
2.2.12. Olasz nyelv 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két 

kategóriában és három fordulóban zajlik. 

– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdődően – az egyes tanévek heti 

óraszámát összeadva – a versenyben való részvétel évének heti óraszámával bezárólag összesen 

legfeljebb heti 18 órában tanulják az olasz nyelvet bizonyítványban feltüntetett tantárgyként. 

– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem sorolhatók az I. kategóriába (köztük az olasz-

magyar két tanítási nyelvű képzésben vagy az olasz nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésben 

részt vevő/részt vett tanulók is). 

A verseny anyaga 

Első forduló 

– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).  

– Feladatlap (nyelvtan, szókincs, szövegértés és szövegalkotás). 

Második forduló 

– Írásbeli (időtartam 80 perc, elérhető pontszám 70 pont).  

– Nyelvi feladatlap (szókincs, szövegértés) (időtartam 60 perc, elérhető pontszám 50 pont). 

– Öt percnél nem hosszabb eredeti olasz szöveg hallás utáni megértését ellenőrző feladatlap 

(időtartam 20 perc, elérhető pontszám 20 pont). 

– Szóbeli (elérhető pontszám 40 pont).  

– Beszélgetés kép alapján a hétköznapi élet témáiról (iskola, környezet, család, ifjúság, szabadidő, 
kultúra, Olaszország, Magyarország) általános megközelítésben. 

Harmadik forduló (döntő) 

– Írásbeli (időtartam (30 perc, elérhető pontszám 20 pont). 

– Hét percnél nem hosszabb videofelvétel (olasz tv-műsor részlete, például interjú, vetélkedő, 

ismeretterjesztő műsor, reklám, show, szappanopera) megértését ellenőrző feladatlap megoldása. A 

kérdések nemcsak a verbális, hanem a vizuális információkra is vonatkoznak (gesztusnyelv). 

– Szóbeli (elérhető pontszám 40 pont).  

– Helyben olvasott, eredeti olasz szöveg (újságcikk, könyv- vagy filmismertetés, úti program stb.) 

megértését ellenőrző beszélgetés: kifejező felolvasás, egyes aláhúzott szövegrészek, kifejezések 

értelmezése, válaszadás a szöveggel kapcsolatos kérdés(ek)re. 

A versenyfeladatok megoldásához minden fordulóban csak a versenybizottság által biztosított segédanyag 
használható (kép, szöveg stb.), semmilyen más segédeszköz (szótár stb.) nem. 

A verseny szervezése 

Az első forduló időpontja mindkét kategóriában: 2012. november 27. (kedd), 14 óra. 

– A fordulót az iskolák bonyolítják le. 

– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató 

alapján.   

– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára 

adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben 

foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő 

után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 

– A beküldött dolgozatok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét 

kitevő legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.  

A második forduló időpontja az I. kategóriában: 2013. február 20. (szerda) 10 óra, a II. kategóriában: 

2013. február 21. (csütörtök) 10 óra. 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével. A versenyzőknek 



magukkal kell hozni a nyelvi nyilatkozatot (1. sz. melléklet) és a megfelelő kategóriaválasztásról szóló 

igazolást (3. sz. melléklet)! 

– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát. 

– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló eredményeinek összesített pontszáma 

alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe 

jutó versenyzőket. Pontazonosság esetén a második forduló nyelvi feladatlapjának pontszáma dönt a 

továbbjutásról, további pontazonosság esetén a hallott szöveg értése feladat pontszáma, majd a szóbeli 

feladat pontszáma dönt a továbbjutásról.  

A harmadik forduló (döntő) időpontja az I. kategóriában: 2013. április 16. (kedd), 10 óra, a II. 

kategóriában: 2013. április 17. (szerda) 10 óra. 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.  

– A verseny végeredményét kategóriánként a második forduló nyelvi feladatlapjának és a harmadik 

fordulóban elért eredményeknek az összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a 

videofelvétel megértését ellenőrző feladatlappal elért pontszám, további pontazonosság esetén a szóbeli 

feladat eredménye határozza meg a helyezést. 


