
Irinyi  János  élete  és  kora
2020/21-es tanév

Versenyfelhívás a 2020/21-es tanévben

 Az Irinyi János Református Oktatási Központ műveltségi
versenyt hirdet 

„Irinyi János élete és kora” címmel 
Célunk:  

az 1817 és 1895 közötti időszak kiemelkedő tudósának
életét,  
a magyar technikatörténet,  
a művelődés- és tudománytörténet kiemelkedő alkotásait,
találmányait,  feltalálóit  a  középiskolás  korosztály
tagjai jobban megismerjék. 

 A résztvevők köre:  

3 fős csapatok a középiskolák 9-11. évfolyamairól. 

A verseny lebonyolítása: internetes csapatverseny. 

A verseny ismeretanyaga: 

Irodalmi,  történelmi,  művelődéstörténeti,  zenei,
képzőművészeti,  tudománytörténeti  ismeretek.   

Az online forduló megoldására 2021. március 15. és március 31.

https://irinyi-ref.hu/irinyi-janos-elete-es-kora-2020-21-es-tanev/
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között van lehetőség a Redmentában, a Redmenta direktcímét az
Irinyi honlapján tesszük közzé. 

Külön  nevezési  lapot  nem  kell  beküldeni,  de  kérjük,  hogy
minden esetben a csapat tagjainak nevét, iskolájuk nevét és a
felkészítő tanár nevét pontosan, az elérhetőségükkel együtt
tüntessék fel a feladatlapon telefonszámmal együtt! 

A  versenyszervezéssel  kapcsolatosan  felmerülő  kérdésekre  a
titkar@irinyi-ref.hu és a Forgonyne@irinyi-ref.hu címen lehet
választ kapni.  

A felkészüléshez ajánlott szakirodalom: 

Irodalom:

Irodalom  tankönyv  10.  osztály:
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_10/lecke_04_012  

A magyar irodalom története 4. kötet – 284-320. oldala 

Kötelezően  elolvasni:  Jókai  Mór:  Egy  bujdosó  naplója
https://mek.oszk.hu/00800/00801/html/ ebből kiemelten:  

XVII. A bujdosó tanyája
      I. II. III. IV. V. VI. 

Tudománytörténet: 

Síró  András:  Irinyi  János  című  monográfiája  és  a  neten
található róla szóló cikkek,  

Az I. és II. ipari forradalom találmányai, feltalálói, 

http://www.kodaly-bp.sulinet.hu/pefele/E-k%C3%B6nyvek/Ma
gyar%20feltal%C3%A1l%C3%B3k%20%C3%A9s%20tal%C3%A1lm%C3%A
1nyaik.pdf 

Ebből: Bánki Donát, Bláthy Ottó Titusz, Bolyai Farkas, Bolyai
János, Csonka János, Déri Miksa, Eötvös Loránd, Ganz Ábrahám,
Jedlik  Ányos,  Kruspér  István,  Kühne  Ede,  Luppis  János,
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Mechwart  András,  Petzvál  József  Miksa,  Puskás  Tivadar,
Semmelweis Ignác, Zipernowsky Károly élete és munkássága. 

Történelem:  

http://rhost.dyndns.info/MyWeb/www_aprily-visegrad_hu/letoltes
/gorgei-verseny-2019/visegrad-iskola-verseny-gorgei-2019-
magyarorszag-tortenete-20190911.pdf 

Ebből: Az önvédelmi háború és a Függetlenségi háború fejezetei
kellenek. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10/lecke_05_045 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10/lecke_05_046 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10/lecke_05_047 

A zenei forduló témája: Erkel Ferenc művészete 

https://zeneakademia.hu/lexikon_nagy_elodok/erkel-
ferenc-1845  

Művészettörténet:  Budapest  világvárossá  fejlődésében  a
meghatározó  épületek  felismerése  (stílusjegyeik,  alkotójuk)
Segítségül: https://www.youtube.com/watch?v=eS4Cp8HoZKc 

Valamint  az  interneten  található  adatokat  is  fel  lehet
használni,  de  a  megoldásnál  a  megadott  szakirodalomban
szereplő adatot fogadjuk el. 

A versenyen a csapatok könyvjutalomban részesülnek. 

Kazincbarcika, 2021. január 31. 

A verseny szervezői 

Jó munkát kívánunk!  

Áldás, békesség! 
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