Német 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 nem tartoznak a II. kategóriába.
− II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik középiskolai tanulmányaik során német
nemzetiségi vagy német-magyar két tanítási nyelvű képzésben vagy német nyelvi
előkészítő évfolyammal induló képzésben vesznek/vettek részt, illetve akik általános
iskolai tanulmányaik során legalább hat tanévet német nemzetiségi vagy német-magyar
két tanítási nyelvű képzésben 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 Autentikus szövegek alapján készült nyelvi feleletválasztásos teszt (időtartam 90
perc, elérhető pontszám 50 pont). Csak azok a megoldások kerülnek értékelésre,
amelyek jelölése a javító tanár számára egyértelmű. A feladatlap megoldásához
segédeszköz nem használható.
o Fogalmazás - értekezés megadott szempontok alapján (időtartam 90 perc, elérhető
pontszám 50 pont). Terjedelem 350-400 szó. A megadott terjedelem túllépése nem
jár pontlevonással. A 300 szónál rövidebb dolgozat nem értékelhető. A megoldáshoz
használható bármely nyomtatott szótár.
Második forduló

− Autentikus szövegek alapján készült nyelvi feleletválasztásos teszt (időtartam 90 perc,
elérhető pontszám 50 pont).
− Hat-nyolc perces összefüggő szöveg hallás utáni megértését ellenőrző feleletválasztásos
feladatlap kitöltése háromszori meghallgatás után (időtartam 30 perc, elérhető pontszám
30 pont).
− Szövegértési feladat: a helyszínen kapott német nyelvű szöveg értő felolvasása, a szöveg
legfőbb információinak összefoglalása német nyelven, rövid beszélgetés a szöveg
témájához kapcsolódva 8-10 perc felkészülési idő után. A felkészülés során a versenyző
jegyzetet készít, amelyet a feladat megoldásakor felhasználhat, de a szöveget ekkor már
nem láthatja (elérhető pontszám 60 pont).
Harmadik forduló (döntő)

− Hat-nyolc perces összefüggő szöveg hallás utáni megértését ellenőrző feladatlap kitöltése
háromszori meghallgatás után (időtartam 30 perc, elérhető pontszám 30 pont).
− Szóbeli (elérhető pontszám 90 pont).
o Szövegértési feladat: a helyszínen kapott német nyelvű autentikus szöveg (irodalmi
szöveg, publicisztika, újságcikk stb.) értelmezése, az ahhoz fűzött reflexiók előadása
és a nyelvi tudatosságot tükröző elemző beszélgetés a szöveg szókincséről és
nyelvtanáról német nyelven (elérhető pontszám 45 pont).
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o Képi stimulussal induló beszélgetés (nem képleírás!) az emelt szintű érettségi
témakörei alapján. A bizottsággal folytatott beszélgetésben a versenyző magas
nyelvi szinten legyen képes kifejezni ismereteit, a célnyelvi kultúrával és
olvasmányélményeivel kapcsolatos gondolatait (elérhető pontszám 45 pont).
A versenyfeladatok megoldásához a második és a harmadik fordulóban csak a versenybizottság
által összeállított segédanyag (kép, szöveg stb.) használható.
A verseny szervezése
Az első forduló időpontja mindkét kategóriában: 2020. november 9. (hétfő), 14 óra.

− A fordulót az iskolák bonyolítják le.
− A dolgozatok tesztfeladatát (fogalmazást

nem) a szaktanárok (szaktanári
munkaközösségek) értékelik központi javítási-értékelési útmutató alapján.
− A válaszlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni
vagy tértivevényes küldeményként postára adni) a javítatlan fogalmazásokkal együtt,
amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot.
− A beküldött válaszlapok közül kategóriánként az általános részben foglaltaknak
megfelelően a legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, a hozzájuk tartozó
fogalmazást értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát. 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 második forduló időpontja az I. kategóriában: 2021. február 1. (hétfő), a II.
kategóriában: 2021. február 2. (kedd).

− A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi. A versenyzők hozzák magukkal a nyelvi
nyilatkozatot (4. sz. melléklet) és a megfelelő kategória választásról szóló igazolást (3. sz.
melléklet)!
− A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás
ponthatárát.
− A versenybizottság mindkét kategóriában a második fordulós feladatok eredményeinek
összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai
szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.
A harmadik forduló (döntő) időpontja az I. kategóriában: 2021. március 22. (hétfő), a II.
kategóriában: 2021. március 23. (kedd).

− A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
− A verseny végeredményét kategóriánként a második forduló nyelvi feladatlapja
pontszámának és a harmadik fordulóban elért eredményeknek az összesítése alapján
kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a második forduló nyelvi
feladatlapjának pontszáma, majd a döntő forduló szövegértési feladatának pontszáma
határozza meg a helyezést.
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