
VERSENYKIÍRÁS 

 

Angol nyelvi verseny a Törökben  
 

 

A verseny pedagógiai célja: 
 

Az angol nyelv tanulásának ösztönzése, az angol nyelvű országok kultúrájának népszerűsítése. 

Az angol nyelvet idegen nyelvként tanulók számára versenyzési lehetőség biztosítása, a tanulók közötti 

együttműködés erősítése, projektgondolkodás fejlesztése.  

 

A verseny jellege: 
 

Csapatverseny, az iskolákból 3 fős csapatok jelentkezését várjuk, a csapattagok azonos kategóriából 

kerüljenek ki. 

 

A nevezés módja és határideje: 
 

A jelentkezést a Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum, Szakképző 

Iskola és Gimnázium (2700 Cegléd Széchenyi út 16.) versenyfelelősének email címére várjuk 

obracznagynekiralym@tjszki.hu . 2022. október 28-ig kérjük a jelentkező tanulók adatainak Excel 

táblázatban való megadását. A szóbeli fordulóba behívott tanulók nevezését a Török János Református 

Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium honlapjáról letölthető 

jelentkezési lapon a nyilatkozattal együtt kell eljuttatni az iskola címére, vagy beszkennelt formában 

elküldeni a megadott e-mail címre. 

 

Nevezési díj: nincs 

 

A verseny kategóriái: 
 

I. kategória:  

- általános iskola 7.-8. évfolyamos diákok számára 

- gimnáziumban 7.-8. évfolyamos diákok számára 
 

II. kategória:  

-   technikumi, szakközépiskolai képzésben résztvevő 10. évfolyamos diákok számára 
 

III. kategória:  

- gimnáziumi képzésben résztvevő, az angolt 1. idegen nyelvként tanuló 9. évfolyamos diákok 

számára  

 

A verseny fordulói: 
 

1. (iskolai) forduló:  

 

Az iskolai forduló anyaga egy prezentáció elkészítése. 

A versenyzők kategóriánként két témából választhatnak. 

 

A prezentáció választható témái: 

 

I. kategória: 7.-8. évfolyamos diákok számára: 

1. Vadon élő állatok Magyarországon 

2. Tipikus angol ételek 

   

II. kategória technikumi, szakközépiskola 10. évfolyamos diákok számára: 
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1. Magyar influencerek és celebek 

2. Dublin látnivalói 

 

III. kategória gimnáziumi 9. évfolyamos diákok számára: 

1. Környezetvédelem, energiatakarékosság 

2. Angol találmányok 

 

A prezentációkészítésnél a tanulók a következő elvárásokat vegyék figyelembe: 

• a diák száma: maximum 15 dia; 

• a források megjelölése kötelező. 

 

A prezentáció értékelésénél a zsűri a következő szempontokat követi: 

• a téma megközelítése; 

• a prezentáció formája, kivitelezése; 

• a források hitelessége. 

  

A prezentáció beküldésének módja: elektronikusan a következő email címre:  
 

obracznagynekiralym@tjszki.hu 

 

A prezentáció beküldésének határideje: 2022. 12. 09. (péntek)  

 

A versenybizottság a beküldött prezentációkra adott pontszám alapján megállapítja a döntőbe behívandó 

tanulók névsorát, melyet Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum, 

Szakképző Iskola és Gimnázium   2023. január 6-ig megküld az iskoláknak. 

  

2. döntő forduló: 2023. február 15. (szerda) 13:00 óra   

 

A fordulót a Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum, Szakképző Iskola 

és Gimnázium szervezi. A döntőbe kategóriánként a legjobb 10 csapat jut tovább. 

 

A döntő forduló helyszíne: Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum, 

Szakképző Iskola és Gimnázium (2700 Cegléd, Széchenyi út 16.) 

 

A döntő szóbeli részből áll, melyet kategóriánként 2-2 fős zsűri értékel.  

 

A verseny témája, ismeretanyaga: 

A szóbeli forduló: 

 

Az első fordulóra elkészített, beküldött, pendrive-on hozott ppt bemutatása 5-10 percben. 

 

A prezentáció előadásának alapelvei: 

• szabad előadásmód; 

• a szóbeli prezentációban a csapat minden tagja vegyen részt; 

• a bemutató időtartama: maximum 10 perc; 

• a prezentáció tartalmának és formájának összhangja. 

 

A verseny végső sorrendjét az 1. és a 2. fordulóban elért pontszám összege adja.  

 

A verseny díjai: Kategóriánként a döntő első három csapata oklevelet és könyvet, a döntő minden 

résztvevője és minden felkészítő tanár emléklapot kap. 
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