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VERSENYKIÍRÁS 

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL PÉCSI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONTJA ÁLTAL 

MEGHIRDETETT 

Baranya megyei angol nyelvi verseny  

a középiskolák 9-10. évfolyamos tanulói számára 

2022/2023. tanév 

A verseny kiírása a Zalaegerszegi POK versenykiírásának adaptációja alapján készült 

 

A verseny célja:  

Az idegen nyelv tanításában is fontos a diákoknak a megmérettetése. A megyei verseny kiváló 

alkalmat teremt arra, hogy diákjaink összemérjék tudásukat és mind írásban, mind szóban meg-

mutathassák a tanultakat. 

A megyei verseny egyúttal két okból is hiányt pótol. Egyrészt az OKTV-t csupán a 11. és 12. 

évfolyamosok számára szervezik, míg a megyei versenyt az alsóbb évfolyamok, azaz a 9. és 10. 

évfolyam nyelvtanulói számára hirdetjük meg. Másrészt olyan szintet céloz meg, amely nem csak 

a legmagasabb tudású diákoknak motiváló, viszont a legkiválóbb tanulók méltán kiemelkednek a 

mezőnyből.  

 

A verseny kategóriáinak helyes megnevezése: 

A 9. és a 10. évfolyam. Öt évfolyamos, ill. nyelvi előkészítő képzés esetében a 9. évfolyam alatt 

a nyelvi előkészítő (vagyis a középiskolában töltött első) évfolyam, míg a 10. évfolyam alatt a 

nyelvi előkészítőt követő (vagyis a középiskolában töltött második) évfolyam értendő. 

 

Megjegyzés: 

A gimnáziumok és technikumok tanulói az idei tanévben nem külön versenyeznek, hanem a gim-

náziumok és technikumok tanulói minden kategóriában együtt indulhatnak. Ezért a kiírásban kö-

zépiskolai tanulók megnevezést használjuk.  

 

Kategóriák: 

• 9/I. kategória (haladók) azon 9. évfolyamos középiskolai tanulók részére, akik álta-

lános iskolában kezdték meg az angol nyelv tanulását és most haladóként folytatják 

tanulmányaikat. 
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• 9/II. kategória azon 9. évfolyamos középiskolai tanulók részére, akik az angol nyel-

vet nyelvi előkészítő, két tanítási nyelvű osztályban, vagy haladóként tanulják. 

• 10/I. kategória (haladók) azon 10. évfolyamos középiskolai tanulók részére, akik ál-

talános iskolában kezdték meg az angol nyelv tanulását és most haladóként folytatják 

tanulmányaikat.  

• 10/II. kategória a 10. évfolyamos középiskolai tanulók részére, akik az angol nyelvet 

nyelvi előkészítő, két tanítási nyelvű osztályban, vagy haladóként tanulják. 

 

Kötelezően a II. kategóriában kell indulnia:  

- a nyelvi előkészítő osztályok diákjainak; 

- a két tanítási nyelvű osztályok diákjainak;  

- azoknak a diákoknak, aki a verseny nevezés időpontjában közép- vagy felsőfokú C- típusú 

nyelvvizsgával rendelkeznek. 

 

A II. kategóriában indulhatnak továbbá azok a haladó diákok, akik magasabb kihívás elé szeret-

nék magukat állítani. Ők az I. és a II. kategória közül választhatnak, viszont csak az egyik kate-

góriában indulhatnak.  

 

A verseny jellege: 

A verseny minden kategóriában írásbeli és szóbeli fordulóból áll. 

 

I. forduló: 

Az írásbeli forduló keretében a tanulók egy 80 perces feladatlapot oldanak meg saját iskolájuk-

ban. A feladatlapok összeállítását független szakemberek végzik. A feladatlapok legalább 8, leg-

feljebb 10 feladatot tartalmaznak, feladattipológiailag hasonlóak a korosztály számára készített 

nyelvkönyvek feladataihoz. A feladatok autentikus szövegekre épülnek, a tanulók szókincsét, 

szövegértését, nyelvhasználatát és nyelvhelyességét mérik.  

A II. kategória annyiban különbözik, hogy az írásbeli fordulón a szóbeli forduló országismereti 

témájával kapcsolatos szövegekre épülő feladatsort írnak a tanulók, de a feladatlapok nem az 

országismereti tudásra fókuszálnak. 

A megoldás során a tanulók segédeszközt (pl. szótár, okostelefon) nem használhatnak. 

 

 

II. forduló:  

A verseny tartalmi része az I. kategória számára: 
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A szóbeli fordulóban a tanulók kétféle feladatot oldanak meg: 

- érvelés/véleménykifejtés egy adott állítással kapcsolatban; 

- önálló témakifejtés képi impulzus és irányító szempontok alapján. 

A két feladat megoldására felkészülési idő nincs, 10 perc áll a versenyzők rendelkezésére. 

 

Társalgási témakörök 

9. évfolyam 10. évfolyam 

• Családi élet • Családmodellek 

• Ünnepeink 
• Ünnepek Magyarországon és a célnyelvi or-

szágokban 

• Öltözködés • Szolgáltatások 

• Vásárlás • Környezetvédelem 

• Lakóhelyem 
• Iskolarendszer itthon és a célnyelvi orszá-

gokban 

• Iskolai élet • Veszélyes sportok 

• Egészséges életmód • Virtuális világunk (TV, számítógép stb.) 

• Szabadidős elfoglaltságok, hobbik • Szenvedélybetegségek 

• Szórakozás (színház, mozi stb.) • Nyaralás itthon és külföldön 

• Utazás • A nyelvtanulás fontossága 

 

A verseny tartalmi része a II. kategória számára: 

A nyelvi előkészítő és a két tanítási nyelvű osztályok tanulói országismereti témára épülő vetél-

kedőn vesznek részt.  

A szóbeli fordulót témájában az írásbeli forduló országismereti szövegekre épülő feladatsora ké-

szíti elő, de az írásbeli feladatsorok még nem az országismereti tudást mérik. 

A versenyzők a szóbeli fordulón egy saját készítésű projekt alapján öt perces szabad előadás 

keretében beszélhetnek az előzetesen megadott témáról. Előadásukhoz digitális prezentációt ké-

szítenek, amelyet elektronikus adathordozón hoznak magukkal. Az előadást követően a zsűri a 

témára reflektálva kérdéseket tehet fel. 

 

Téma: Az Egyesült Királyság uralkodóinak múltja és jövője 

Idei témánkat ezért II. Erzsébet halálának és III. Károly király trónra lépésének jegyében hirdet-

jük meg. Az előadás foglalkozhat Anglia (tágabb értelemben az Egyesül Királyság) történel-

mének bármely uralkodójával és uralkodó házával, annak kezdeteitől egészen napjainkig. 

mailto:info.pokpecs@oh.gov.hu


 
OKTATÁSI HIVATAL 

PÉCSI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT 
 

Cím: 7622 Pécs, Dohány utca 5. III. emelet  •   Levelezési cím: 7603 Pécs 3., Pf. 2. 

Tel: + 36 1 374 2243 •  E-mail: info.pokpecs@oh.gov.hu 

 

Témáját tekintve érinthet történelmi és kulturális témákat, napjaink akár populáris híreit, vagy a 

királyság jövőének feltételezhető irányvonalait. 

Az egyetlen feltétel, hogy a prezentáció kötődjön a fent megnevezett témák legalább egyikéhez. 

Az esetleges filmbejátszások nem képezik az 5 perces időkeret részét. A prezentáció a bejátszá-

sokkal együtt nem haladhatja meg a 7 percet.  

Felhívjuk a felkészítő tanárok és a versenyzők figyelmét, hogy a megadott időkeret túllépése 

pontlevonással jár. Az elbíráláskor fontos szempontot képez továbbá: a prezentáció tartal-

ma és felépítése, az előadó témában való jártassága és előadás módja, nyelvhelyessége és a 

kiejtése, valamint a bemutató formai rendezettsége. 

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei: 

Azok a tanulók jelentkezhetnek a versenyre, akik az angol nyelvet középfokú intézményben tan-

tárgyként tanulják, akiknek anyanyelve nem az angol nyelv, továbbá egyik szülőjük anyanyelve 

sem az angol nyelv, s akik 6. életévük betöltése után 6 hónapnál hosszabb időt nem töltöttek an-

gol nyelvterületen, továbbá iskolai tanulmányokat sem folytattak korábban angol tanítási nyelvű 

iskolában. 

Azok a tanulók vehetnek részt a versenyen, akik megfelelnek a kiírásban szereplő feltételeknek, 

továbbá akiknek nevezése határidőre történik. 

 

A versenyen való részvétel kizáró okai: 

A versenyből ki kell zárni azt a tanulót, aki nem felel meg a versenykiírásban szereplő feltételek-

nek. 

 

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:  

A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő köznapi témák (I. kategória), ill. a megadott or-

szágismereti és/vagy kulturális téma (II. kategória) angol nyelven való írásbeli és szóbeli kom-

munikálása a nyelvtani szabályok betartásával.  

Az I. kategóriában bármely, az adott évfolyamon használt angol nyelvkönyv alkalmas a felkészü-

léshez, míg a II. kategória témája egyéni kutatás tárgyát kell képezze. 

 

A továbbjutás feltétele, a továbbjutott tanulók értesítésének módja:  

A szóbeli döntőbe az írásbeli fordulóban elért eredmény alapján kategóriánként a 10 legjobb tel-

jesítményt nyújtott tanuló jut tovább. (A szóbeli fordulóba kategóriánként tehát NEM az első 10 

helyezést elérő tanuló kerül be, hanem az első 10-10 versenyzőt hívjuk be a szóbeli döntőre.)  

Az írásbeli forduló eredményéről a verseny szervezői értesítik az intézményeket. 
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A verseny végeredménye és közzétételének módja: 

A verseny végeredményét, a helyezéseket kategóriánként az 1. és 2. fordulóban elért összesített 

pontszám alapján állapítjuk meg. 

A versenyt szervező Pécsi POK mindkét fordulót követően e-mailben értesíti az intézményeket 

az elért eredményekről. 

 

Díjazás: 

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

sülnek.  

 

Nevezés: 

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

 

Jelentkezési határidő: 2022. december 12.  

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

mény nevének és a résztvevő tanulók kategóriánkénti létszámának megjelölésével.  

 

A verseny szóbeli fordulóján való részvételhez kitöltött, aláírt Nevezési lap és Hozzájáruló nyi-

latkozat megléte szükséges! 

A Nevezési lapon kérjük feltüntetni a szaktanár nevét is; valamint megjelölni, hogy a versenyző 

nyelvi előkészítő osztályba járt, illetve jár-e. 

 

A verseny tisztasága érdekében kérjük a szaktanárokat és az iskolavezetést a tanulók korrekt je-

lentkeztetésére! Nem megfelelő kategóriában történt nevezés esetén a versenyző a versenyből 

kizárható!  

Egy iskola egy kategórián belül tetszőleges számú versenyzőt nevezhet.  

 

A verseny ütemezése: 

Az I. forduló (írásbeli) időpontja: 2023. február 20. 14.00-15.20. 

Az írásbeli helyszíne: a tanuló iskolája 

Az iskolai forduló írásbeli feladatait és a javítási útmutatót a Pécsi POK elektronikusan eljuttatja 

az iskoláknak. Az iskolák a feladatlapokat a szükséges példányszámban (a titkosítás szabályainak 

betartásával) kinyomtatják, majd a megírást követően a megküldött útmutató alapján a szaktaná-

rok javítják és értékelik a dolgozatokat. A javítási útmutatóban meghatározott eredményt elérő 

feladatlapokat megküldik a Pécsi POK számára. A felterjesztés nem jelent automatikus bejutást a 

megyei fordulóba. 
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A javított dolgozatok továbbküldési határideje: 2023. március 6. (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 II. forduló (szóbeli) tervezett időpontja: 2023. május 18-19.  

Szóbeli forduló helyszíne:  

Későbbi időpontban kerül meghatározásra. 

 

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 

 

A Zala megyei forduló szervezőinek elérhetősége: 

László Edina – hivatali főtanácsos     

Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ 

E-mail: Laszlo.Edina@oh.gov.hu 

Baka Gabriella – középiskolai tanár 

E-mail: gabriellabaka@gmail.com 

 

 

Pécs, 2022. november 14. 

 

 

Ritter Betty 

főosztályvezető 

Oktatási Hivatal 

Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 
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