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               Kedves Kollégák, kedves Diákok! 

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja német versenyt hirdet 9. 

és 10. osztályos diákoknak kezdő és haladó szinten. 

 

1. A verseny kategóriái: 

I. kategória: kezdők – a német nyelvet a középiskola 9. évfolyamán tanulni kezdő 

diákok 

II. kategória: haladók – a német nyelvet már az általános iskolában, hat és nyolc 

évfolyamos iskolákban a 9. évfolyam előtt is tanuló diákok, nyelvi előkészítő osztályok 

tanulói (német nyelvből) 



 

2. A verseny jellege: csapatverseny (3 fős csapatok) 

 

3. A jelentkezés és a részvétel feltételei: 

Jelentkezhetnek: 

• bármely középfokú intézmény 9.és 10. évfolyamos tanulói, akik a célnyelvet az adott 

két évfolyamon, köznevelési intézményben tantárgyként tanulják,  

 

• a célnyelv nem anyanyelvük,  

 

Részt vehetnek: 

  

• az adott évfolyamokon tanulók három fős csapatai, amely csapatoknak a nevezési lapját 

iskolájuk a kiírásban szereplő határidőre megküldi a versenyt szervező intézménynek,  

 

• amely csapatokra vonatkozóan a nevezési lapon az iskola igazgatója aláírásával és az 

iskola pecsétjével igazolja minden csapattag esetén a kiírásban szereplő feltételeknek 

való megfelelést,  

 

A versenyen való részvétel kizáró okai:  

 

• ha a tanuló/csapattag a versenykiírásban szereplő feltételeknek nem felel meg,  

 

• ha a csapat érvényes nevezési lap nélkül vesz részt a versenyben,  

 

4. A nevezés módja: 

A kitöltött nevezési lapot az iskola igazgatójának aláírásával és az intézmény pecsétjével 

ellátva a kiíró szervezet email címére kérjük megküldeni: nemetverseny@mnamk.hu. 

Kérjük az emailben tárgyként a „nevezés” kifejezés használatát.  

A versenyen sem jelentkezési sem pedig részvételi díj nincsen. 

5. A verseny ütemezése: 

Jelentkezési határidő: 2020. január 20.  

1. forduló: 2020. február 10.    

2. forduló: 2020. április 17. 

3. forduló: 2020. május 22.  



 

6. A verseny leírása 

 

6.1. Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid 

ismertetése): 

1. forduló: iskolai online, a csapattagok által egyénileg kitöltendő feladatlap 

2. forduló: továbbjutott csapatok videót készítenek és töltenek fel egy előre megadott 

témában célnyelven 

3. forduló: országos szóbeli forduló - döntő 

 

Valamennyi forduló feladatait a szervező intézmény, a Magyarországi Németek 

Általános Művelődési Központ biztosítja. A feladatok elkészítésében több 

iskolatípusból és képzési struktúrából érkező pedagógusokból álló team vesz részt. A 

pedagógusteam nyilatkozik arról, hogy saját diákja nem vesz részt a versenyen. 

 

Első, iskolai írásbeli forduló: 2020. február 10. 14.00 óra 

A forduló anyaga egy online feladatsor. A tanulók saját iskolájukban, országosan azonos 

időpontban oldják meg a versenyfeladatokat. A csapattagok az első fordulóban 

egyénileg oldják meg az online a feladatokat. A feladatok elsősorban az olvasott szöveg 

értésének képességét, nyelvhelyességet, nyelvhasználatot, az idegen nyelvű 

információk kezelésének képességét vizsgálják. A feladatok mindkét kategóriában egy 

megadott témakörhöz, valamint irodalomhoz kötődnek, amelyet a csapatok a nevezésük 

alkalmával kapnak kézhez. 

Megoldási idő: 60 perc. A feladatmegoldást javítókulcs alapján értékeljük. Valamennyi 

résztvevő csapat 2020. február 24.-ig kap visszajelzést az elért eredményekről. A 

megadott ponthatárt elért csapatok iskolái emailben kapnak értesítést a továbbjutásról 

és a második forduló feladatáról. 

 

Második forduló: video feltöltése 2020. április 14-17. között. 

A második fordulóban a három fős csapatok egy kreatív feladat megoldásával 

versenyeznek. A versenybizottság által megadott témában a csapatok videót töltenek fel 

egy a versenykiíró által meghatározott digitális felületre. A felületre feltöltött digitális 

anyagokat egy szakmai zsűri értékeli egyezményes értékelési szempontok 

figyelembevételével. A versenyző csapatok 2020. május 8.-ig kapnak visszajelzést a 

továbbjutásról és a döntő forduló tudni valóiról. 



 

Harmadik, országos döntő forduló: 2020.május 22.  

A döntő fordulóba kategóriaként a 10-10 legjobban teljesítő csapat kerül, 30-30 diák. A 

végeredmény a döntőbe került csapatok az előző fordulókból hozott és a döntőben 

szerzett eredményeinek/pontszámainak összesítése alapján alakul ki. 

A szóbeli forduló során a tanulók beszédprodukcióját, hallott szövegértési képességét, 

interaktív feladatokban alkalmazott kommunikációs stratégiáit, nyelvhasználatát 

vizsgáljuk változatos, a tanuló élethelyzeteiben előforduló tartalmak alapján.  

A döntőben kategóriaként három fős szakmai zsűri értékeli a feladatmegoldásokat. A 

zsűri tagjai elismert szaktekintélyek. 

Az országos döntő időtartama: 3x45 perc. 

A döntő forduló lebonyolításának helyszíne a Magyarországi Németek Általános 

Művelődési Központja, Baja, Duna utca 33. 

 

6.2. A szervező intézmény (térítésmentesen) gondoskodik: 

• a verseny lebonyolításához szükséges online felület/szerver biztosításáról 

• feladatok összeállításáról a verseny mindhárom fordulójára,  

• folyamatos tájékoztatásról a verseny időtartama alatt,  

• az országos fordulóba jutó tanulók értesítéséről,  

• az országos fordulóba jutó tanulók és kísérőtanáraik étkeztetéséről  

• az országos forduló résztvevőinek díjazásáról  

 

6.3. Az eredmények közzétételének módja: 

A verseny honlapján (www.mnamk.hu/orszagosnemetverseny) tesszük közzé:  

• a versenykiírást, 

• a nevezési lapot,  

• a felkészüléshez segédanyagokat 

• az első forduló országos eredménylistáját, a második fordulóba jutók ponthatárának 

megjelölésével,  

• a második fordulóban elkészítendő/feltöltendő produktummal szembeni elvárásokat 

• a verseny döntőjének programját,  

http://www.mnamk.hu/orszagosnemetverseny


• a verseny döntőjének eredménylistáját.  

6.4. Díjazás: 

A 3. forduló/döntő versenyző csapatainak díjazásáról a szervező intézmény 

gondoskodik. 

A részt vevő tanulók értékes kreatív díjakat, oklevelet és a verseny nevét és időpontját 

tartalmazó emléktárgyat kapnak.  

 

7. A szervezők elérhetősége: 

A meghirdetés időpontjától a verseny egész időtartama alatt munkanapokon a verseny 

szervezőjétől, valamint szakmai felelősétől kérhető tájékoztatás.  

 

Kemmer Erzsébet versenykoordinátor  

e-mail: nemetverseny@mnamk.hu  

Tel: +36 303170283 


