2.1.2. Magyar nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy
kategóriában és három fordulóban zajlik. A második fordulóba jutó versenyzőknek pályamunkát kell beadniuk
az alábbiakban megadott témák közül egyet kiválasztva.
A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott kifejezést rá kell írni a pályamunkára, de ezen
kívül semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell
megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző személyére, maximum 8 karakterből álló, minden esetben
betűkarakterrel kezdődő kifejezés legyen.
Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival
megfelelően kitöltött 5. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az
adatközléshez kötelező az 5. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzőknek a jeligével ellátott pályamunkát és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidő figyelembe
vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola
igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidőig. A csomagoláson az iskola hosszú
bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: "OKTV magyar nyelv
pályamunka/pályamunkák".
Csak azoknak a versenyzőknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatalba, akiknek az első
fordulóbeli dolgozata a felüljavítás után elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.
A pályamunka elkészítésének szabályai:
– A pályamunka terjedelme – az ábrák, az aláírások, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával
– 20-30 gépelt oldal lehet (12-es betűnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5cm margó). A megadottnál kisebb
vagy nagyobb terjedelmű pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli.
– A versenyzőktől elvárható a megfelelő stílus és helyesírás; a versenybizottság ezt is figyelembe veszi az
értékeléskor.
– Az idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon kell
megjelölni. A forrásjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a versenybizottság nem értékeli.
– A pályamunkát nem szükséges beköttetni, kerülni kell a költséges, díszes megjelenítést.
– A pályamunka kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek
ellenkezőjét állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül.
A verseny anyaga
A pályamunkák témái:
1. Az „emberközpontú nyelvműveléstől” a nyelvhasználat aktuális kérdéseiig
2. Magunkon viselt szövegek. A legrégebbi amulettszövegektől a mai pólófeliratokig
3. A kétnyelvűség és a nyelvvesztés ábrázolása Oravecz Imre Kaliforniai fürj című regényében. A téma
bemutatása nyelvészeti szempontok szerint.
Első forduló
–

Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).
o Feladatlap megoldása a következő feladattípusok köréből:
 a nyelvi szintek ismerete a grammatika rendszerében (pl. szóelemek meghatározása, szavak,
idegen szavak és szólások értelmezése, a mondatelemzés kérdései),
 szövegtani, stilisztikai, retorikai kérdések (pl. tételmondat, stílusréteg),
 szövegértelmezés, szövegalkotás,
 nyelvtörténet (nyelvemlékek, nyelvújítás, szövegváltozatok stb.),
 nyelvhasználat, nyelvhelyesség, helyesírás.
A feladatlap tartalmának és követelményszintjének meghatározásában irányadóak a magyar nyelv emelt
szintű érettségi követelményei. A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható.
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Második forduló
–

A pályamunkák elkészítése (elérhető pontszám 100 pont).

Harmadik forduló (döntő)
–

Szóbeli (elérhető pontszám 100 pont).
o a pályamunka választott témájára vonatkozó kérdések (pl. tájékozottság a szakirodalomban stb.),
o az első forduló feladatlapjának megoldásaival kapcsolatos kérdések,
o az iskolai tananyaggal kapcsolatos kérdések,
o korunk nyelvművelésével kapcsolatos kérdések.

A verseny szervezése
Az első forduló időpontja: 2013. november 13. (szerda) 14 óra.
–
–
–
–

A fordulót az iskolák bonyolítják le.
A feladatlapokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási-értékelési
útmutató alapján.
A feladatlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni, amelyek elérték a
versenybizottság által meghatározott pontszámot.
A beküldött feladatlapok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét kitevő
legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és az Oktatási Hivatal az OKTV adminisztrációs rendszerén
(ADAFOR) keresztül 2013. december 11-éig értesíti az iskolákat az eredményekről. Ezek alapján csak
azoknak a versenyzőknek a pályamunkáját kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy
tértivevényes küldeményként postára adni) 2014. január 22-éig, akiknek a feladatlapja a felüljavítás után
elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelően
a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett
dolgozatokat és pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

A második fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának)
határideje: 2014. január 22. (szerda)
–
–

A beküldött pályamunkákat a versenybizottság értékeli, és az Oktatási Hivatal az OKTV adminisztrációs
rendszerén (ADAFOR) keresztül 2014. február 27-éig értesíti az iskolákat az eredményekről.
A versenybizottság a feladatlap és a pályamunka összesített pontszáma alapján – a lehetséges
létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.

A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2014. április 3. (csütörtök)
–
–

A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
A verseny végeredményét a feladatlap, a pályamunka és a döntőben elért eredmények összesítése alapján
kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a feladatlap pontszáma határozza meg a helyezést.

2

