
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Szakmai beszámoló 

Országos Német Nyelvi Verseny az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói részére 

A Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a Nemzeti Tehetség Programhoz benyújtott 
sikeres pályázata révén 2015/2016-os tanévben megszervezte az általános iskolai tanulók 
országos német nyelvi versenyét. A verseny lebonyolítása a Pedagógiai Oktatási Központok 
együttműködésével történt, ugyanis az egyes fordulók anyagát a Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központ koordinálásával a Pedagógiai Oktatási Központok továbbították, amelyet 
előzetesen egyeztettek. 

A 2015/2016-os tanévi verseny fordulóinak időpontjai: 

Iskolai forduló: 2015. november 26. 

Megyei forduló: 2016. március 10. 

Országos döntő: 2016. május 20. 

Az országos döntő helyszíne: Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szolnok 

Iskolai forduló: Az előzetes igénylések alapján a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 
eljuttatta a Pedagógiai Oktatási Központoknak a feladatlapokat a javítási útmutatóval együtt, 
amelyet továbbítottak az intézményekbe, kérve az iskolák igazgatóit a titkos kezelési mód 
betartására. A feladatlap megírása a tanulók iskolájában történt. A dolgozatokat az iskolák 
szaktanárai javították és a megadott ponthatárt elérő tanulók dolgozatait terjesztették fel a 
megyei fordulóba. 



 

 

 

Megyei forduló: A forduló anyaga egy feladatlap kitöltéséből állt, melyet a Szolnoki 
Pedagógiai Oktatási Központ küldött el a megyei szervezőknek. A feladatlap feleletválasztós, 
kiegészítéses feladatokat, összehasonlítást, felismerést kívánó elemeket, nyelvtani 
ismereteket ellenőrző feladatokat valamint szövegértést tartalmazott, a mindennapi életből 
vett példákon keresztül. A feladatlap megírása a Pedagógiai Oktatási Központok által kijelölt 
intézményekben történt. 

Az országos döntőre megyénként a legalább 80%-os teljesítményt elérő tanulók dolgozatát 
kellett beküldeni. Az országos döntőre felterjesztett feladatlapokat a versenybizottság 
áttekintette, pontszám szerint sorrendbe rakta és a megadott ponthatárt elérő tanulókat 
hívta be az országos döntőbe. Az országos döntőbe évfolyamonként a legjobb eredményt 
elérő 20-20 tanuló került behívásra. 

Országos döntő: Szóbeli feladatokból állt, kötetlen beszélgetés meghatározott 
témakörökben, képleírás, német nyelvű szöveg tartalmának megértése és összefoglalása 
német nyelven. Évfolyamonként három-három tagú zsűri egymástól függetlenül pontozta a 
tanulókat. Az országos döntő végső sorrendjét a szóbeli fordulón az egyes zsűritagoktól 
kapott pontok és a megyei fordulón elért pontszám 50%-ának az összege alakította ki. 

Az országos döntőben minden tanuló és minden felkészítő tanár oklevélben részesült. A 
versenyző tanulók e mellett könyvjutalomban, felkészítő tanáraik könyvvásárlási 
utalványban részesültek. 

 

Szolnok, 2016. május 20. 
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