RÉSZLETES VERSENYKIÍRÁS
I. Nemes Tihamér Középiskolai TIT TELC Idegennyelvi Verseny
A Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziuma
és Kollégiuma középiskolás diákok számára egyéni kétfordulós angol nyelvi versenyt hirdet két
kategóriában:

1. kategória: A2+—B1 (9-10. évfolyam, illetve A2+/B1-es nyelvi szint)
2. kategória: B1+—B2 (11-12. évfolyam, illetve B1+/B2-es nyelvi szint)
A verseny célja a régió középiskolás diákjai és felkészítő tanáraik számára objektív és széleskörű
mérőeszközök segítségével vizsgakészségek és ismeretek elsajátítását elősegíteni, idegen nyelvi ismereteik
alkalmazási készségét fejleszteni. Ez hozzájárulhat egy aktív tanulói/ tanári kapcsolatrendszer
bővítéséhez/kialakításához, s egyben a tanulói önismeret fejlesztése segítségével autonóm nyelvtanulási
stratégiák és motiváció erősítéséhez is.
 Az első, írásbeli forduló 2018. február 5-én, hétfőn 14.30-tól 16.30-ig kerül megrendezésre
intézményünk géptermeiben.
 A második, szóbeli fordulóra február 19-én, hétfőn 13.30-tól az írásbelin 80% fölött teljesítő versenyzők,
illetve a legjobb eredményt elérők 20%-a kerül behívásra mindkét kategóriában. 1
 Az eredményhirdetésre és s díjátadó ünnepségre 2018. február 19-én 16 órától kerül sor, amelyre
minden résztvevőt, felkészítő tanárt és érdeklődőt szeretettel várunk.

Részvételi feltételek
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Minden Magyarországon tanuló nappali tagozatos diák részt vehet a versenyen, amennyiben az
iskola honlapján elérhető regisztrációs felületen január 26-ig regisztrál, megjelölve azt a kategóriát,
amiben versenyezni szeretne.
Diákok saját e-mail címről nem nevezhetnek, csak tanáraik, ill. iskoláik nevezhetik őket az iskola email címéről. A versenyre jelentkezett tanulók a beérkezett nevezéseikről visszaigazolást kapnak.
Amennyiben a célnyelvből sikeres nyelvvizsgával, illetve előrehozott nyelvi érettségivel rendelkezik a
jelentkező, ezt köteles a regisztrációnál jelezni.
A jelentkezéshez és a részvételhez elengedhetetlen legalább egy működő e-mail cím, melynek
megadása kötelező.
A részvétel ingyenes. A regisztrációs felületen megadott adatokat bizalmasan kezeljük.
A valótlan adatokkal való versenyzés, illetve a verseny szempontjából lényeges információk
eltitkolása a versenyből való kizárást vonja maga után.
A versenyen nem vehetnek részt angol anyanyelvűek.

Rendkívüli esetekről a szervezőbizottság és a zsűri hoz döntést.

A verseny leírása
 A verseny két fordulóból áll.
 A verseny írásbeli és szóbeli fordulója között legalább két hétnek kell eltelni.
 A verseny során szótár és egyéb segédeszköz nem használható.
A. Az írásbeli forduló hossza 120 perc, mely alatt két-két olvasás- és hallásértési feladatot
oldanak meg, és íráskészségüket és nyelvhelyességüket a jelentkezőknek egy-egy
feladaton keresztül kell bizonyítani.


Az íráskészség feladatban az alábbi TELC nyelvvizsgákon is használt feladattípusok közül
eggyel találkozhatnak a versenyzők:
I. A levélírás során 4 előre megadott tartalmi elem befoglalásával kell általában
(A2+/B1) félhivatalos vagy magánlevelet, (B1+/B2) hivatalos vagy félhivatalos levelet
írni.
II. Egy baráti e-mail megírása rövid utasítás alapján.



Az olvasásértési feladatsorban az alábbi TELC nyelvvizsgákon is használt feladattípusok
közül kettővel találkozhatnak a versenyzők:
I. Globális értés mérésére a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet kell
választania 10 előre megadott cím közül.
II. Komplex értés igazolására egy szöveg elolvasása után 5 feleletválasztásos kérdésre kell
válaszolni.
III. Szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell párt találni.

A nyelvtani feladatban az alábbi TELC nyelvvizsgákon is használt feladattípusok közül
eggyel találkozhatnak a versenyzők:
I. Egybefüggő szövegben kell megoldani 10 feleletválasztásos tesztkérdést.
II. Egybefüggő szövegben kell elhelyezni 10 szót 15 előre megadott szó közül.
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A hallásértési feladatsorban az alábbi TELC nyelvvizsgákon is használt feladattípusok közül
kettővel találkozhatnak a versenyzők:
I. Globális értés mérésére párosító feladat + 1 kakukktojás. A feladatot egyszer
hallgathatják meg a jelentkezők
II. Komplex értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 10 igaz/hamis
kérdésre válaszolnak. A feladatot kétszer hallgathatják meg a versenyzők.
III. Szelektív értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 feleletválasztós
kérdésre válaszolnak. A feladatot egyszer hallgathatják meg a résztvevők.

B. A szóbeli forduló során, a TELC nyelvvizsgákon megismert módon, véletlenszerűen kisorsolt
párokban versenyeznek a résztvevők.
 Egy-egy felelet hossza 15 perc + 5 perc értékelés.
 20 perc felkészülési idő áll rendelkezésre.
 A versenyzők a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek az erre célra biztosított lapra,
amit a vizsgán használhatnak. A verseny során a készített jegyzeteket nem olvashatják fel,
csak belenézhetnek, hiszen a vizsgarész a kommunikatív képességeket méri.
1. Kapcsolatfelvétel/bemutatkozás
A versenyzők öt irányítási szempont alapján megismerkednek egymással, esetleg még
több információt szereznek egymásról.

2. Prezentáció2
A prezentáció során a versenyzőknek két megadott téma közül az általuk választott
témát a másik versenyző számára 2-3 percben be kell mutatniuk, illetve a prezentáció
után a partnerük által feltett egy-két kérdésre válaszolniuk kell.
3. Véleménykifejtés/Vita
A versenyzőknek egy szöveg (vagy szövegek) témája alapján kell beszélgetniük, amit a
felkészülési idő alatt elolvashatnak (nem kell összefoglalni a szöveget). Érvelniük kell és
beszélgetniük a témával kapcsolatban. Érveiket példákkal, indoklással kell
alátámasztaniuk.
4. Problémamegoldás/konszenzuskeresés
A versenyzőknek együtt kell megtervezniük valamit, vagy megoldaniuk egy problémát
egy előre megadott szituációban, a terv részleteit kell együtt kidolgozniuk. Átgondolva a
tervük részleteit elő kell adniuk ötleteiket és tanácsaikat.
Értékelési szempontok:
Az írásbeli versenyen az egyes vizsgarészeknél a helyes megoldások tudáselemenként a feladat típusától
függően az alábbi pontokat érik:
Vizsgarész

Feladat

Itemek száma

Pontérték ütemenként

Olvasásértés

Címválasztás

5

5 pont

Olvasásértés

Feleletválasztós kérdések

5

5 pont

Olvasásértés

10

2,5 pont

Nyelvhelyesség

Hirdetések és állítások
párosítása
Feleletválasztós kérdések

10

1,5 pont

Nyelvhelyesség

Cloze teszt szóbankkal

10

1,5 pont

Hallásértés

Párosítós feladat

5

5 pont

Hallásértés

Igaz/hamis kérdések

10

2,5 pont

Hallásértés

Feleletválasztós kérdések

5

5 pont

Az íráskészség feladat értékelési szempontjai:
A.
Az írás céljának kezelése A2+/B1
1)
Legalább négy megadott szempontot tartalmaz
2)
A szövegfajta választása:
 formális-informális stílus
 stílusérték
B.
Kommunikatív érték A2+/B1
1)
szövegalkotás
2)
mondatok kapcsolódása/ tartalmi egységek
3)
nyelvi sokszínűség
4)
megfelel-e a regiszternek, levélforma formai elvárásai
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A prezentációk témáit lásd az 1. számú mellékletben.

A
B
C
D

5
3
1
0

Teljesen megfelelő, 4 irányítási szempont
Nagyjából megfelelő, 3 irányítási szempont
Alig elfogadható, két irányítási szempont
Összességében nem elegendő, egy irányítási szempont

A.
1)

Az írás céljának kezelése B1+/B2
A megadott négy szempont közül hármat, vagy minimum kettőt és egy a témához kapcsolódó
saját szempontot kell kifejteni.
2)
A szövegfajta választása:
 formális-informális stílus
 stílusérték
B.
Kommunikatív érték B1+/B2
1)
szövegalkotás (koherencia, kohézió)
2)
mondatok kapcsolódása/ tartalmi egységek
3)
nyelvi sokszínűség
4)
megfelel-e a regiszternek (a levél hangneme)
5)
levélforma formai elvárásai, a levél hossza
6)
összetett mondatok
A
B
C
D
C.
1)
2)
3)

5
3
1
0

Teljesen megfelelő, 3 irányítási szempont
Nagyjából megfelelő, 2 irányítási szempont
Alig elfogadható, 1 irányítási szempont
Összességében nem elegendő, 0 irányítási szempont

Nyelvhelyesség A2+/B1 és B1+/B2
szintaxis (mondattan-tagmondat, egyszerű-összetett mondat, mellé- és alárendelt mondat, stb.
morfológia (alaktan - szófajok, utótagok, igeragozás, szóképzés, melléknevek, határozószavak, stb.
helyesírás

Érték
A
B
C

Pont
7
5
3

D

0

Értékelés
Nincs hiba vagy csak elszórtan
Kevés hiba, ami egyszeri olvasáskor a megértést nem veszélyezteti
Hibák, melyek többszöri olvasást tesznek szükségessé és így az írás célját
érezhetően veszélyeztetik
Olyan sok hiba, hogy az írás célja nem valósul meg

Ha levelet kell írni, a három szempontra kapott pontokat összeadjuk és megháromszorozzuk, így érhető el a
maximális 45 pont. Ha e-mail írása a feladat, az elért végleges pontszámokat összeadjuk és kettővel
beszorozzuk (maximum 30 pont). Amennyiben a levél értékelési szempontjai közül az 1. vagy 3. szempontra
a levélíró “D”, “0” pontot kap, a levél “0” pontosnak számit, mivel tartalmilag nem teljesítette a feladatot,
vagy nyelvhasználata nem érte el a Közös Európai Referenciakeret szerinti B2 szintmeghatározást.
A beszédkészség feladat értékelési szempontjai: A2+/B1 és B1+/B2
Mindkét zsűritag egymástól függetlenül értékeli a nyelvi teljesítményt a verseny alatt. Miután a
versenyzők a helyiséget elhagyták, közösen megegyeznek az értékelésben.
A. Kifejezési készség
1) Tartalomnak és szerepnek megfelelő kifejezésmód
2) Nyelvi sokrétűség
3) Beszédszándék megvalósítása
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B. A feladat megoldása
1) Beszélgetésben való részvétel
2) Stratégiák (discourse és kompenzációs)
3) A beszéd folyamatossága
C. Nyelvhelyesség
1)
szintaxis (mondattan-tagmondat, egyszerű-összetett mondat, mellé- és alárendelt mondat, stb.
2)
morfológia (alaktan - szófajok, utótagok, igeragozás, szóképzés, melléknevek, határozószavak, stb.
A
B
C
D

7
5
3
0

Teljesen megfelelő
Nagyjából megfelelő
Alig elfogadható
Összességében nem elegendő

D. Kiejtés és intonáció (hanglejtés, hanghordozás és hangvétel)
Érték
A
B
C

Pont
4
2
1

D

0

Értékelés
Nincs lényeges eltérés a beszélt standard nyelvtől
Eltérések a beszélt standard nyelvtől, melyek a megértést nem korlátozzák
Erősebb eltérések a beszélt standard nyelvtől, amelyek a megértést nehezítik
és pl. nagyobb koncentrációt igényelnek
Erős eltérések a beszélt standard nyelvtől, amelyek a megértést jelentősen
megnehezítik, és helyenként lehetetlenné teszik

•
Az elért pontszámokat az iskola honlapján közöljük kategóriánként egy-egy összesítő táblázatban. A
táblázat egyben a két fordulóban elért helyezéseket is közli majd.
A két tanítási nyelvű és nyelvi előkészítő tagozaton tanuló diákok, valamint a szintnek megfelelő
nyelvvizsgával rendelkező diákok külön kategóriában versenyeznek.
A verseny után a legeredményesebb pedagógust jutalmazzuk az alábbi szempontok alapján:
 versenyzők száma
 versenyzők százalékos összeredménye
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Díjazás:
 Minden résztvevő és tanára emléklapot és ajándékcsomagot kap.
 Kategóriánként az első hat helyezettet díjazzuk.
Nyeremények:
 könnyített olvasmányok
 5 perc angol újság előfizetés
 fürdőjegyek
 mozijegyek
 pizza utalványok
Fődíj:
 vizsgafelkészítő csomag
A verseny lebonyolításával kapcsolatos bármilyen panaszt, vagy kifogást, a verseny helyszínén kell
jegyzőkönyveztetni.
A versenyzőt ki kell zárni a versenyből, ha:






nem rendelkezik érvényes személyazonosító okmánnyal,
a versenyen hamis okmánnyal vagy más nevére szóló személyazonosító okmánnyal igazolja magát,
a versenyen tiltott segédeszközt használt (puskázás), ide értve más személyek segítségét is
viselkedésével, megjelenésével megbotránkoztatást okoz vagy a többi versenyzőt zavarja
a lebonyolítók utasításait nem tartja be

Felkészüléshez, gyakorláshoz ajánljuk:
http://telc.hu/
http://telc.hu/e-course-oktatastamogato-rendszer
Kapcsolat:
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Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Gépészeti,
Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 7.
Telefon: 66/441 004 fax: 66/324-163
Honlap: http://www.gszi.sulinet.hu/gsziuj/index.html
Benkőné Balogh Szilvia
Mobil: 06/20/950-34-43
E-mail: sylviab@eqnet.hu

1.

számú melléklet

Prezentációs témák (vastaggal szedve, azon belül
pedig a téma tartalma):
Personal identification
Name, address, marital status, sex, date and place of
birth, age
Nationality
Physical appearance
Family, personal relationship
Human body, health and body care
Body, personal hygiene
State of health, medical treatment
Illness, accident, handicap
Smoking, drugs
Home and housing, accommodation
Type, size and location of home
Rooms
Rent, other expenses
Furniture and equipment
Places
Country
City
Type, size and location of place
Public services, buildings, etc.
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Everyday life
Habits, daily routine
clothes
Food and drink
Food, meals, dishes
Drinks, beverages
Places to eat and/or drink
Education, training and learning
School, college, university
Vocational training, adult/further education
Language training
Occupation, profession, job
Occupation, type of job, vocational qualifications
Conditions of work, working hours, holidays
Pay, wages, salaries
Unemployment
Trade unions
Economy, commerce and trade, the consumer
Shopping, traditional and new forms of shopping
Prices, currencies, sizes, measurements, quantities
Agriculture, trade, industry
Commercial and public services
Post
banks, insurance companies

The natural environment
Plants, animals
Landscape, countryside
Weather, climate & environment
Travel
Traffic, public and private transport, timetables and
connections
Holiday arrangements
Accommodation, luggage, living in a hotel, guest
house
Sightseeing
Spare time, leisure, entertainment
Hobbies and interests
Cultural activities: cinema, theatre, music, exhibitions,
etc.
Sports, fitness
Games
Public holidays, festivals
Media, communications
Press, radio, television
Telephone, fax
Computers, multimedia
Society, state, government
Political organisations and parties
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Public administration
Social security, social matters and problems
Living conditions, standard of living
Population
Law and legal affairs, police
Church and religion
Military
Relationships with other people(s) and cultures
Neighbouring countries and regions, twinning
Immigration
Mother tongue, other languages
Customs
Példák prezentációs címekre:
1) A book that you have read (topic or plot, author,
style, your opinion, etc.)
2) A concert you have attended (type of music,
musicians, where, personal preferences, etc.)

