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AZ OKTATÁSI HIVATAL SALGÓTARJÁNI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTAL 

MEGHIRDETETT NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2018/2019. tanév 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

NÓGRÁD MEGYEI MÓRA FERENC MAGYAR NYELVTAN VERSENY 

(4. évfolyam) 

 

A teljes versenykiírás elérhető: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/salgotarjan/salgotarjan_versenyek 

A verseny pedagógiai célja: A verseny célja a magyar nyelv ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat 

és az anyanyelv szeretetének az erősítése, a munkavégzéshez szükséges helyesírási 

kompetencia és az önálló gondolkodás fejlesztése. 

A verseny kategóriái: 4. évfolyam 

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ (továbbiakban: POK) 

3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Tóth Beáta pedagógiai referens 

Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/422-475, +36-30/682-2329 
 

Versenykoordinátor: Prakfalviné Mede Beáta szaktanácsadó +36-32/789-346 
 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: iskolai (írásbeli) 

 megyei (írásbeli) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány vagy tárgyjutalom a megyei döntőn 1-3. helyezést elért versenyzők 

részére 

Nevezési díj: Nincs 

A verseny témája, ismeretanyaga: A 3. osztályos tantervi anyag alkalmazásszintű ismerete, valamint a 4. osztály 

tananyagának időarányos része. A tanult nyelvtani anyag kapcsán felmerülő 

helyesírási szabályok alkalmazása. Nyelvi-logikai feladatok. 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

 

Nevezési határidő: 2019. március 04. 

Nevezés módja: Jelentkezési lap 1. – létszámmal (a mellékletben található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje: 2019. március 13.(szerda) 14.00 óra 

 

Témakörök: Helyesírás és nyelvhelyesség; főnév, melléknév, ige helyesírása; J/Ly használata; betűrend; rejtvények. 

Megoldási idő: 60 perc. Íróeszköz: kék színű golyóstoll 

A tanulók az iskolai fordulón a POK részéről megbízott szaktanácsadó által összeállított írásbeli feladatsort oldanak 

meg. A feladatlapokat a szaktanárok helyben sokszorosítják és javítják, javítási útmutató alapján. A megyei fordulóba 

a legjobban teljesítő 3 tanulót nevezhetik be az intézmények (holtverseny esetén a legmagasabb pontszámú feladatot 

jobban teljesítő tanuló jut tovább). Az iskolai fordulón a tanulók semmiféle segédeszközt nem használhatnak! 

A döntőbe bejutott tanulók listáját a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 
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MEGYEI DÖNTŐ: 

 

Nevezési határidő: 2019. április 08. 

Nevezés módja: Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a mellékletben található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje: 2019. április 17. (szerda) 14.00 óra 

Helye: Salgótarjáni Általános Iskola Székhelyintézmény (3100 Salgótarján, József Attila út 2.) 

 

Témakörök: Szavak a mondatban; szótan; helyesírás, nyelvhelyesség; ige, főnév, melléknév, számnév nyelvtani 

szabályai; játékos feladatok, rejtvények. 

Megoldási idő: 60 perc. Íróeszköz: kék színű golyóstoll 

A tanulók a megyei fordulón a POK részéről megbízott szaktanácsadó által összeállított írásbeli feladatsort oldanak 

meg. A megyei fordulón a tanulók semmiféle segédeszközt nem használhatnak! 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. Holtverseny esetén a legmagasabb 

pontszámú feladatot jobban teljesítő tanuló kerül előbbre a rangsorban. 

 

 

 

 

Salgótarján, 2018. október 17. 

 
Selmeczi Zoltán 

Oktatási Hivatal 

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

 


