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Összefoglaló a Bibliai Szövegértési Verseny Angol és Német Nyelven  

(7. és 8. évfolyamos diákoknak) 

A verseny  

megrendezésének időpontja: 2019.11.20.  

rendező intézményének neve: Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 

szervezőjének neve, beosztása: Borosné Répási Rita és Tóthné Nagy Anikó, munkaközösség-vezetők 

szervezőjének segítői, beosztásuk: Zsolnai Beáta német nyelvtanár, Kiros Eszter, Kulcsárné Egeresi Enikő 

angol nyelvtanárok 

támogatója, a támogatás módja: Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon pénz és tárgyjutalom 

résztvevőinek száma: 15 fő angol nyelvből, 21 fő német nyelvből 

A verseny helyezettjei: 

A verseny 
kategóriája 

I. helyezett tanuló 
neve, osztálya, 

iskolája, felkészítő 
tanára 

II. helyezett tanuló 
neve, osztálya, 

iskolája, felkészítő 
tanára 

III. helyezett tanuló 
neve, osztálya, 

iskolája, felkészítő 
tanára 

Külön díjat nyert 
tanuló neve, osztálya, 

iskolája, felkészítő 
tanára 

7. évfolyam angol 
nyelv 

Kiss Hunor 
Kazinczy Ferenc 
Református Általános 
Iskola Tiszaújváros 
Magyarné Simon Anita 

 Heydari Melinda 
Kazinczy Ferenc 
Református Általános 
Iskola Felsőzsolca 
Wingendorfné Nagy 
Eszter 

Éliás Kristóf  
Bocskai István 
Katolikus Gimnázium 
Szerencs 
Éliás Balázs 

--- 

7. évfolyam német 
nyelv 

 Patai Anna 
Szent István Katolikus 
Általános Iskola, 
Mezőkövesd 

Iván Hanga 
Frátrer György 
Katolikus Gimnázium  

 Siroki Leila  
Fráter György 
Katolikus Gimnázium  

Plaszkó Lara 
Lévay József 
Református 
Gimnázium és 
Diákotthon 

 
8. évfolyam angol 

nyelv 

Fazekas Bence Aurél 
Bolyai János Katolikus 
Általános Iskola 
Szerencs 
Szentirmai Endréné 

Danyluk Eszter 
Kazinczy Ferenc 
Református Általános 
Iskola Felsőzsolca 
Wingendorfné Nagy 
Eszter 

Spisák Veronika 
Bocskai István 
Katolikus Gimnázium  
Szerencs 
Jurák Józsefné 

--- 

 
8. évfolyam német 

nyelv 

Gerencsér Panna 
Frátrer György 
Katolikus Gimnázium  

Farkas Márton 
Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnázium és 
Kollégium 

Szabó Eszter  
Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnázium és 
Kollégium 

--- 
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Összefoglaló a versenyről, annak programjáról  

az iskola honlapján megtalálhatóak a képek 

A verseny írásbeli részből áll, a feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésre szótár használata nélkül. A 

feladatok A2-es szintűek, és igyekszünk a 7. és a 8. évfolyamos korosztálynak megfelelő feladatokat 

készíteni. A feladatok között globális és szelektív értést mérő, valamint játékosabb feladatok vannak, pl. 

lyukas szöveg, melyet a felkínált szavakkal kell kiegészíteni; keresztrejtvény; kép-szöveg párosítós feladat; 

nyílt végű feladat, amelyben a feltett kérdésre a szöveg alapján kell megadni a választ; igaz-hamis típusú 

szövegértés vagy  a történet szövegrészeinek sorba rendezése, stb… 

A hetedikes diákoknak könnyítésként egy vagy két feladattal kevesebbet kell megoldaniuk.  

 

A díjkiosztóra az első három helyezett diákot hívjuk meg, az eredményről az iskolánk honlapján kapnak 

tájékoztatást a versenyen részt vett diákok. A pontos helyezés azonban csak a díjátadón derül ki.  

A tanulók könyvutalványt, a felkészítő tanárok könyvet kapnak. 

A díjátadás előtt iskolánk diákjai adnak egy kis műsort angol és német nyelven, ezzel is emelve az esemény 

színvonalát. 

 

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban:  

A református intézményekből nem nagyon vesznek részt diákok. Német nyelvből csak katolikus iskolák 

jelentkeztek, ezért segítséget szeretnénk kérni abban, hogy az RPI segítségével felmérhessük, hogy hol 

tanítanak református intézményekben német nyelvet 7. és 8. évfolyamokon. 

A versenyen készült fotók: 
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