
 

 

VERSENYFELHÍVÁS 

 

A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma 
 

„Most mutasd meg!” 

 

elnevezésű angol és német idegen nyelvi versenyt hirdet a Pécs városi és a Baranya megyei 

általános iskolák 8. osztályos diákjai számára. 

A 7. osztályosok versenyére márciusban kerül sor, arról a második félév elején küldünk bővebb 

tájékoztatást. 

 

 
 

 

A verseny a korábbi évektől kicsit eltérően két fordulós lesz. Egy online előválogatóból és egy 

második, a Pécsi Református Kollégium Gimnáziumában (7630 Pécs, Engel J. u. 15.) 

megrendezésre kerülő írásbeli és szóbeli megmérettetésből tevődik össze. 

  

Az első forduló online tesztjének kitöltéséhez a diákokat e-mail címükkel együtt kell 

regisztrálni,  
mert csak így tudjuk elküldeni azt az egyéni azonosítót, amellyel jogosulttá válnak a teszt 

kitöltésére. Kérjük, tüntessék fel a mellékelt regisztrációs lapon a diák nevét, e-mail címét, és hogy 

hány órában tanulja az adott idegen nyelvet. 

Kérjük, hogy olyan diákok, akik az elmúlt 3 évben huzamosabb ideig éltek külföldön, célnyelvi 

környezetben, ne jelentkezzenek a versenyre! 

 

 

Regisztráció határideje: 2019. október 7., hétfő 
 

A határidőn túli jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni! 

A regisztrációt követően a diákok e-mail címére megküldjük az azonosítókat, 

október 10-ig. 

 

 

1., online forduló kitöltése: október 10-14. között  
A diákok csak egyszer jogosultak belépni a rendszerbe, a feladatmegoldás megszakítására és 

későbbi folytatására nincs lehetőség, a megoldáshoz 45 perc áll rendelkezésükre. 

A 2. fordulóba mindként idegen nyelvből a legjobb 25 eredményt elérő diák jut be. 



 

 

2. forduló lebonyolítása: 2019. november 7-én, 11.30-tól a Pécsi Református 

Kollégiumban 

A verseny írásbeli része egy körülbelül 60 perces szövegértési, nyelvhasználati kompetenciát mérő 

feladatsorból áll. A 10-10 legjobb eredményt elérő diák két fős zsűri előtt mutathatja meg szóbeli 

jártasságát. Az eredményhirdetést 16 órára tervezzük. 
 

 

 

Jelentkezni az alábbi e-mail címen, a regisztrációs lap kitöltésével lehet: 
regisztracio@refipecs.hu 

Jelentkezéskor a diák nevét és e-mail címét, az adott idegen nyelvet a heti óraszámmal együtt is 

kérjük feltüntetni, valamint a felkészítő tanár és az iskola nevét. 

 

A verseny szóbeli fordulójának témakörei angol és német nyelvből is a következők: 
 

1. Napi rutin 

2. Szabadidő (hobby, sport) 

3. Időjárás (évszakok, öltözködés, tevékenységek) 

4. Otthon (lakóhely) 

5. Iskola 

6. Étkezés  

 
 

A versenyen való részvétel ingyenes! 
 

További információt és tájékoztatást Böröcz Lívia ad a borocz.livia@refipecs.hu címen, illetve a 

72/210-800-as telefonszámon. 
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