
 

 

 

 

     Kedves Némettanár Kollégák!  

     Kedves németül tanuló Diákok!  

 

 
 

Hetedik alkalommal hirdetünk országos német nyelvű levelezős vagy írásbeli döntővel záródó 

olvasóversenyt három kategóriában: 

 

 I.        az általános iskolák   5-6.  ( vagy 1-2 éve tanuló),  

II.     7-8.  (vagy 3-4 éve tanuló),   

III.     és a gimnáziumok és szakközépiskolák  9-11. évfolyamain 

                                                         (vagy 5 és annál több éve)       

tanuló diákok számára. 
 

A verseny meghirdetője: Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola      német nyelvi 

munkaközössége 
 

Elnevezése: LESEWURM l verseny 
 

Célja:  
A német nyelven való olvasás népszerűsítése, autentikus szövegekkel való megismerkedés, az idegen 

nyelven való olvasás fontosságának tudatosítása, hasznos kikapcsolódási forma megismertetése. 

Mivel a könyvek hangos könyvvel kaphatók, így a diákok hallásértése is fejlődik versenyünk során.  

 

Időtartama: 2018. okt. 19. – 2019. április 12. 
 

Menete:  
A tanév során a diákoknak az irodalomlistán szereplő német regényeket kell elolvasniuk, a hozzá 

kapcsolódó feladatsorok megoldását a megadott határidőig iskolánk honlapján található űrlapon keresztül 

be kell küldeniük. A diákok minősítő (arany, ezüst, bronz) oklevelet kapnak.  

Azoknak a diákoknak, akik vállalni tudják döntőre való utazást, ugyanezzel az irodalomlistával és 

feladatokkal olvasóversenyt hirdetünk, mely iskolánkban zajló írásbeli döntővel zárul. 
 

A verseny ütemezése: 
 Jelentkezés: 2018. október 19. 

 Első feladatsor beküldésének határideje: 2019. január 18.  

 Második feladatsor beküldésének határideje: 2019. április 12. 

 Eredményhirdetés: 2019. április 25. 

 Döntőre is jelentkező diákoknál a döntő időpontja: 2019. május 16.  13 óra 

 

 



 

 

Irodalom: 

I. kategória: 
1. forduló:  leicht&logisch:  Die Sommerferien /Kap. 1-5/ 

2. forduló:         leicht&logisch:    Die Sommerferien /Kap. 6-13/ 

II. kategória: 
1. forduló:  Stadt, Land, Fluss:  Abenteuer im Schnee /Kap. 1-6/ 

2. forduló:  Stadt, Land, Fluss:  Abenteuer im Schnee /Kap. 7-13/ 

III. kategória: 
1. forduló:  Leo & Co:  Oktoberfest – und zurück   

2. forduló:   Leo & Co:   Speed Dating 

       

Nevezési díj:  
Versenyünk ingyenes, a feladatsorokat iskolánk honlapján (www.bsrg.hu) a Versenyeink/Lesewurm 

menüpont alatt lehet megtalálni. Az első forduló feladatsora október 24-én, a második január 21-én lesz 

elérhető honlapunkon.  

A megadott szakirodalmat az iskoláknak vagy a jelentkező diákoknak kell beszerezni.    
 

Díjazás:  
A levelezős versenyen minden diák minősítő oklevelet kap. 

Az olvasóversenyen részt vevő, írásbeli döntőt is vállalók értékes könyvjutalmakat, utalványt nyernek.  

 

Kérjük, hogy a nevezéseket kizárólag az alábbi, iskolánk nyitólapján megtalálható űrlapon küldjék be: 

 
https://goo.gl/forms/KCk9P1tJ5nLU9rYD3 

 

/Az írásbeli, olvasott könyvvel kapcsolatos döntőre kategóriánként legfeljebb 30 diákot hívunk, az 

esélyegyenlőség jegyében iskolánként és kategóriánként a legjobbakat. A fennmaradó helyekre a legtöbb 

pontot elérő diákok kapnak meghívást. Pontegyenlőség esetén a felkészítő pedagógus dönthet a 

résztvevőkről. 

Az előző évek és döntők feladatsorai alábbi linken tekinthetők meg:  

(https://drive.google.com/drive/folders/0B1UsRZL1fKa4T1Ixb085TjFXOTQ)/ 

 

Várjuk a németül olvasni szerető gyerekek jelentkezését! 
 

Kunszentmiklós, 2018. szeptember 7.  

Szolnoki Attila 

              igazgató 
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