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Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja az Országos Német Nyelvi verseny 7-8. 

osztályosoknak versenykiírásához az iskolai és a Baranya megyei forduló lebonyolításával 

kapcsolatban az alábbi kiegészítést teszi. 

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 

I. kategória: 7. évfolyam 

II. kategória: 8. évfolyam 

Nevezés a versenyre:  

Nevezési határidő: 2018. november 30. (péntek)       

Az iskolai fordulóra nevezni a Pécsi POK honlapján, a Tanulmányi versenyek fül alatt található 

táblázatból megnyíló Regisztrációs felületen keresztül lehet: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pecs_tanulmanyi_versenyek 

Az 1. (iskolai) írásbeli forduló időpontja: 2019. január 10. (csüt.) 14:00-15:00 óra 

Az iskolai forduló anyagát a jelentkező iskoláknak a Pécsi POK elektronikus úton továbbítja. Az iskolai 

szervezők a titkosítás szabályainak betartásával gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A 

tanulók saját iskolájukban, országosan azonos időpontban oldják meg a versenyfeladatokat. A 

megoldásra fordítható idő: 60 perc. 

A versenydolgozatokat központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján az iskola szaktanára javítja. 

Az iskolai fordulóban legalább 80%-os teljesítményt elérő dolgozatokat (ha ilyen nincs az iskolában, 

akkor a két legjobb eredményt elérő dolgozatot) a tanulók nevezési lapjával együtt az iskola igazgatója 

legkésőbb 2019. január 25-ig felterjeszti a Pécsi POK címére:  

Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 

7626 Pécs, Egyetem u. 2. 

(Kérjük, a borítékra írják rá: ORSZÁGOS NÉMET NYELVI VERSENY) 

A továbbjutás az elért eredmények rangsora alapján dől el. A tanulók behívása a megyei fordulóba 

legkésőbb 2019. február 15-ig történik.   

A 2. (megyei) írásbeli forduló időpontja: 2019. március 07. (csüt.) 14:00-16:00 óra 

A megyei forduló helyszíne: A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma – 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. 

A megyei fordulót a Pécsi POK szervezi.  A feladatlap megoldására fordítható idő: 120 perc. A forduló 

feladatlapjait a Pécsi POK által felkért szaktanácsadó javítja és értékeli központi javítókulcs és pontozási 

útmutató alapján. A megadott ponthatárt elért feladatlapokat a jelentkezési lappal együtt a Pécsi POK 

továbbítja legkésőbb 2019. március 22-ig a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar- Német Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola címére. A felterjesztés nem jelent automatikus behívást az országos fordulóba.   

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pecs_tanulmanyi_versenyek

