XVIII. Kárpát- medencei honismereti verseny
középiskolások számára

Mária Terézia és kora
Formai kívánalmak a pályamunka írásához:
1. A cím és a tartalom egybeesése.
2. A pályamunka szövegét 12-es Times New Roman betűkkel kell írni.
3. korrekt gépelés:
a. helyesírási hibák kiküszöbölése
b. mellékjelek (pont, vessző, ékezetek stb.) használata
c. szóközök helyes alkalmazása (a szavak és mellékjelek után szóköz
alkalmazása, ha a szó után jön a mellékjel, akkor az a szóhoz tapad).
4. A szöveget sorkizárt (Justify) módon kell formázni (kívéve, ha valamilyen
irodalmi részletet ill. forrásidézetet akarunk kiemelni a szövegből).
5. A sorköz (line spacing) 1.5-ös.
6. A szöveget címekkel és bekezdésekkel kell minél logikusabban tagolni.
7. A munka végén közölni kell a munka megírásához használt irodalom jegyzékét
(Az irodalomjegyzék korrekt magadásának a módja: szerző: cím. kiadó, hely, év.;
internetes forrás esetében: címsor, a megtekintés időpontja, év, hónap, nap.)
A pályamunkák tartalmának színvonalára ható tényezők:
1.
2.
3.
4.
5.

A főszöveg minél jobb minősége (érthető, világos, szabatos)
Illusztrációk (képek, ábrák)
Idézetek beiktatása (a források beszéltetése)
Időrendi táblázat készítése és a függelékben annak közlése
A főszövegben előforduló személyek életrajzának, szabatos közlése, a keveset
használt kifejezések magyarázata és hasonlók közlése a magyarázó láb- ill.
végjegyzetekben (se ne legyen túl kevés, se túl sok az ilyen típusú közlés).

Az internetről és a könyvekből felhasznált adatokat kérjük idézőjelbe tenni,
feltüntetve a hivatkozást. Minél több és pontosabb a hivatkozás, valamint minél
világosabb szerkezetű, és rendszerezettebb a munka, annál nagyobb az esély a maximális
pontszám elérésére. Ugyanakor az is fontos, hogy eredeti munkák szülessenek, amelyben
kifejezésre jut a diákok érdeklődése, kreativitása. A hivatkozások pontos forrását kérjük
lábjegyzetben közölni (Szerző: cím. Kiadó, kiadás helye, kiadás ideje, oldalszám;
Internetes forrás esetén a címsor és a megtekintés idejének feltüntetése). Kérjük, hogy az
esetleges idézőjel nélküli másolások kiszűrése végett, azaz a verseny tisztasága
érdekében, digitális formában is küldjék el munkájukat: empe@tippnet.rs. Kérjük, hogy
az illusztrációk forrásait is tüntessék fel.
Amennyiben a pályamunkákban az elbírálók idézőjelek és hivatkozás nélküli
átírásokat találnak, a pályamunka nem kap pontokat.
Sikeres felkészülést kívánunk!
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