
Kedves német szakos kollégák! 

 

A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium idén ismét megrendezi a régió általános iskoláiban tanuló 8. 

osztályos diákok részére német nyelvi versenyét. Felhívjuk figyelmüket, hogy az idei tanévben az 

írásbeli feladatoknál változások lesznek az előző évekhez képest. Erről szeretnénk részletes 

tájékoztatást nyújtani. 

 

A verseny célja a tanítási órák tananyagain kívül ismeretszerzés a német nyelvű országokról. 

A verseny 2 fordulós: az első forduló egy írásbeli feladatsor, amelyet a versenyzőknek önállóan kell 

felkészülniük Németország történelméből, földrajzából, kultúrájából és ezen ismeretek alapján 

iskolánkban tesztet töltenek ki. 

A második fordulóba a teszteredmények alapján a legjobb 15 tanuló jut be.  Itt két szóbeli feladat 

teljesítése vár a versenyzőkre: az első feladat egy szabadon választott vers, próza vagy dal előadása 

német nyelven, a másik feladat pedig egy kötetlen beszélgetés, mely során a következő témákból 

kérdezhetnek a német szakos kollégák: 

1. Meine Familie 2. Tagesprogramm 3. Hobby, Freizeit 4. Schule 5. Wohnung, Wohnort. 

 

A nevezés: A nevezést a tanulóktól november 6-ig várjuk. Az iskolájukból jelentkező tanulók 

kitöltött jelentkezési lapját ezen időpontig kell eljuttatni a gimnázium titkárságára, akár 

személyesen, akár postai úton vagy faxon az 53-500-625-ös számra. 

 

Előkészületek az első fordulóra 

 

Az idén csak Németországgal kapcsolatos feladatok várhatóak.  

Segítség a felkészüléshez: 

  Földrajzi ismeretek: tartományok és fővárosaik, folyók, hegyek nevei, nagyobb városok jellemzői, 

környező országok. 

  Irodalmi ismeretek: Grimm testvérek meséi. Jellemző szereplők vagy jellegzetes történések 

alapján felismerés. 

 Híres emberek: írók, sportolók, zeneszerzők. 

A feladattípusok: hiányos szöveg kiegészítése, összekötni a megfelelő elemeket, kakukktojás, 

képfelismerés, képleírás, szövegértés. 

http://www.radioteddy.de/macht-schlau/quer-durch-deutschland/deutschland-wissen/ 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/kinder-europas/inhalt/wissen-deutschland.html 

http://www.lernspass-fuer-kinder.de/ 

 

Az írásbeli feladatsort 60 perc alatt kell megoldaniuk a tanulóknak szótár használata nélkül. 

Az első forduló időpontja: 2015. november 30. 14.30 

 

Második forduló 

 

A 15 legjobban teljesítő tanuló jut a második fordulóba, ahol megadott témakörökről lesz kötetlen 

beszélgetés (Familie, Tagesprogramm, Hobby, Schule, Wohnung, Wohnort) és egy választott vers, 

próza vagy dal bemutatása. 

A második forduló időpontja: 2016. február 15. 14.30  

 

Minden döntőbe jutott tanuló könyvjutalomban részesül! 

 

További információért érdeklődni lehet a 06-30-517-5190-es telefonszámon Pintér Helga 

tanárnőnél. 

 

Szeretettel várunk minden versenyzőt! 
 

A német munkaközösség tagjai 

http://www.radioteddy.de/macht-schlau/quer-durch-deutschland/deutschland-wissen/
https://www.planet-schule.de/wissenspool/kinder-europas/inhalt/wissen-deutschland.html
http://www.lernspass-fuer-kinder.de/

