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ÖSSZEFOGLALÓ A REGIONÁLIS ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VERSENYRŐL 

A verseny  

megrendezésének időpontja: A nyelvi témahét ( 2018. november 12-16.) programsorozat 

keretei között került megrendezésre 2018. november 14-én, délután 14 órakor 

rendező intézményének neve: Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

szervezőjének neve, beosztása: Fő szervező Bakosné Lapis Erika nyelvi munkaközösség-vezető, 

de az angol nyelvet oktató munkaközösségi tagok mindannyian részt vettek a szervezésben 

szervezőjének segítői, beosztásuk: Angol nyelvi munkaközösségi tagok: Tamás Mária, Nagyné 

Gál Éva és Sándor Ernőné angol tanárok, Fábián Ottóné, Mizákné Hogya Judit, Jakab-Darai 

Melinda, Dovák Dávid tanítók angol nyelv műveltségterülettel, angol nyelvi nyelvtanítók, Széll 

Valéria, Kunder-Majerik Anett, Géczi Frigyesné tanítók, angol nyelv műveltségterületen 

továbbtanuló kollégák,  Tímárné Zilahi Zita gondnok, gazdasági munkatárs, Tóth Józsefné 

gazdasági vezető 

támogatója, a támogatás módja: Dányi László, a Langwest Nyelviskola oktatási igazgatója, évről 

évre elvállalja a zsűri elnökének a szerepét, jelen van a versenyen, a 7-8. évfolyamosok szóbeli 

versenyén zsűritag, minden évben felajánl egy ingyenes középfokú BME nyelvvizsga 

lehetőséget egy arra érdemes tanulónak. Az MM Publications kiadó és az Oxford University 

Press kiadó email-es megkeresés alapján ajándékcsomagot küld, melyeket szétválogatunk és 

felhasználjuk a versenyzők jutalmazásához. A csomagok rövidített olvasmányokat, 

könyvjelzőket, füzeteket, apró kiadványokat, reklámtollakat tartalmaznak. Az iskola is felajánl 

apró ajándékokat a jutalmazáshoz, alapanyagot a vendégfogadáshoz és a gyerekek 

uzsonnáztatásához, melyet az iskola gondnoka készít elő.  

résztvevőinek száma: Egy jelentkező iskolából évfolyamonként 2 csapat vehet részt. A versenyt 

2., 4., 7. és 8. évfolyamos tanulóknak rendezzük meg. A 2. és 4. évfolyamon 3-3 fős 

csapatoknak csapatverseny van játékos feladatokkal. A 7. és 8. évfolyamos tanulók egyénileg 

versenyeznek, feladataik a nyelvvizsga feladataihoz hasonlítanak, írásbeli és szóbeli 

feladatokkal. Összesen 8 iskolából 64 tanuló vett részt a versenyen az idén. 

 

A verseny helyezettei a következő oldalon találhatók. 
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A verseny helyezettei 

A verseny 
kategóriája 

I. helyezett tanuló 
neve, iskolája, 

felkészítő tanára 

II. helyezett tanuló 
neve, iskolája, 

felkészítő tanára 

III. helyezett tanuló 
neve,  iskolája, 

felkészítő tanára 

Külön díjat nyert 
tanuló neve, iskolája, 

felkészítő tanára 

2. évfolyam 
csapatversenye 

A Sárospataki Ref. 

Koll. Ált. Iskolájának 

csapata 

Felk.: Bós-Farkas 

Ágnes 

A Miskolci Petőfi S. 
Ált. Isk. Rónai Ferenc 
Tagiskolájának csapata 
 
Felk.:  

A Miskolci Szilágyi 
Dezső Ált. Isk. csapata 
 
Felk.: Laczkó 
Andrásné, Dankó Zsolt 

  

4. évfolyam 
csapatversenye 

A Miskolci Szilágyi 
Dezső Ált. Isk. csapata  
 
Felk.: Laczkó 
Andrásné, Dankó Zsolt 

A Miskolci Petőfi 
Sándor Ált. Isk. Rónai 
Ferenc Tagiskolájának 
csapata 
 
Felk.:  

A Sárospataki Ref. 
Koll. Ált. Iskolájának 
csapata  
 
Felk.: Bós-Farkas 
Ágnes 

 

7. évfolyam egyéni 
versenye 

Kázsmér Bercel 
Vilmos, Tiszaújváros, 
Kazinczy Ált. Isk. 
 
Felk.: Gerőcsné Berkes 
Judit Katalin 

Fazekas Anna Inez, 

Szerencs, Rákóczi Isk. 

Felk.: Nagyné Gál Éva 

Szabó Luca Laura, 
Tiszaújváros, Kazinczy 
Ált. Isk. 
 
Felk.: Gerőcsné Berkes 
Judit Katalin 

 

8. évfolyam egyéni 
versenye 

Papp Anna, 
Tiszaújváros, Kazinczy 
Ált. Isk. 
 
Felk.: Gerőcsné Berkes 
Judit Katalin, 
Szilvásiné Bodnár 
Tímea 

Godó Patrik, 

 Miskolc, Avastetői Ált. 

Isk. 

Felk.: Janotyik Dóra 

Ivánkai Krisztián, 

Miskolc, Avastetői Ált. 

Isk. 

Felk.: Janotyik Dóra 

Papp Anna, 
Tiszaújváros, Kazinczy 
Ált. Isk. 
 
ő kapta Dányi 

Lászlótól a BME 

középfokú szóbeli 

nyelvvizsgára való 

lehetőséget 

 

 

Összefoglaló a versenyről  

A 2. és 4. évfolyamon a tanulók csapatokban versenyeznek. Zsűritagoknak olyan kollégákat 

kérünk fel, akik ugyan részt vesznek a két tanítási nyelvű képzésben, de csak készségtantárgyat 

tanítanak. A versenyt levezető kollégák teljes titokban állítják össze a feladatokat, azt senkivel nem 

beszélik meg, akinek a tanulója versenyezni fog. Saját tanítványukat nem készítik fel a versenyre. 

A verseny végeztével az ebédlőben várjuk a résztvevőket uzsonnára, amíg a zsűri befejezi a 

feladatlapok javítását és megállapítják a helyezéseket. Az alsó tagozatos tanulóknak 16 óra körül 

eredményt tudunk hirdetni.  
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Minden csapat oklevelet, ajándékcsomagot, minden tanuló emléklapot kap. A felsősök 

versenye tovább húzódik. Miután megoldják a magnós feladatot közösen, a 7. évfolyam 

szövegértés és nyelvhasználati feladatot kap, a 8. évfolyamosok pedig szóban vizsgáznak. Ezután 

cserélnek. Közben a kollégák folyamatosan javítják a kész feladatlapokat. A verseny végeztével 

nekik is eredményt hirdetünk. Sajnos ez kicsit későre szokott húzódni. Közülük is mindenki kap 

emléklapot, 1-4. helyezésig ajándékcsomagot és egy tanuló a nyelvvizsga lehetőségét. Saját 

versenyzőinket is besoroljuk a díjazottak közé, mivel garantáljuk a verseny tisztaságát. A 7-8. 

évfolyamos tanulók Dányi tanár úrtól fontos visszajelzést kapnak a nyelvvizsgára való 

felkészültségükről. 

 

 

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban: Szívesen fogadnánk jelentkezőket még 

több iskolából, hiszen mi is sokfelé járunk versenyekre. A rendezvény támogatása is jól jönne, ha 

több diák jelentkezik a megmérettetésre, az ajándékozáshoz és vendégfogadáshoz is több 

ajándéktárgy, alapanyag szükséges. 

 

A versenyen készült fotók a következő oldalakon láthatók. 
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