VERSENYFELHÍVÁS
A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma

„Most mutasd meg!”
címmel angol és német nyelvi versenyt hirdet a Pécs városi és a Baranya megyei általános
iskolák 8. osztályos diákjai számára.
A verseny célja, hogy a tanulók lehetőséget kapjanak nyelvtudásuk bemutatására,
miközben megismerhetik iskolánkat, és találkozhatnak „refis” diákokkal.
A versenyt 2017. november 16-án, csütörtökön 8.00 órától rendezzük a Pécsi Református
Kollégium Gimnáziumában (7630 Pécs, Engel J. u. 15.)
A verseny írásbeli és szóbeli fordulóból áll. Az írásbeli fordulón mind angol mind német
nyelvből nyelvhelyességet, olvasott szöveg és hallott szöveg értését mérő feladatokkal
találkoznak a résztvevők.
A szóbeli fordulóra az írásbelivel egy napon kerül sor 2017. november 16-án. Akik
továbbjutnak a szóbeli fordulóra, azok egy rövid beszélgetés keretében mérik össze
tudásukat az alábbi témakörökben:
Angol nyelv:
Német nyelv:
- Family
- Familie
- Home (house or flat/area)
- Wohnung/Wohnort
- School/School life
- Schule/Schulleben
- Food
- Essen/Speisen
- Travelling/Holidays
- Reise/Urlaub
- Free time activities/
Hobbies
- Freizeit/Hobby
Jutalmazás: Idegen nyelvű könyvek, valamint a versenyen
kiváló teljesítményt nyújtó tanulók eredményét a nyelvi
előkészítő évfolyamunkra történő felvételi eljárás során a
szóbeli meghallgatásnál maximálisan figyelembe vesszük.
Jelentkezési határidő: 2017. október 20. péntek
Jelentkezni az alábbi e-mail címen a jelentkezési lap kitöltésével lehet:
regisztracio@refipecs.hu
Jelentkezéskor a diák, a felkészítő tanár és az iskola nevét kérjük feltüntetni az adott idegen
nyelv és az osztály mellett.
A versenyen való részvétel ingyenes!
Feladattípusok megtekinthetők iskolánk honlapján (www.refipecs.hu)
További információ az alábbi néven és telefonszámon kérhető:
Dr. Hoppálné Erdő Judit 72/210-800

JELENTKEZÉSI LAP
A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma

„Most mutasd meg!”
címmel meghirdetett angol és német nyelvi versenyére
A verseny lebonyolítására 2017. november 16-án 8.00 órától, a második nyílt napunkon
kerül sor a Pécsi Református Kollégium Gimnáziumában (címünk: 7630 Pécs, Engel J. u. 15.)
Jelentkezési határidő: 2017. október 20.
Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet: regisztracio@refipecs.hu a jelentkezési lap
kitöltésével.
Jelentkező diák neve:………………………………………………………………………………………………………………
Iskolája és osztálya: ………………………………………………………………………………………………………………..
Felkészítő tanár neve:……………………………………………………………………………………………………………..
Jelentkezem az angol/német* nyelvi versenyre.
*aláhúzással jelölje

