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 „… idegen nyelveket tudni szép, a 

hazait pedig lehetségesig mívelni kötelesség.” 

Kölcsey Ferenc 

a) A verseny megnevezése: 

Kölcsey Ferenc Megyei Nyelvi Verseny 

 

b) A verseny helyszíne: 

Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

3360es, Gyöngyösi utca 50-52. 

 

c) A verseny pedagógiai célja: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvényben megfogalmazott kiemelt célok közé tartozik 

a tehetséges tanulók tudásának, készségeinek kibontakoztatása és a tehetséggondozás támogatása. 

A Kölcsey Ferenc Megyei Nyelvi Verseny célja az egyéni tehetségek felismerése és készségeik  

kibontakoztatása magyar nyelv és angol nyelv tantárgyakból. 

 

d)  A nevezés módja: 

- nevezési díj: 1000.- Ft / fő, amelyet a helyszínen lehet befizetni nyugta ellenében 

- nevezés módja: Google űrlap 

 

e)  A nevezés határideje: 

- 5 munkanappal a verseny napját megelőzően 

 

f) A verseny rendezője: 

- Művelődés-Szabadidő-Kultúra Alapítvány 

- Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Általános Iskola tantestülete 

 

g) A versenyfelhívás és a versenyszabályzat megtekinthető:  

- az iskola honlapján: http://hevesiskola.hu/korzeti-tagiskola/ 

 

h) A verseny kategóriái: 

- tantárgyak szerint: 

 Anyanyelv 

 Angol nyelv 

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

 általános iskola 

 6 és 8 osztályos gimnáziumok 

- korcsoportok szerint:  

 Anyanyelv 3-8. évfolyam 

 Angol nyelv 4-8. évfolyam 

 

i) A verseny jellege: 

- ANYANYELV 3-8. osztályos tanulók számára 

 A verseny kétfordulós  

1. forduló: Tollbamondás - Időtartama: 60 perc 

- szavak, mondatok, szöveg diktálása 

 2. forduló: Feladatlap kitöltése - Időtartam: 60 perc  

- nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási feladatok megoldása  

- ANGOL NYELV 4-8. osztályos tanulók számára 

 4. évfolyamon egy forduló: írásbeli teszt kitöltése  

  Időtartama: 60 perc 

 A feladatlap nyelvtani és szókincset számonkérő feladatokat tartalmaz 

 5-8. évfolyamon kétfordulós verseny 

1. forduló: Feladatlap megoldása  

 5, 6. évfolyamon időtartam: 60 perc  

 7, 8. évfolyamon időtartam: 90 perc 

- A feladatlap megoldásához szótár és egyéb segédeszköz nem használható. 

- A feladatlap nyelvtani-, szókincset-, szövegértést (hallott és olvasott szöveg 

alapján) számonkérő feladatokat tartalmaz 

2. forduló:  

 az 5-8. évfolyam számára 

 Két részből áll: 

A) Projektmunka bemutatása  

 Az alább felsorolt szóbeli témakörök közül 1 választott téma kreatív 

előzetes feldolgozása A/3 méretű tablóval demonstrálva és önállóan 

előadva.  
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 A tanuló a korosztályának megfelelő terjedelemben, szókinccsel és 

nyelvtani szerkezetek használatával önállóan mutatja be az előre 

elkészített projektmunkát.  

 Értékelés szempontjai: a tabló kivitelezésének módja, a téma szóbeli 

bemutatása – szókincs, nyelvhelyesség, kiejtés, a projekt témájával 

kapcsolatos kommunikáció. 

 A projektmunka bemutatásának maximális időtartama: 3 perc 

 

B) Képleírás   

 Az alább felsorolt szóbeli témakörökhöz kapcsolódóan 1 darab 

véletlenszerűen kihúzott kép alapján önálló szövegalkotás, a képpel 

kapcsolatos kommunikáció 

 A tanuló korosztályának megfelelő terjedelemben önállóan vagy 

kérdésekkel megsegítve beszél a kihúzott képről. 

 Értékelés szempontjai: szövegalkotás minőségi és mennyiségi 

értékelése – szókincs, nyelvhelyesség, kiejtés, a kép témájával 

kapcsolatos kommunikáció. 

 A képleírás maximális időtartama: 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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j) A versenyzés feltétele: 

 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 

 

k) A feladatlapok javítása 

-  A feladatlapok javítása javítókulcs alapján történik. 

 

l) A feladatlapok összeállítása  

-   A feladatlapok összeállítása az évfolyamokra érvényes tantervi követelmények alapján 

történik. 

 

m)  Értékelés 

- Anyanyelv esetében  

 a két fordulóban (tollbamondás és feladatlap) elért összesített pontszám alapján 

kialakult sorrend adja a verseny végeredményét. 

  Pontazonosság esetén a helyezési sorrendet a tollbamondásban elért jobb 

eredmény dönti el. 

- Angol nyelv esetében  

 4. évfolyamon az írásbeli feladatlap eredménye,  

 5-8. évfolyamon a két forduló (szóbeli és írásbeli) alapján kialakult sorrend adja 

a verseny végeredményét 

 Pontazonosság esetén az írásbeli teszt eredménye dönti el a végső sorrendet. 

 

n) A verseny eredményének közzététele: 

 A versenyzők eredményéről és helyezéséről az iskolák az eredményhirdetést 

követően e-mailben értesítést kapnak. 

 

o) A jutalmazottak kiértesítése: 

 Az 1-3. helyezett tanulók listája, verseny után legfeljebb 10 nappal, e-mailben kerül 

kiküldésre a nevező iskoláknak. 
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p)  Az eredményhirdetés helyszíne: 

Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú művészeti Iskola  

3360es, gyöngyösi utca 50-52. 

 

q) A verseny díjazása 

 1-3. helyezett tanulók tantárgyanként és évfolyamonként elismerő oklevélben és 

tárgyjutalomban részesülnek 

 A verseny legeredményesebb alsós és felsős diákjai különdíjat kapnak 

 Az 1-3. helyezett tanulókat felkészítő pedagógusok emléklapot és kisértékű 

tárgyjutalmat kapnak 

 

r) A versenyrendező neve, címe, elérhetősége: 

Művelődés-Szabadidő-Kultúra Alapítvány 

Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

3360 Heves, Gyöngyösi utca 50-52. 

Telefon: +36 36 545-177 

E-mail: nyelviverseny3360@gmail.com vagy korzetiheves@gmail.com 

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

 

s) A verseny lebonyolítását érintő rendkívüli események bekövetkezéséről jegyzőkönyvet 

kell készíteni. 

 

A versenyszabályzat érvényes visszavonásig. 

 

Kelt: Heves, 2022. 03. 31. 

 

 

             Szabó Imre Tiborné                            Sinkovics Orsolya   

                 intézményvezető                                 Művelődés-Szabadidő-Kultúra  

                     Alapítvány elnöke                               

mailto:nyelviverseny3360@gmail.com
mailto:korzetiheves@gmail.com
http://hevesiskola.hu/korzeti-tagiskola/

