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„… idegen nyelveket tudni szép, a 

hazait pedig lehetségesig mívelni kötelesség.” 

Kölcsey Ferenc 

 

KÖLCSEY FERENC 

MEGYEI NYELVI 

VERSENY 

Tisztelt Igazgató Úr/Asszony! Tisztelt Kolléga! 

 
A Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Művelődés – Szabadidő 

- Kultúra Alapítvány szervezésében kerül megrendezésre a  

KÖLCSEY FERENC MEGYEI NYELVI VERSENY. 

A versenyre Heves megye azon 3-8. osztályos tanulói nevezhetnek, akik anyanyelvből, 

angol nyelvből szeretnék összemérni tudásukat. 

A verseny időpontja: 2022. május 6. (péntek) 9:00 

A verseny helye: Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

3360 Heves, Gyöngyösi utca 50-52. 

Nevezés a következő linken: https://forms.gle/wCPpdWapSnGnEBQj8 

Nevezési határidő: 2022. május 2. (hétfő) 

Érdeklődni: 06-36-545-177 telefonszámon vagy a nyelviverseny3360@gmail.com címen lehet. 

Nevezési díj: 1000 Ft/fő 

   A nevezési díj befizetése helyben, a verseny napján történik  

A verseny díjazása: 1-3. helyezett tárgyjutalomban részesül 

Azonos pontszám esetén a helyezési sorrendet anyanyelv esetében a tollbamondásban elért jobb 

eredmény, angol nyelv esetében az írásbeli teszt eredménye dönti el. 

A verseny legeredményesebb alsós és felsős diákjai különdíjat kapnak. 

A verseny eredményhirdetése, a díjak átadása: 2022. május 16. (hétfő) 1400 

Az eredményhirdetés helyszíne: Hevesi Körzeti Általános Iskola és Művészeti Iskola 

3360 Heves, Gyöngyösi utca 50-52. 

 
Az 1-3. helyezettet előzetesen e-mail-ben értesítjük. 

A versenyfelhívás megtekinthető az iskolai honlapon: http://hevesiskola.hu/korzeti-tagiskola/ 

Az eredményekről az iskolák e-mail-ben értesítést kapnak. 

https://forms.gle/wCPpdWapSnGnEBQj8
mailto:nyelviverseny3360@gmail.com
http://hevesiskola.hu/korzeti-tagiskola/
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Versenyleírás: 

- ANYANYELV 3-8. osztályos tanulók számára 

A verseny kétfordulós (60-60 perc) 

1. forduló: Tollbamondás (szavak, mondatok, szöveg diktálása) 

2. forduló: Feladatlap kitöltése (nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási 

feladatok megoldása).  

 

- ANGOL NYELV 4-8. osztályos tanulók számára 

1. forduló: 4, 5, 6. osztály (60 perc), 7, 8. osztály (90 perc) 

1) Hallás utáni szövegértő feladatlap kitöltése 

2) Tesztfeladatlap megoldása (szókincs, szövegértés, nyelvtan) 

Szótár nem használható!  

2. forduló:  5-8. osztályosok számára 

A) Projektmunka bemutatása (az alább felsorolt szóbeli témakörök közül 1 

választott téma kreatív előzetes feldolgozása A/3 méretű tablóval demonstrálva és 

önállóan előadva. Értékelés: a tabló kivitelezésének módja, a téma szóbeli 

bemutatása – szókincs, nyelvi helyesség, kiejtés, a projekt témájával kapcsolatos 

kommunikáció ) (max.: 3 perc) 

B) Képleírás  (az alább felsorolt témakörökhöz kapcsolódóan 1 darab 

véletlenszerűen kihúzott kép alapján önálló szövegalkotás, a képpel kapcsolatos 

kommunikáció)  (max.: 2-3 perc) 

 

               A projektmunka és a képleírás szóbeli témakörei: 

 

5. ÉVFOLYAM 6. ÉVFOLYAM 7-8. ÉVFOLYAM 
Family 
School 

Daily routine 
Weekend 
Hobbies 

Pets and animals 
You and your friends 
Our town or village 

Housing 
 

Family 
School 

Daily routine 
Weekend 
Hobbies 

Pets and animals 
You and your friends 
Our town or village 

Housing 
Sports 

Weather 
Meals 

Travelling 
Clothing 

 

Family 
School 

Daily routine 
Weekend 
Hobbies 

Pets and animals 
You and your friends 
Our town or village 

Housing 
Sports 

Weather 
Meals 

Travelling 
Clothing 
Shopping 

Environment and Nature 
Health 

Communication and 
technology 

Entertainment 
Sights of London 
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A versenyzés feltételei: 

 A versenyre Heves megye tanulói nevezhetnek 

 Nem vehet részt a versenyen az a tanuló, aki nyelvvizsgával rendelkezik angol 

nyelvből, vagy aki az adott nyelvterületen, 3 hónapnál hosszabb időt eltöltött, ill. 

anyanyelvű, vagy aki két tanítási nyelvű általános iskolában tanul. 

A verseny részletes leírását az iskola honlapján található versenyszabályzat tartalmazza: 

http://hevesiskola.hu/korzeti-tagiskola/ 

 

 

 
Heves, 2022.03.31. 

 
 

 
Sinkovics Orsolya Szabó Imre Tiborné 

kuratóriumi elnök intézményvezető 

http://hevesiskola.hu/korzeti-tagiskola/

