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    Dr. Gál József Somogy Megyei Honismereti Verseny  

2018/2019.  

III. forduló 

Kedves Versenyzők! A harmadik írásbeli forduló tematikájában a régi iskola témaköréhez 

kapcsolódik. Feladataitokban a mellékelt tanulmányrészletekre, képekre és saját 

kutatómunkáitokra is támaszkodhattok. Jó versenyzést kívánunk! 

 

1. A 19. század végén, a 20. század első évtizedeiben az iskolákban uralkodó 

helyzeteket és taneszközöket mutatja be Kelemen Elemér Somogy megye 

népoktatása közoktatásunk polgári átalakulásának időszakában 1868-1918 című 

könyvének részlete (Ld. melléklet), valamint az alábbi kép is ezt szemlélteti.  
 

 

 
Taneszközök és berendezési tárgyak az iskolatörténeti kiállításban Szendrőn, a Csáky-kastélyban 
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A tanulmány és a kép segítségével fejtsétek meg a rejtvényt! (8 pont) 
 

1. írás tanításához használt füzet 
2. agyagpalából készült kézbe vehető lemez 
3. szilárd agyagpalából készült íróeszköz 
4. a földrajz órák eszköze 
5. tintatartó 
6. tantárgy a régmúltból (ld. a Polgári Iskola Értesítője) 

 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.         U       

6.                

7.                

 
 
Megfejtés:………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mire való ez az eszköz ?....................................................................................................... 
 
Karikázzátok be az előző oldalon lévő képen, hol látható ez a tárgy! 
 
 
 

2. A mellékletben található 1. sz. szöveg alapján egészítsétek ki az ábrákat a következő 

fogalmakkal:  

 

elemi iskola,     gimnázium,      polgári iskola,       munka,        szakmatanulás 

Ha helyesen írjátok be a szavakat, kirajzolódik, milyen lehetőségei voltak a 20. század elején 

a tanulásra/ az életre a gyerekeknek.  (5 pont) 

 

 

 

  

  

  

                    6 osztályos                                                            4 osztályos 
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3. Fogalmazzátok meg 3-4 mondatban, milyen intézkedéseket tett Klebelsberg Kuno a 

magyar oktatás és a gyermekek fejlődése érdekében! (2. sz. szöveg)  (4 pont) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Figyeljétek meg a Polgári Iskola 1935/36-os tanévéből származó Értesítőjét!  

Válaszoljatok a kérdésekre a dokumentum alapján!   ( 5 pont) 
 
 

 
Hány évfolyamból állt a Polgári Iskola?...................................................................... 

Hányféle jeggyel osztályoztak? ……………………………………………………………………………… 

Milyen érdekességet találtatok az ábrában az osztályzással kapcsolatban? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mely tantárgyat tanulták csak a fiúk?....................................................................... 

Melyik tantárgyat tanulhatták csak a lányok?............................................................ 
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5. Kutassatok arra vonatkozóan, hogy az iskolátok székhelyén (azon a településen, 

ahol az iskola ma áll) mikor és milyen feltételekkel alakult iskola!  

Milyen érdekességet mutatnátok saját iskolátokról a hozzátok látogatóknak? 

Készüljetek fel az iskola történetének bemutatására a szóbeli döntőben 2-3 

percben! (értékelése a szóbeli döntőn) 

 
 
Beküldési határidő: 2019. március 6.          


