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Angol nyelv 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban (Általános tudnivalók) foglaltakat 

is figyelembe kell venni. A verseny két kategóriában és három fordulóban zajlik. 

I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak a II. kategóriába. 

II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik középiskolai tanulmányaik során angol-

magyar két tanítási nyelvű képzésben, illetve angol nyelvi előkészítő évfolyammal induló 

képzésben vesznek/vettek részt. 

Az I. kategóriába tartozó versenyző – ha azt választja  – az I. kategória helyett versenyezhet a 

II. kategóriában. 

A verseny anyaga 

Első forduló  

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

o Nyelvhasználati teszt, olvasott szöveg megértését ellenőrző feladatok. 

Második forduló 

– Írásbeli (időtartam 125-130 perc, elérhető pontszám 110 pont). 

o Hallás utáni szövegértést ellenőrző feladatok (időtartam 35-40 perc, elérhető 

pontszám 32 pont). 

o Nyelvhasználati teszt (időtartam 45 perc, elérhető pontszám 50 pont). 

o Irányított fogalmazás (időtartam 45 perc, elérhető pontszám 28 pont). 

– Szóbeli (elérhető pontszám 60 pont). 

o Egy angol nyelven olvasott szépirodalmi mű bemutatása beszélgetés formájában. Az 

olvasmány prózai mű legyen, verses, illetve képregény nem fogadható el. Az 

eredetileg angol nyelven írt, legalább 150 oldalas, nem adaptált művet a 

versenyzőnek a szóbeli versenyen nyomtatott formában be kell mutatnia 

(elektronikus eszközön tárolt művek, pl. e-book, nem fogadhatóak el). Amennyiben 

a versenyző a művet nem tudja bemutatni a szóbeli kezdetén, illetve a mű eredetileg 

nem angol nyelven íródott, a szóbeli rész értékelésekor a maximálisan elérhető 

pontszámnak legfeljebb felét kaphatja meg. 

Harmadik forduló (döntő) 

– Szóbeli (elérhető pontszám 120 pont). 

o Beszélgetés szöveg alapján (elérhető pontszám 60 pont): a második forduló 

eredményével egy időben az iskolák (OKTV adminisztrációs rendszerének 

segítségével (ADAFOR), pdf állományban) megkapják a versenybizottságtól azt az 

öt témakört autentikus szövegben megjelenítve, amelyek közül egyet – a bizottság 

választása alapján – a versenyzőknek részletesen ki kell fejteniük, és álláspontjukat 

meg kell védeniük. 

o Társalgás kép alapján (elérhető pontszám 60 pont). 

A versenyfeladatok megoldásához valamennyi fordulóban csak a versenybizottság által 

megengedett segédanyag használható (kép, szöveg stb.), semmilyen más segédeszköz (szótár 

stb.) nem. 
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A verseny szervezése 

Az első forduló időpontja mindkét kategóriában: 2019. november 25. (hétfő), 14 óra. 

– A fordulót az iskolák bonyolítják le. 

– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) javítják központi javítási-

értékelési útmutató alapján. 

– A válaszlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni 

vagy tértivevényes küldeményként 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 

válaszlapokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 

– A beküldött válaszlapok közül kategóriánként az általános részben foglaltaknak 

megfelelően a legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a 

továbbjutás ponthatárát. 

A második forduló időpontja az I. kategóriában: 2020. január 23. (csütörtök), 10 óra, a 

II. kategóriában: 2020. január 30. (csütörtök), 10 óra. 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzők 

hozzák magukkal a nyelvi nyilatkozatot (4. sz. melléklet) és a megfelelő 

kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. sz. melléklet)! 

– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás 

ponthatárát. 

– A versenybizottság a második fordulón elért összesített pontszámok alapján – a 

lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a 

döntőbe jutó versenyzőket. 

A harmadik forduló (döntő) időpontja az I. kategóriában: 2020. március 17. (kedd), a II. 

kategóriában: 2020. március 18. (szerda). 

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

– A verseny végeredményét a második fordulóban és a döntőn elért eredmények összesítése 

alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a második forduló 

összesített pontszáma, majd a második forduló írásbeli pontszáma, további 

pontazonosság esetén a döntő eredménye határozza meg a helyezést.




