Horvát nyelv és irodalom, német nemzetiségi nyelv és irodalom, román nyelv és irodalom, szerb nyelv és
irodalom, szlovák nyelv és irodalom, szlovén nemzetiségi nyelv
A tantárgyak versenyein az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A versenyek egy
kategóriában és két fordulóban zajlanak. A nyelv és irodalom versenyeken indulhatnak a nemzetiségi középiskolák
tanulói (akik legalább 6 évig magyarországi közoktatási intézményben folytatták tanulmányaikat), a szlovén
nemzetiségi nyelv versenyen pedig azok a nem nemzetiségi középiskolába járó tanulók, akik nemzetiségi program
szerint tanulják a szlovén nyelvet, vagy osztályozó vizsgával rendelkeznek a szlovén nemzetiségi nyelv 9-10.
évfolyamának anyagából.
A verseny anyaga a nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyakban
Első forduló
–

Írásbeli (időtartam 240 perc, elérhető pontszám 100 pont).
o
Nyelvhelyességi elemeket is tartalmazó szövegértési feladat megoldása, amelyhez semmilyen
segédeszköz (szótár stb.) nem használható (időtartam 60 perc, elérhető pontszám 30 pont).
o
Szövegalkotási feladat, amely két részfeladatból áll (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 70 pont):
 Fogalmazás, amelynek témája kapcsolódik a magyarországi nemzetiségek – horvát, német,
román, szerb, szlovák – nemzeti kultúráját, irodalmát reprezentáló személyhez, eseményhez,
illetve irodalmi alkotáshoz (elérhető pontszám 50 pont).
 Funkcionális szöveg megalkotása (elérhető pontszám 20 pont).
A szövegalkotási feladatok megoldásához szöveggyűjtemény, illetve egynyelvű szótár használható.

Második forduló (döntő)
–

Szóbeli (elérhető pontszám 100 pont).
o
Kötetlen beszélgetés a nyelvhelyesség és a szép kiejtés követelményeinek megfelelően.
o
Az érettségi követelményekhez kapcsolódó téma részletes kifejtése.
o
A német nemzetiségi nyelv és irodalom verseny esetén népismereti téma a magyarországi német
nemzetiség kultúrájáról, népszokásairól, és nemzetiségi vonatkozású emlékhelyekről.

A verseny anyaga szlovén nemzetiségi nyelvből
Első forduló
– Írásbeli (időtartam 240 perc, elérhető pontszám 100 pont).
o
Nyelvhelyességi-szövegértési feladatok (időtartam 60 perc, elérhető pontszám 50 pont).
 Nyelvhelyességi feladatlap megoldása, amelyhez semmilyen segédeszköz nem használható
(elérhető pontszám 25 pont).
 Szövegértési feladat megoldása, amelyhez semmilyen segédeszköz nem használható (elérhető
pontszám 25 pont).
o
Szövegalkotási feladat, amely két részfeladatból áll (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 50 pont):
 fogalmazás elkészítése, amelynek témája kapcsolódhat szlovén irodalmi alkotáshoz, illetve
magyarországi szlovén nemzetiség kultúráját, irodalmát reprezentáló személyhez, eseményhez
vagy egy általános témakörhöz (elérhető pontszám 35 pont),
 rövidebb terjedelmű funkcionális szöveg megalkotása (elérhető pontszám 15 pont).
A szövegalkotási feladatok megoldásához szöveggyűjtemény, illetve egynyelvű szótár használható.
Második forduló (döntő)
–

Szóbeli (elérhető pontszám 100 pont).
o
Kötetlen beszélgetés a mindennapi élet témaköreiben.
o
Tananyaghoz kapcsolódó irodalmi és népismereti téma önálló, részletes kifejtése.
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A versenyek szervezése
Az első fordulók időpontja: 2018. január 15. (hétfő), 14 óra.
–
–
–

–
–

A fordulót az iskolák bonyolítják le.
A dolgozatok szövegértési, illetve nyelvi feladatlapját a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek)
értékelik központi javítási-értékelési útmutató alapján.
A dolgozatokat az Oktatási Hivatalba kell felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes küldeményként
postára adni). Német nemzetiségi nyelv és irodalomból a dolgozatok közül csak azokat kell felterjeszteni,
amelyeknek szövegértési feladatlapja elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.
A beküldött dolgozatok szövegértési, nyelvi feladatlapjait a versenybizottság felülvizsgálja, a
szövegalkotási, fogalmazási feladatokat értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A versenybizottság az első forduló dolgozatainak összes pontszáma alapján választja ki a döntőbe jutó
versenyzőket.

A második fordulók (döntők) időpontja:
német nemzetiségi nyelv és irodalom:
szerb nyelv és irodalom:
horvát nyelv és irodalom:
román nyelv és irodalom:
szlovák nyelv és irodalom:
szlovén nemzetiségi nyelv:
–
–

2018. március 5. (hétfő)
2018. március 5. (hétfő)
2018. március 5. (hétfő)
2018. március 9. (péntek)
2018. március 9. (péntek)
2018. március 12. (hétfő)

A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken.
A verseny végeredményét az első fordulóban szerzett pontszámok, és a döntőben elért eredmények
összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén az első forduló eredménye határozza meg
a helyezést.
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