2.2.8. Latin 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 verseny anyaga
Első forduló
–

Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).
o Nyelvtani feladatlap megoldása, amelyhez semmilyen segédeszköz (szótár stb.) nem használható
(időtartam 60 perc, elérhető pontszám 20 pont).
o Megadott latin szöveg fordítása magyar nyelvre saját, nyomtatott szótár használatával (időtartam
120 perc, elérhető pontszám 80 pont).

Második forduló
–

Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).
o Megadott latin szöveg fordítása magyar nyelvre saját, nyomtatott szótár használatával.

Harmadik forduló (döntő)
–

Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).
o Megadott latin szöveg fordítása magyar nyelvre saját, nyomtatott szótár használatával (elérhető
pontszám 80 pont)
o A fordítandó szöveghez kapcsolódó két alaktani és két mondattani feladat saját, nyomtatott szótár
használatával (elérhető pontszám 20 pont)

A verseny szervezése
Az első forduló időpontja: 2013. november 6. (szerda) 14 óra.
A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A nyelvtani feladatlapot a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javításiértékelési útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes
küldeményként postára adni) a javítatlan fordításokkal együtt, amelyek megfelelnek a versenybizottság
által meghatározott feltételeknek. 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 a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét kitevő
legjobbak nyelvtani feladatlapjának javítását a versenybizottság felülvizsgálja, a fordításaikat értékeli,
és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló időpontja: 2014. február 6. (csütörtök) 10 óra.
–
–
–
–

A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével.
A versenyzők saját, nyomtatott szótárt használnak.
A dolgozatokat a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A versenybizottság a második forduló dolgozatainak pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron
belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.

A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2014. március 20. (csütörtök).
–
–
–
–

A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
A versenyzők saját, nyomtatott szótárt használnak.
A verseny végeredményét a döntőben elért eredmények alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság
esetén a döntő forduló fordítási feladatának pontszáma határozza meg a helyezést.
Az Oktatási Hivatal legkésőbb 2014. április 9-éig értesíti az iskolákat a döntő eredményeiről az OKTV
adminisztrációs rendszerén (ADAFOR) keresztül.
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