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NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2018/2019. tanév 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IDEGEN NYELVEK 

ORSZÁGOS ANGOL NYELVI VERSENY 

(7., 8. évfolyam) 

 

A verseny meghirdetője: Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

A teljes versenykiírás elérhető: http://jankayiskola.hu/ 

A verseny pedagógiai célja: gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, érdeklődésükre 

számot tartó tehetséggondozó verseny megrendezése, a tanulói személyiség 

kibontakoztatása adottságaikkal, fejlődésükkel, tevékenységeikkel, szerzett 

tapasztalataikkal összhangban. A tanulók célnyelvi információk kezelésével, 

értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos képességeinek fejlesztése, az angol 

nyelv tudatos és igényes használatára nevelő, a tanulók élethelyzeteiben előforduló, 

motiváló feladatokkal. Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése, más kultúrák iránti 

nyitottság, megértés, és információcsere elősegítése. Sikerélményt nyújtó 

megmérettetési lehetőség és versenyrutin megszerzésének biztosítása a tanulók 

számára egységes, objektív és átlátható értékelési rendszer alkalmazásával. 

A verseny kategóriái: I. kategória: 7. évfolyam 

 II. kategória: 8. 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 
 

 

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 verseny anyaga mindkét évfolyam számára azonos, az angol nyelvi 

kerettantervek adott évfolyamokra vonatkozó tartalmaira épül. Feladattípusai 

nem térnek el az iskolarendszerű nyelvoktatásban széles körben alkalmazott 

tankönyvek feladattípusaitól. A tanulók teljesítményének értékelése 

évfolyamonként történik. 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

 

Nevezési határidő: 2018. október 26. 

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

Ideje: 2018. november 28.(szerda) 14.00-15.30 óra 

Helye: iskola 

 

A forduló anyagát a jelentkező iskolák a POK-tól kapják meg. Az iskolai szervezők a titkosítás szabályainak 

betartásával gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A tanulók saját iskolájukban, országosan azonos 

időpontban oldják meg a versenyfeladatokat. 

Megoldási idő: 90 perc. 

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

A megadott ponthatárt elért tanulók munkáit a tanuló nevezési lapjával együtt az iskola igazgatója terjeszti fel a POK-

hoz. 

A megyei fordulóba bejutott tanulók listáját a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 
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MEGYEI FORDULÓ: 

 

Nevezési határidő: 2018. december 12. 

Nevezés módja: A megyei fordulóba továbbjutó tanulók jelentkezése nevezési lapon történik. A kitöltött 

nevezési lapot az iskola igazgatójának aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátva a megyei 

fordulóba felterjesztett tanuló feladatlapjához csatolva a POK-ba kell beküldeni. A nevezési lap 

a verseny honlapján (www.jankayiskola.hu/angolverseny) megtalálható. A megyei fordulóba 

való bejutásról a megyei versenybizottság dönt. (Ezzel párhuzamosan a szülői nyilatkozattal 

kiegészített Jelentkezési lap 2. is küldjék meg a POK címére, mely a mellékletben található vagy 

letölthető a POK honlapjáról.) 

Ideje: 2019. február 27. (szerda) 14.00-15.30 óra 

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

 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. Holtverseny esetén az útmutató szerint kell 

eljárni, amennyiben az útmutató külön nem rendelkezik, akkor a legmagasabb pontszámú feladatot jobban teljesítő 

tanuló kerül előbbre a rangsorban. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ: 

 

Ideje: 2019. május 18. (szombat) 

Helyszíne: Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba, Dedinszky Gyula u. 1/1. 

 

 

Salgótarján, 2018. december 04. 

 
Selmeczi Zoltán 

Oktatási Hivatal 

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

 


