
Országos Német Verseny 9. és 10. osztályos diákoknak  
2. forduló  

PREZENTÁCIÓS FELADAT  
Die Aufgabe:  
Dreht einen Videofilm oder fertigt eine Präsentation (PowerPoint, Prezi) an und stellt darin die Stadt, 
in der sich eure Schule befindet, mit den Augen der Jugendlichen vor. Versucht das Interesse junger 
Menschen für die Stadt zu wecken und sie so als Touristen anzulocken. Denkt an Sehenswertes, an 
Programme und Veranstaltungen, an Gastronomie, usw.  
  
A feladat:  
Készítsetek egy videófilmet vagy egy prezentációt (PowerPoint, Prezi), melyben saját szemetekkel 
bemutatjátok fiatalok számára azt a várost, ahol az iskolátok található. Próbáljátok felkelteni a 
fiatalok érdeklődését a városotok iránt, hogy turistaként ellátogassanak oda. Gondoljatok a város 
látnivalóira, programokra és rendezvényekre, gasztronómiára, stb.  
  
Erre ügyeljetek:  

• a videofilm hossza maximum 3 perc legyen. Figyeljetek, hogy ne legyen hosszabb, mert az 
pontlevonással jár, de ne is legyen sokkal rövidebb, hogy a zsűri a teljesítményeteket 
megfelelően tudja értékelni.  

  
Kérünk benneteket, ha videót választotok, akkor azt MPEG, MP4 vagy AVI formátumban készítsétek 
el. A feltöltött fájl címe a csapatnévvel egyezzen meg. A feltöltéskor meg kell adnotok egy nevet is, ez 
a felkészítő tanárotok neve legyen. A feltöltésre 2021.03.22. és 2021.03.28. között van 
lehetőségetek. 2021.04.09-ig értesítünk mindenkit a 2. forduló eredményéről. Mindkét kategóriában 
8-8 csapat jut be a döntőbe. A csapatok a második forduló pontszámait viszik tovább a döntőbe; a 
verseny végeredményét a prezentációs feladat és a döntő feladat pontszámainak összesítéséből 
számítjuk ki.  
Gondoljatok a következőkre:  

• A prezentációból derüljön ki, hogy mi a csapat neve, kik a tagjai és melyik kategóriában 
neveztetek a versenyre.  
• A téma kreatív tartalmi és formai kifejtése álljon a prezentáció középpontjában.  
• Ügyeljetek a jó hang- és képminőségre.  
• PowerPoint vagy Prezi programokkal készített prezentáció esetén is fontos a diákon látható 
képeket, tartalmakat élőszóban bemutatni, kiegészíteni. Az értékelésnél ez jobban számít, mint a 
képi anyag. A diák főleg képi anyagot tartalmazzanak.  
• Minden csapattag körülbelül ugyanannyit beszéljen  
• A prezentációban csak nem jogvédett képeket, anyagokat használjatok.  

  
Jó munkát és sok sikert kívánunk!  
  
Baja, 2021.01.28.  
Csorbai Péter  
versenykoordinátor  
 


