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VERSENYKIÍRÁS 

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL PÉCSI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONTJA ÁLTAL 

MEGHIRDETETT 

Baranya megyei angol nyelvi verseny  

az általános iskolák 7-8. évfolyamos tanulói számára 

2022/2023. tanév 

A verseny kiírása a Zalaegerszegi POK versenykiírásának adaptációja alapján készült 
 

 

 

A verseny célja: a szervezők szándéka az, hogy a diákok összemérhessék angol nyelvi tudásukat, 

valamint az angol nyelv iránti érdeklődés és tanulási kedv növelése. 

 

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:  

 

I. kategória: 7. évfolyam tanulói 

II. kategória: 8. évfolyam tanulói 

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: nincs 

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei:  

 

Jelentkezhetnek 

- mindazok a 7-8. évfolyamon tanuló diákok, akik a célnyelvet az adott évfolyamon, köz-

nevelési intézményben tantárgyként tanulják, 

-  a célnyelv nem anyanyelvük, 

- egyik szülőjüknek vagy gondviselőjüknek sem anyanyelve a célnyelv, 

- nem jártak/járnak célnyelvi tanítási nyelvű osztályba, (angol-magyar két tanítási nyelvű 

osztály) 

- egy naptári évben 3 hónapnál nem töltöttek hosszabb időt angol nyelvterületen. 

 

 

Az írásbeli forduló feladatainak rövid ismertetése:  

A tanulók saját iskolájukban egy 60 perces tesztet írnak, melyhez szótár vagy más segédeszköz 

nem használható.  A feladatok az általános iskolai kerettantervhez kapcsolódnak, s tartalmaznak a 

célnyelvi országokkal kapcsolatos kérdéseket is.  
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A nevezés módja, határideje: 

 

Jelentkezési határidő: 2023. január 16.  

 

A versenyre a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központnál lehet elektronikusan jelentkezni az intéz-

mény nevének és a résztvevő tanulók kategóriánkénti létszámának megjelölésével.  

 

Nevezési díj: A versenyen történő részvételért nincs részvételi, nevezési, díj.  

 

Az iskolai írásbeli forduló időpontja: 2023. február 15.  14.00 óra.  

Az írásbeli versenydolgozatokat az adott iskola szaktanárai javítják a javítási-értékelési útmutató 

alapján.   

 

A javított dolgozatok továbbküldési határideje: 2023. február 21. (postabélyegző dátuma) 

Beküldési cím: 

Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 

Levelezési cím: 7603 Pécs 3., Pf. 2. 

 

A dolgozatokhoz kérjük, hogy az iskolák mellékeljenek egy összesítő listát a versenyzők és fel-

készítő tanáraik nevével. 

 

A beküldendő dolgozatok ponthatárát a javítási-értékelési útmutató tartalmazza majd, a szóbeli 

fordulóba évfolyamonként a 8-10 legjobb eredményt elérő tanulót hívjuk be. Holtverseny esetén 

a javítókulcsban előre meghatározott feladatokat vesszük figyelembe. 

 

A szóbeli forduló témája, ismeretanyaga: 

A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő köznapi témák szóbeli kommunikálása angol nyel-

ven a nyelvtani szabályok betartásával. Bármely az adott évfolyamon használt angol nyelvkönyv 

alkalmas a felkészüléshez.  

 

A szóbeli forduló feladatainak rövid ismertetése:  

A) a versenyző által húzott téma kifejtése vizuális segédanyagok és irányító szempontok alapján 

B) társalgás angol nyelven a vizsgáztatókkal (hétköznapi szituáció) 
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A versenyen való részvételhez kitöltött, aláírt Nevezési lap és Hozzájáruló nyilatkozat megléte 

szükséges! 

 

A szóbeli forduló tervezett időpontja (7. és 8. évfolyam): 2023. április 27-28.  

 

A szóbeli forduló helyszíne mindkét évfolyam számára:  

Későbbi időpontban kerül meghatározásra. 

 

A verseny végeredményét a megyei írásbeli fordulón elért pontszám és a szóbeli fordulón elért 

pontszám összesítésével kialakult sorrend adja.  

 

Az eredmények közzétételének módja: 

Az eredményhirdetés a versenyt követően történik. A versenyt szervező Pécsi POK e-mailben is 

értesíti az intézményeket az eredményekről. 

 

Díjazás: 

A legeredményesebb diákok (kategóriánként az 1-3. helyezett) oklevélben és jutalomban része-

sülnek a tanév végén.  

 

 

 

 

 

 

 

Társalgási témakörök mindkét évfolyam számára 

• Család, családi események, közös programok 

• Lakóhely bemutatása. A vidéki és városi élet 

• Étkezés: napi étkezések, egészséges táplálkozás 

• Évszakok, hónapok, időjárás 

• Öltözködés, a divat világa 

• Sport 

• Iskola, barátok 

• Szabadidő, szórakozás 

• Utazás és pihenés 

• Ünnepek és szokások 

• Környezetvédelem 
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A Baranya megyei forduló szervezőjének elérhetősége: 

Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ   

Levelezési cím: 7603 Pécs 3., Pf. 2. 

Tel.: +36-1/477-3170, +36-1/374-3162 

E-mail: versenyek.pokpecs@oh.gov.hu 

 

 

Pécs, 2022. november 14. 

 

 

Ritter Betty 

főosztályvezető 

Oktatási Hivatal 

Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 
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