
  

A Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda a 2018/2019-es 

tanévben is meghirdeti az egyházi középiskolák országos angol nyelvi versenyét, az Ábrahám Örzse 

Emlékversenyt. 

Az előző évekhez hasonlóan szeretettel várjuk a református, a katolikus és evangélikus iskolák diákjait is e 

nemes vetélkedésre. A verseny két fordulóból áll. 

A VERSENYRE CSAK EGYSZER KELL JELENTKEZNI. NEVEZÉSI DÍJ: 500,- FT/TANULÓ.  

 

 AZ ELSŐ (ÍRÁSBELI) FORDULÓ 

Minden versenyző a saját iskolájában írja meg. Ennek eredménye alapján kategóriánként 10 fő (három 

kategóriában összesen 30 fő) kerülhet a döntőbe, melynek helyszíne a Mezőtúri Református Kollégium, 

Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda lesz.  

 

Az első (írásbeli) forduló időpontja:  

2018. november 21. szerda 14:00-17:00-ig. 

 

 

Az alábbi területeket mérő általános témájú feladatokra lehet számítani a KER nyelvi szintjeinek megfelelően 

összeállított feladatlapon:  

- szövegértés 

- szókincs 

- nyelvhelyesség 

- irányított fogalmazás írása  

- kultúra és civilizáció 

- hallás utáni értés feladatok 

 

A MÁSODIK (DÖNTŐ) FORDULÓ 

A döntőbe jutott tanulókat és felkészítő tanáraikat e-mailben 2019. január hónapban értesítjük.  

 

A második (döntő) forduló időpontja: 2019. március 18 (hétfő)  

 

A döntőbe meghívott tanulók feladatai: 

 

1. Egy, otthon Power Point-ban előre elkészített, angolul max. 10 percben előadott prezentáció 

tetszőleges témában az alábbiak közül: 

 Családok a Bibliában 

 Foglalkozások a Bibliában 

 Helyszínek a Bibliában 

 Növények a Bibliában 

 Állatok a Bibliában 

 Népek a Bibliában 

 Orvoslás a Bibliában 

 Gyümölcsök a Bibliában 

 Bűntettek a Bibliában 

 Büntetések a Bibliában 

 Anyák a Bibliában 

 Apák a Bibliában 

VII. Ábrahám Örzse Emlékverseny 

Versenyfelhívás 



 Egyéb, a Bibliából szabadon választott téma 

 

2. I. kategóriában önálló témakifejtés vizuális segédanyagok alapján (ez lehet iskolai, családi, egyházi 

eseménnyel, pl. karácsony, Húsvét, menyegző, keresztelő- kapcsolatos). 

3. II. és III. kategóriákban ’For and Against’ feladat megoldása a zsűri valamelyik tagjával. 

 

A döntőben 3x2 tagú zsűri előtt adnak számot a versenyzők tudásukról. 

 
JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK 

A versenyben részt vehet minden 9. 10. 11. 12. (ez a nyelvi előkészítős diákok 11. évfolyamát jelöli) 

évfolyamos diák. (Az alábbi óraszámok az összes, iskolai szervezésben működő nyelvórai foglalkozás számát 

jelentik. Pl. ha valakinek heti 3 az alapórája, de mellette heti 1-2 óra fakultáció, szakkör, felkészítő, minőségi 

korrepetálás stb. is rendelkezésére áll, akkor a magasabb óraszámú kategóriában versenyezhet. Külön kérjük 

feltüntetni, hogy a NYEK programjában részt vett-e a jelentkező. 

 

Kategóriák: 

 

I. kategória: 9. évfolyam, valamint 10. évfolyam maximum heti 4 óra  (A2+ - B1 szint) 

II. kategória: 10. évfolyam minimum heti 5 óra vagy annál több, 11. évfolyam maximum heti 4 óra, 

valamint 12. évfolyam maximum heti 3 óra (B1+ - B2 szint) 

III. kategória: 11. évfolyam minimum heti 5 óra vagy annál több, valamint 12. évfolyam minimum heti 

4 óra vagy annál több (B2+ - C1 szint) 

 

 

A döntőbe kerülés alsó határa a következőképpen alakul: 

 

I. kategória: 65% 

II. kategória: 70% 

III. kategória: 75% 

 

A versenyre a nevezéseket legkésőbb 2018. október 26-ig kérjük elküldeni az alábbi címek egyikére. 

 

postacím: Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium,  

Általános Iskola és Óvoda 

5400 Mezőtúr, Kossuth út 2. 

 

e-mail: mezotur.iskola@reformatus.hu 

 

fax: 06 56/350-305 

 

Egyéb elérhetőségeink:  

 

tel.: 56/350-012, 56/350-043 

 

webcím: www.refimezotur.hu 

 

 

 

 

 

Égerné Tamás Annamária sk. 

főigazgató 

dr. Hettinger Sándor sk. 

angol munkaközösség-vezető 
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