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AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT 
 

”Kulcs a tudáshoz” megyei szövegértési verseny 

 

  

 

A verseny pedagógiai célja: A szövegértési verseny célja, hogy a Nemzeti Alaptantervben 

megfogalmazott kulcskompetenciák közül erősítse az anyanyelvi, az önálló tanulást, a 

kezdeményezőképességet és az esztétikai tudatosságot. 

A diákok olvasási-szövegértési képessége központi szerepet játszik a modern társadalmakban. Ahogy 

világunk mind összetettebb és bonyolultabb lesz, annál inkább szükség van arra, hogy az írás és 

olvasás képességét minél hatékonyabb módon tudjuk használni annak érdekében, hogy boldogulni 

tudjunk a mindennapi életben. A Nyíregyházi Kodály Zoltán általános Iskola tanítói elsősorban az 

olvasás-szövegértés fontosságára" és az anyanyelvi kompetencia kulcsszerepére szeretnének a diákok 

figyelmét irányítani.  A verseny nem titkolt célja tehát a magyar nyelv ápolása. 

 

A verseny kategóriái: általános iskola        1. évfolyam 

            2. évfolyam 

              3. évfolyam 

              4. évfolyam 

              5. évfolyam 

A verseny ideje: 2018. 04. 20. 

A Verseny helye: Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola (Nyíregyháza, Vay Ádám krt.) 

 

A verseny jellege: írásbeli feladatmegoldás  

 

A verseny fordulói: egyfordulós, megyei szintű 

A versenyjelentkezés feltételei: iskolánként, osztályonként maximum 1 fő 

 

A nevezés módja, a nevezési lap: melléklet 

 

Az eredmények közzétételének módja: a Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola értesíti a 

nevező iskolákat és a honlapján is megjelenik az eredmény. 

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:  

 

Téma:  Gárdonyi Géza művei 

 

Értékelés szempontjai: 1. A feladatok pontos, utasítás szerinti megoldása. 

                                        2.Esztétikus, olvasható írás. 

                                        3.A tanult helyesírási szabályok betartása 

Értékelés: A feladatok pontozása során a legtöbb pontot elérő tanulók kerülnek jutalmazásra.  

 

 

A verseny díjai (oklevél, emléklap, jutalomkönyv, tárgyjutalom): Minden résztvevő tanuló 

emléklapot és csokoládét kap. Évfolyamonként az első három helyezett részesül könyvjutalomban, és 

oklevelet kap. Az öt évfolyam legjobb eredményeit elért iskola kapja meg a vándordíjat. Különdíj: a 
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versenyt meghirdető Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola tanulóinak eredményes szereplése 

esetén. A helyezett tanulók felkészítő pedagógusai oklevelet kapnak. 

 

 

A versenyrendező neve, címe, elérhetősége:  

Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola (Nyíregyháza, Vay Ádám krt.) 

Tel: 42/512-816 

Email: kodaly.iskola@kodaly-nyhaza.sulinet.hu 

Szervezők: Erdélyi Zsoltné (06 30 8529209); Koczkás Lászlóné (06 30 8457915) 

Kapcsolattartó: Erdei Péterné intézményvezető-helyettes (06 70 3258867) 

 
 

Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 

4400 Nyíregyháza, Egyház u. 13. 

Versenyszervező: Szántó Anett Kitti 

Tel: 06-30-626-8701 

E-mail: szanto.anett.kitti@oh.gov.hu 
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