
 
 

OLIMPIADA HISTORYCZNA IM. ARTURA GÖRGEYA 
 

Konkurs historyczny organizowany jest dla 3 osobowych grup uczniów z 7-8 klas szkół podstawowych 
z siedzibami na terenie Węgier, dla uczniów węgierskojęzycznych mieszkających poza granicami 
Węgier oraz dla uczniów szkół polskich. Konkurs odbywa się w formie online.  
 
Temat konkursu: Polsko-węgierskie kontakty historyczne 
 
Celem konkursu jest: 

- pielęgnowanie przyjaźni polsko-węgierskiej  
- rozszerzanie wiedzy teoretycznej uczniów 
- wychowanie poprzez pracę samodzielną i pracę w grupie 

 
Planowany program konkursu: 
Termin zgłoszeń i rejestracji: do 14 lutego 2021 roku, warunkiem jest wypełnienie formularza zgłoszeń. 
Pierwszy etap: do 28 lutego 2021 roku, warunkiem jest przesłanie na adres mailowy filmu wideo lub 
wypracowania (wymogi w osobnym opisie “Tematyka wypracowania”). 
Drugi etap: między 1 a 7 marca 2021 r. – Wyswobodzenie się z wirtualnego pokoju tajemnic. 
Trzeci etap: 26 marzec 2021 roku od 14.00 do 15.00 godziny czasu środkowoeuropejskiego - Pisanie 
testu online.   
 
Zadania są ułożone przez pana Új Imre Attila, nauczyciela szkoły średniej z Debreczynu 
 
 
Proponowana literatura do przygotowania na konkurs: 
Polsko – Węgierska Czytanka Historyczna (redakcja: Karol Biernacki - Rotár Krisztina, Szeged, 2018) 
 
Nagroda główna dla zwyciezcy konkursu: 4 dniowa wycieczka na Węgry dla zwycięskiej grupy i 
nauczyciela przygotowującego (jeżeli sytuacja związana z pandemią do lata 2021 roku nie ulegnie 
zmianie nagrodą będzie wartościowy prezent dla zwycięskiej grupy). 
 
Zgłoszenie i dalsze informacje: https://www.szepi.hu/hirek/2020-2021/gorgey-artur-tortenelemverseny 
Udział w konkursie jest darmowy. 
 
Organizatorzy konkursu: 

Meritum Kulturális és Művelődési Közhasznú Egyesület ( Stowarzyszenie Kulturalne 

Meritum ) 

Dugonics András Piarista Gimnázium (Liceum Piarów im. Andrasa  Dugonicsa)  

Szegedi Lengyel Önkormányzat (Samorząd Polski w Szeged) 

Ötágú Síp Kulturális Egyesület (Ötágú Síp Stowarzyszenie Kulturalne) 

 
Instytucje wspierające konkurs: 

Csongrád-Csanád Megyei Védelmi Bizottság (Komisja do spraw Obrony woj. Csongrád-
Csanád) 
Wacław Felczak Alapítvány (Fundacja im. Wacława Felczaka) 
Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület (Polsko Węgierskie Stowarzyszenie Kulturalne) 

MNL Csongrád-Csanád Megyei Levéltár (Archiwum woj. Csongrád-Csanád) 

Mozaik Kiadó (Wydawnictwo Mozaik) 

Rubicon Kiadó  (Wydawnictwo Rubicon) 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/170R7nbDYO5Bt98vyrNFc4wLX5U5dbchK
https://www.szepi.hu/hirek/2020-2021/gorgey-artur-tortenelemverseny


 
 
Dalsze informacje: 

- Mikó Valér tel.: 36702556208, kontakt w j.węgierskim i angielskim  

- Balogh Bence tel.:36305221183, kontakt w j.węgierskim i angielskim 

- e-mail: gorgeyverseny@gmail.com 

kontakt w j.węgierskim, angielskim lub polskim 
 
 
ŻYCZYMY UDANYCH PRZYGOTOWAŃ DO KONKURSU 
 
Szeged, 25 stycznia 2021 r. 
 
 
Organizatorzy 
 
 

mailto:gorgeyverseny@gmail.com

