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Orosz nyelv 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. 

A verseny egy kategóriában és három fordulóban zajlik. Az orosz nyelv versenyen nem 

indulhatnak azok a tanulók, akik a 12. életévük betöltése után összesen legalább 1 évet 

töltöttek Oroszország vagy a volt Szovjetunió utódállamainak területén, illetve egyik vagy 

mindkét szülőjük az egykori Szovjetunió területén született és élt. 

A verseny anyaga 

Első forduló  

 Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 145 pont). 

o Nyelvi feladatlap (nyelvhelyesség, szókincs, olvasott szöveg értése). 

Második forduló  

 Írásbeli (időtartam 90 perc, elérhető pontszám 90 pont). 

o Nyelvi feladatlap (időtartam 30 perc, nyelvtan, nyelvhasználat; elérhető pontszám 

40 pont). 

o Hallott szöveg értése (időtartam 15 perc, elérhető pontszám 20 pont). 

o Fogalmazási feladat (időtartam 45 perc, elérhető pontszám 30 pont). 

 Szóbeli (elérhető pontszám 90 pont). 

o Beszélgetés az érettségi követelmények témakörei alapján (elérhető pontszám 45 

pont). 

o Képleírás, beszélgetés a kép alapján (elérhető pontszám 45 pont). 

Harmadik forduló (döntő) 

 Írásbeli (elérhető pontszám 15 pont). 

o Hallott vagy audiovizuális szöveg értése (időtartam 25 perc). 

 Szóbeli (elérhető pontszám 90 pont). 

o Véleményt kifejtő beszélgetés helyszínen kapott orosz nyelvű szöveg alapján 

(elérhető pontszám 45 pont). 

o Beszélgetés egy előre megadott, orosz nyelvű szépirodalmi műről (annak 

szerzőjéről, a korról, amelyet a mű bemutat, és amelyben született) vagy egy 

kultúrtörténeti témáról (elérhető pontszám 45 pont). 

A második forduló eredményével egy időben az iskolák megkapják a 

versenybizottság által kijelölt alkotásokat/forrásokat. 

A versenyfeladatok megoldásához a második forduló fogalmazás feladatának kivételével 

semmilyen segédeszköz nem használható. A fogalmazás feladat megoldásához bármely 

nyomtatott szótár használata megengedett. 

A verseny szervezése 

Az első forduló időpontja: 2021. december 2. (csütörtök), 14 óra. 

 A fordulót az iskolák bonyolítják le. 

 A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási-

értékelési útmutató alapján. 
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 A dolgozatok 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 

dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 

 A beküldött dolgozatokat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a 

továbbjutás ponthatárát. 

A második forduló időpontja: 2022. február 4. (péntek), 10 óra. 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi. A versenyzők hozzák magukkal a nyelvi 

nyilatkozatot (4. sz. melléklet). 

– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás 

ponthatárát. 

– A versenybizottság az első és második forduló eredményeinek összesített pontszáma 

alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – 

választja ki a döntőbe jutó versenyzőket. 

A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2022. március 28. (hétfő), 10 óra. 

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

– A verseny végeredményét az egyes fordulókban elért eredmények összesítése alapján 

kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a döntőben szerzett forduló 

pontszáma, majd a második fordulóban szerzett pontszám, további pontazonosság esetén 

az első forduló pontszáma határozza meg a helyezést. 




