztése a harmincas évék végén 

3. A magyar revíziós politika sikerei: I. bécsi döntés, Kárpátalja visszafoglalása, II. 

bécsi döntés, a Délvidék visszacsatolása 

. 

II. MAGYARORSZÁG A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN 
 

1 Magyarország viszonya Németországgal a második világháború kitörése után 

2 Magyarország belépése a második világháborúba 

3 Magyarország részvétele a Szovjetunió elleni harcban 

4 Horthy Miklós kiugrási kísérlete 

5 Magyarország német megszállása és a nyilas uralom  

6 Budapest ostroma 

7 A holokauszt Magyarországon 
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