
Versenyszabályzat 

2022/2023 

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  

II. kategória: 8. évfolyam  

III. kategória: 9. évfolyam A csoport  

IV. kategória: 9. évfolyam B csoport   

V. kategória: 10. évfolyam A csoport  

VI. kategória:  10. évfolyam B csoport  

d) A verseny jellege: egy fordulós tanulmányi verseny 

 

e) A verseny fordulói:  

 

1. forduló: írásbeli forduló 

 

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

 

Az írásbeli forduló megoldásait a versenyzők egy kódlapon rögzítik A kódlapokat a nevezési címre 

a versenyt követő napon kell postára adni. Az írásbeli fordulón elért pontszámok alapján állapítjuk 

meg a helyezéseket. Kategóriánként az 1-10. helyezettek eredményét a versenyt szervező iskola 

honlapján közzétesszük 2023. március 24-ig. A további eredményeket eljuttatjuk az iskolákba. 

 

g) Az országos döntőben részt vevő versenyzők maximális létszáma:  

Tetszőleges létszámú versenyző vehet részt a versenyen. 

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

i) Nevezési díj: nincs  

j) A verseny ismeretanyaga: 

 

 Az írásbeli forduló feladattípusai: tantervi követelményeknek megfelelő nyelvi, nyelvtani 

tesztet, olvasott szöveg értését tartalmaznak a feladatlapok. 

 

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


Felkészüléshez felhasználható tankönyvek: 

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

Vida Enikő: Le nouvel Allons-y 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 (4 lehetőség közül helyes/ helytelen 

kiválasztása), civilizációs ismeretek, összetartozó elemek párosítása (kérdés-válasz, rokon értelmű 

szavak, ellentétek, fogalmak és meghatározások), olvasott szöveg értése (igaz-hamis, három 

lehetőség közül választás)  

Nyelvtani ismeretek: 

7. osztály: ragozás jelen időben (ER végű igék, gyakoribb rendhagyó igék), futur proche, passé 

composé használata (avoir segédigével), főnevek neme és száma, melléknevek neme és száma, 

névelők használata (határozott, határozatlan, anyagnévelő), helyviszonyok kifejezése. 

8. osztály: ragozás jelen időben (rendhagyó igék, visszaható igék is), passé composé és imparfait 

képzése és használata, tagadás, névmások használata (személyes névmás tárgyesete, személyes 

névmás részes esete, y névmás), melléknév fokozása, hasonlító szerkezet, felszólítás. 

9. osztály A csoport: ragozás jelen időben (ER végű igék, gyakoribb rendhagyó igék), főnevek 

neme és száma, melléknevek neme és száma, névelők használata (határozott, határozatlan, 

anyagnévelő),  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, tagadás, melléknév fokozása, hasonlító szerkezet, elöljárószók. 

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

használata, névmások használata (személyes névmás tárgyesete, személyes névmás részes esete, 

y névmás), melléknév fokozása, hasonlító szerkezet, felszólítás. 

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

időben (futur simple), SI szabályok (Si + présent, Si + imparfait), feltételes jelen idő, névmások 

használata (személyes névmás hangsúlyos alakja, személyes névmás tárgyesete, személyes 

névmás részes esete, y névmás, en névmás), felszólítás, határozószók, elöljárószók. 

 

Témakörök, amelyek szókincsére épülnek a feladatok:  

 

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: 2023. február 14. 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 2023. február 13-án eljuttatjuk a versenyzők iskolájába a 

nevezési felületen megadott email címre.  A feladatlapokkal együtt elküldjük az írásbeli forduló 

lebonyolításával kapcsolatos tájékoztatót, illetve a versenyzőknek szóló tájékoztatót is, melyet a 

verseny kezdete előtt a versenyzők megismernek. A feladatsor megoldására 60 perc áll a 

versenyzők rendelkezésére és maximum 50 pontot lehet szerezni.  

A megoldásokat tartalmazó kódlapokat a nevezési címre a versenyt követő napon elsőbbségi 

küldeményként kell postára adni. A feladatlapokat a versenyzők megtartják, nem kell beküldeni.  

Az írásbeli fordulón szerzett pontszámok alapján kategóriánként az 1-10. helyezett versenyzőket 

díjazzuk. Az eredményüket a versenyt szervező iskola honlapján 2023. március 24-ig 

közzétesszük. A további eredményeket emailben eljuttatjuk a versenyzők iskolájába. 

m) A verseny díjai: 

Kategóriánként az 1-10. helyezettek oklevelet és francia nyelvű jutalomkönyvet kapnak.  

Oklevéllel jutalmazzuk az 1-10. helyezett versenyzők felkészítő tanárait is.   

 

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. Pontazonosság esetén a 

nyelvtani teszt feladatrészben több pontot elért versenyző élvez előnyt. Amennyiben ennél a 

feladatnál is pontazonosság van, az olvasott szövegértésben több pontot elért versenyző kerül 

előrébb. A feladatlapot és megoldókulcsot  készítő szakemberek a megoldókulcsban feltüntetik, 

hogy pontazonosság esetén milyen elveket kell követni a helyezések megállapításához az adott 

kategóriában. 

 

p) A verseny szervezői, versenybizottság tagjai  

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: 

Babicz Gyöngyi a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium nyugalmazott 

igazgatója, francia szakos tanár, BME nyelvvizsgabizottság tagja, tanfelügyeleti és 

pedagógusminősítési szakértő.  

Nagyné Dr. Schmelczer Erika, a Nyíregyházi Egyetem oktatója, érettségi elnök, Origó 

nyelvvizsgabizottság tagja.  

Baranyiné Szilágyi Gabriella szaktanácsadó, középiskolai francia szakos tanár,                        

Toan Nguyen, Airault Frédérick  Nyíregyházán élő francia anyanyelvi tanárok.  

Nagyné Mussó Judit a verseny főszervezője, 33 éve dolgozik a Nyíregyházi Egyetem 

gyakorlóiskolájában. Korábban az Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolában, 12 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 francia szakos tanár segíti, aki a 

versenyeztetésben és versenyszervezésben is közel 20 éves tapasztalattal rendelkezik.  

Az Eötvös Gyakorlóiskola pedagógusai részt vesznek az írásbeli forduló feladatlapjainak 

javításában, illetve a javítás ellenőrzésében. 

 


