
Versenyszabályzat 

2019/2020 

a) A verseny megnevezése: Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny  

b) A verseny céljai: a francia nyelv népszerűsítése, a francia nyelvet tanuló diákok 

személyiségfejlesztése, készség- és képességfejlesztése, a nyelvtanuláshoz való pozitív 

beállítódás, a kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók felkutatása és számukra 

versenylehetőség biztosítása. A felkészítő tanárok részére találkozási lehetőség biztosítása, 

tapasztalatcsere a kollégákkal és tanácsok, megerősítés a zsűritől további tehetséggondozó 

munkájukhoz. 

c) A verseny kategóriái:  

I. kategória: 7. évfolyam (2004. január 1. után született), 

II. kategória: 8. évfolyam (2003. január 1. után született), 

III. kategória: 9. évfolyam A csoport (2002. január 1. után született), 

   9. évfolyam B csoport  (2002. január 1. után született), 

IV. kategória: 10. évfolyam A csoport (2001. január 1. után született), 

   10. évfolyam B csoport (2001. január 1. után született). 

d) A verseny jellege: kétfordulós tanulmányi verseny 

 

e) A verseny fordulói:  

 

1. forduló: írásbeli forduló  

2. forduló: szóbeli forduló (döntő) 

 

f) A továbbjutás feltételei, az értesítés módja, határideje: 

 

Az írásbeli forduló javítatlan feladatlapjait a nevezési címre a versenyt követő napon kell 

postára adni. Az írásbelin legeredményesebben szereplő - évfolyamonként maximum                               

16-18 tanuló - kap meghívást a szóbeli fordulóra. A tovább jutók 2020. február 28-ig kapnak 

értesítést az iskola igazgatójának címzett elektronikus levélben. Aki nem kap meghívást                               

a 2. fordulóra, az írásbelin elért eredményét a szervező intézmény honlapján megnézheti.                          

Az eredményeket az iskolába eljuttatott kód alapján lehet majd elérni. 

 

g) Az országos döntőben részt vevő versenyzők maximális létszáma:  

72 fő (kategóriánként/évfolyamonként 16 fő- pontazonosság esetén 17/ 18 fő (9. osztály A 

csoportból 8/9 fő, 9. osztály B csoportból 8/9 fő, 10. osztály A csoportból 8/9 fő, 10. osztály B 

csoportból 8/9 fő) 

h) Nevezés módja: az iskola honlapján (www.eotvos.nye.hu/franciaverseny) online jelentkezés 

i) Nevezési díj: nincs  

http://www.eotvos.nye.hu/


A verseny ideje alatt a résztvevők és kísérők ellátásban részesülnek (ebéd, uzsonna, üdítő, 

pogácsa). A versenyzők és intézményenként egy kísérő egyéb költségeit, így szükség esetén a 

további étkezésüket (vacsora, reggeli) és szállásköltségüket is a szervező intézmény fizeti.  

A versenyző vagy az általa képviselt intézmény fizeti a döntő helyszínére az utazás költségeit. 

j) A verseny ismeretanyaga: 

 

 Az írásbeli forduló feladattípusai: tantervi követelményeknek megfelelő nyelvi, nyelvtani 

tesztet, olvasott szöveg értését és irányított fogalmazást tartalmaznak a feladatlapok. 

A szóbeli fordulón a tantervi követelményeknek megfelelő témákhoz kapcsolódik a 

magnóhallgatás és a képleírás. 

Felkészüléshez felhasználható tankönyvek: 

Michel Soignet, Szabó Anita: France-Euro-Express 1-3 

Vida Enikő: Le nouvel Allons-y 1-2 

Michèle Bosquet, Yolanda Rennes, Marie-François Vignaud: Quartier libre 1-2 

Vida Enikő: 1000 questions 1000 réponses 

Pócsné Berkesi Zsuzsanna, Lotfi Éva, Spéderné Négyesi Zsuzsanna: Talents 1 

Pócsné Berkesi Zsuzsanna, Lotfi Éva: Talents 2 

Vida Enikó, Frédérick Airault: Allons-y PLUS 1-2 

k) A fordulók feladatai: 

Az írásbeli forduló feladattípusai: nyelvtani teszt, civilizációs ismeretek, mondatkiegészítések 

(prepozíciókkal, igékkel, névmásokkal), mondatalkotás megadott szavak felhasználásával, 

párbeszéd/történet mondatainak sorba rendezése, olvasott szöveg értése (igaz-hamis/kérdésekre 

válasz), íráskészséget mérő feladat (levélírás vagy blogbejegyzés megadott szempontok és 

megadott szószám alapján). 

Nyelvtani ismeretek: 

 

7. osztály: ragozás jelen időben, passé composé használata (avoir segédigével), főnevek neme és 

száma, melléknevek használata (helye a mondatban), névelők használata (tagadásban is), 

helyviszonyok kifejezése. 

8. osztály: ragozás jelen időben, passé composé és imparfait képzése és használata, tagadószók 

használata, névmások használata (személyes névmás, személyes névmás hangsúlyos alakja, 

személyes névmás tárgyesete, személyes névmás részes esete, y névmás), felszólítás. 

9. osztály A csoport: ragozás jelen időben, főnevek neme és száma, melléknevek használata (helye 

a mondatban), névelők használata (tagadásban is), helyviszonyok kifejezése. 

9. osztály B csoport: névelők használata (határozott, határozatlan, anyagnévelő, mutató névelő), 

igeragozás jelen időben, múlt időben (passé composé, imparfait) és jövő időben (futur simple), 

felszólítás. 

10. osztály A csoport: ragozás jelen időben, passé composé és imparfait képzése és használata, 

tagadószók használata, névmások használata (személyes névmás, személyes névmás tárgyesete, 

személyes névmás részes esete, y névmás), felszólítás. 



10. osztály B csoport: igeragozás jelen időben, múlt időben (passé composé, imparfait) és jövő 

időben (futur simple), feltételesség kifejezése jövő időben (Si + présent), szenvedő szerkezet, 

feltételes jelen idő, névmások használata (személyes névmás, személyes névmás hangsúlyos 

alakja, személyes névmás tárgyesete, személyes névmás részes esete, y névmás, en névmás).  

 

A szóbeli forduló első részében a tanulók hallás utáni értését mérjük magnóról hallgatott 

szövegek értésével. Minden kategóriában 2 szöveget hallgatnak meg a versenyzők. Az egyik 

szöveggel kapcsolatban állításokról kell eldönteni, hogy igazak vagy hamisak, vagy három 

lehetőség közül kell kiválasztani a helyes választ. A második szövegnél kérdésekre kell válaszolni 

vagy mondatokat kell kiegészíteni a hallott szöveg alapján. Mindkét szöveget kétszer hallgatják 

meg a versenyzők, és kapnak 1-1 percet a feladat megoldására az első és második meghallgatás 

után is.  

A szóbeli forduló második részében a versenyzők kategóriánként külön zsűri előtt adnak számot 

szóbeli kifejezőkészségükről, kommunikációs készségükről.  A 2 tagú zsűri rövid bevezető 

beszélgetést kezdeményez (ismerkedés, pozitív légkör megteremtése a cél), utána a versenyző két 

tematikus képet húz, amelyekből az egyiket kiválasztja, és abból kiindulva beszél a témáról.                       

A zsűri tagjai kérdéseket tesznek fel, mellyel irányítják a kommunikációt és meggyőződnek a 

versenyző nyelvtudásáról.  

Témák:  

 

7. osztály: család, lakás, iskola, napirend, étkezés, vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, sport), 

évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek), 

8. osztály: család, lakás (házimunkák), iskola, napirend, étkezés (étteremben), vásárlás, szabadidő 

(olvasás, zene, sport), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek), ünnepek (családi), utazás, 

orvosnál, 

9. osztály A csoport: család, lakás, iskola, napirend, étkezés, vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, 

sport), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek), 

9. osztály B csoport: család, lakás (házimunkák), iskola, napirend, étkezés (étteremben), vásárlás, 

szabadidő (olvasás, zene, sport, mozi, film, televízió), évszakok (időjárás, öltözködés, 

tevékenységek), ünnepek (családi), utazás (nyaralás), orvosnál, Franciaország – Párizs, 

10. osztály A csoport: család, lakás (házimunkák), iskola, napirend, étkezés (étteremben), vásárlás, 

szabadidő (olvasás, zene, sport), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek), ünnepek 

(családi), utazás, orvosnál, 

10. osztály B csoport: család, lakás (házimunkák), iskola (nyelvtanulás), napirend, étkezés 

(étteremben), vásárlás (online vásárlás), szabadidő (olvasás, zene, sport, mozi, film, televízió), 

telekommunikáció (mobiltelefon, internet), évszakok (klímaváltozás), ünnepek (típusai), utazás 

(nyaralás), orvosnál, Franciaország – Párizs. 

 

l) Az egyes fordulók lebonyolítása 

 

1. forduló: írásbeli forduló (Ideje: 2020. január 28. 14 óra) 

Helyszín: minden tanuló a saját iskolájában segédeszköz használata nélkül, nem francia szakos 

tanár felügyelete mellett oldja meg a versenyfeladatokat. A verseny megkezdéséig az iskola 



igazgatója felel a feladatlapok nyomtatásáért és a versenyzők számának megfelelő 

sokszorosításáról.  A feladatlapokat a szervező intézmény a honlapján 2020. január 27-én a 

versenyre nevező iskolák részére letölthetővé teszi. A letöltés az intézmény igazgatója és a 

kapcsolattartó tanár email címére elküldött kód segítségével lehetséges. A feladatlapokkal együtt 

elérhető lesz az írásbeli forduló lebonyolításával kapcsolatos tájékoztató, illetve a versenyzőknek 

szóló tájékoztató is, melyet a verseny kezdete előtt a versenyzők megismernek. A feladatsor 

megoldására 90 perc áll a versenyzők rendelkezésére és maximum 50 pontot lehet szerezni.  

A javítatlan feladatlapokat a nevezési címre a versenyt követő napon elsőbbségi küldeményként 

kell postára adni. Az írásbelin legeredményesebben szereplő - évfolyamonként maximum                         

18 tanuló - kap meghívást a szóbeli fordulóra. A tovább jutók 2020. február 28-ig kapnak írásban 

értesítést. Aki nem kap meghívást a 2. fordulóra, az írásbelin elért eredményét a szervező 

intézmény honlapján megtalálja az iskolába eljuttatott kód segítségével. 

2. forduló: szóbeli forduló (Ideje: 2020. április 3. 11 óra, regisztráció: 9:30 -10: 45) 

Helyszín: Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,  

4400 Nyíregyháza Ungvár sétány 12. 

A verseny megnyitóján megismerkednek a zsűri tagjaival, és minden információt megkapnak 

a verseny menetével kapcsolatban. A szóbeli fordulón hallott szöveg értését, illetve a szóbeli 

kifejezőkészséget és kommunikációs készséget mérjük a magnóhallgatás és a zsűrivel folytatott 

beszélgetés során. 

A verseny után ünnepélyes eredményhirdetésen szereznek tudomást eredményükről.  A verseny 

után a szervező intézmény honlapján megjelenik az eredménylista. 

A legeredményesebben szereplő tanulók neve, illetve a versenyen készült fotók a helyi újságban 

és az interneten is megjelennek. A versenyen résztvevőkről fotó és videó felvétel készül. Ezek az 

anyagok oktatási céllal felhasználhatók. 

m) A verseny díjai: 

A szóbeli verseny után a díjátadó ünnepségen oklevelet, francia nyelvű jutalomkönyvet és 

tárgyjutalmat kap minden döntőn részt vevő versenyző. Kategóriánként az 1-3. helyezettek 

értékesebb könyvjutalmat (pl. szótár) kapnak. 

Tárgyjutalommal és oklevéllel jutalmazzuk a felkészítő tanárokat is.   

Minden kategóriában a zsűri 3 különdíjat (könyvek) ad át: leggazdagabb szókinccsel rendelkező 

versenyző, legszebb kiejtésű versenyző, legjobban kommunikáló versenyző.  

Évfolyamonként az írásbeli fordulón elért eredmény alapján a legeredményesebb iskola 

oklevelet kap: az évfolyam legeredményesebb iskolája cím. 

 

ny) A verseny rendezője:  

Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,  

4400 Nyíregyháza Ungvár sétány 12. 

A verseny felelőse: Nagyné Mussó Judit francia szakos tanár 

Elérhetősége:  4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.  

email cím:   eotvos.franciaverseny@gmail.com, telefon: 36-70/4307-124 



o) Értékelési eljárások 

 

Az írásbeli fordulón az elbírálás minden versenyző esetén azonos feladatok és azonos javítási 

útmutató alapján történik. Maximum 50 pontot érhetnek el a versenyzők.  

A szóbeli fordulón az értékelés előre tisztázott kritériumrendszer alapján történik, hogy a 

szubjektív elemeket minél jobban ki lehessen küszöbölni. Az értékelés szempontjai: hallott szöveg 

értése, szókincs, nyelvhelyesség, kiejtés és intonáció, a zsűri kérdéseinek és közléseinek 

megértése. Területenként a zsűri maximum 10-10 pontot ad. Így a szóbeli fordulón is 50 pont a 

maximum.  

A végeredményt a versenyző írásbeli és szóbeli eredményének összesítése alapján hirdeti a zsűri. 

p) A verseny szervezői, versenybizottság tagjai (kizáró okok) 

A verseny szervezői, illetve lebonyolítói több évtizedes gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező 

francia szakos tanárok, akik már több mint 20 éve részt vállalnak megyei, regionális és országos 

tanulmányi versenyek szervezésében. A korábban Mátészalkán megrendezett és 11 évig létező 

Francia nyelvű drámafesztivált szervező pedagógus, Oláhné Borzován Edit a 7. osztály és a 9. 

osztály A csoport feladatlapjainak összeállítója, feladatlapot javít és a zsűri munkájában is részt 

vesz.  

A Nyíregyházi Egyetem korábban szakmódszertant oktató, és éveken át szaktanácsadóként is 

dolgozó, nyugállományú főiskolai docense Dr. Horváth Márta készíti a 8. osztály és a 10. osztály 

A csoport feladatlapjait, javít, valamint a szóbeli fordulón zsűri elnöki feladatot vállal.  

A 9. osztály B csoport feladatlapjának készítését és javítását Babicz Gyöngyi a Nyíregyházi 

Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium igazgatója, francia szakos tanár végzi, aki a kezdetektől 

részt vesz a zsűri munkájában. Nyelvvizsgabizottság tagja, illetve szakértő. A szóbeli fordulón a 

zsűriben is feladatot lát el.  

A 10. osztály B csoport feladatlapjának készítését és javítását Nagyné Dr. Schmelczer Erika, a 

Nyíregyházi Egyetem oktatója végzi (érettségi elnök, Origó nyelvvizsgáztató). A korábbi évekhez 

hasonlóan a 2019/20. tanévi verseny szóbeli fordulóján is zsűri elnöki teendőket lát el.  

A zsűri tagja Frédérick Airault, anyanyelvi tanár, tankönyv szerző, aki több éve részt vesz a 

zsűri munkájában a Nyíregyházán megrendezett versenyen. 

Az éveken át megyei szaktanácsadóként dolgozó középiskolai francia szakos tanár,                       

Baranyiné Szilágyi Gabriella is évek óta zsűritagként segíti munkánkat.   

Az elmúlt években Nyíregyházán szervezett francia nyelvi versenyeken már több alkalommal 

részt vállalt a zsűri munkájában Dr. Szilágyi Ildikó egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem) és                      

Dr. Veres Ferenc nyugalmazott főiskolai tanár, Origó nyelvvizsgáztató (Nyíregyházi Egyetem).  

A Nyíregyházán élő francia anyanyelvű lektort is bevonjuk a munkába.  Személye a Magyar -

Francia Ifjúsági Alapítvány által kiírt pályázat értelmében: HUMBERT Amandine. 

A verseny főszervezője, Nagyné Mussó Judit 30 éve dolgozik a Nyíregyházi Egyetem 

gyakorlóiskolájában. Korábban az Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolában, 9 éve az 

Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban tanít. A verseny helyszíne az Eötvös 

József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, ahol a főszervező munkáját Tóthné Szabolcsi 

Zsuzsa Judit és Zentai Tünde francia szakos tanárok segítik, akik a versenyeztetésben és 

versenyszervezésben is több mint 10 éves tapasztalattal rendelkeznek. 


