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ÖSSZEFOGLALÓ A MEGRENDEZETT VERSENYRŐL 

A verseny  

neve: „Most mutasd meg!” Idegen nyelvi (angol, német) verseny Pécs és Baranya 8. osztályosai számára  

megrendezésének időpontja: 2019. október 11-14. online forduló, 2. (iskolai) forduló: 2019. november 7. 

rendező intézményének neve: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma 

szervezőjének neve, beosztása: Böröcz Lívia, a nyelvi munkaközösség vezetője 

szervezőjének segítői, beosztásuk: Molnár Péter igazgató, Kondor Ágnes Anna igazgatóhelyettes, 

valamennyi angol és német szakos kolléga: A. Kamarás Zsuzsanna, Gombos Brigitta, Telek Éva, Megyesi-

Schwartz Kinga, Pásztohy Gabriella, Czimondor Csilla, Házenauer Vivien, Karádi Kinga, Szandáné Vadász 

Zsuzsanna 

támogatója, a támogatás módja:  a Pécsi Német Tiszteletbeli Konzuli Iroda ajándékcsomagot állított össze 

az első 3 helyezett számára 

résztvevőinek száma: online forduló: 112 fő, iskolai forduló: 50 fő 

A verseny helyezettei: 

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 

tanár 

ANGOL 

Magyar Júlia  
Pécs, PTE Deák Ferenc 
Gyakorló Általános Iskolája, 
felkészítő tanára:  
Fóti Nóra 

Tóth Abigél 
Ciszterci Nevelési Központ 
Szent Margit Általános 
Iskolája, 
 felkészítő tanára: Sztanicsné 
Farkas Csenge 

Róna Boglárka  
Pécsi Református Kollégium, 
felkészítő tanára: Schmidtné 
Varga-Zságer Ágnes 

NÉMET 

Varga Natália 
 Ciszterci Nevelési Központ 
Szent Margit Általános 
Iskolája,  
felkészítő tanára: Vágyiné 
Soltész Katalin 

Rácz Evelin 
Felsőszilvási Általános Iskola, 
felkészítő tanára: Kocsis Ágnes 

Kovács Ármin 
Mohács, Brodarics Általános 
Iskola,  
felkészítő tanára: Greif-
Mányoki Nóra 

 

Összefoglaló a versenyről, annak programjáról  

November 7-én, immár 10. alkalommal került megrendezésre középiskolánkban a "Most Mutasd Meg!" 

Idegennyelvi Verseny, amelyet minden ősszel Pécs és Baranya megye nyolcadik osztályosai számára 

hirdetünk meg. Mivel az előző években igen magas volt a résztvevők száma, ezért idén egy előválogatót is 

tartottunk, melyet a versenyzők online teszt formájában töltöttek ki. Mind angol, mind német nyelvből a 
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legjobb 25 versenyző jutott be a második, iskolai fordulóba. Itt hallott és olvasott szövegértési 

feladatokban mérték össze a versenyzők nyelvtudásukat, majd a nyelvenként legjobb 10 eredményt elért 

diák egy szóbeli megmérettetésen is megcsillogtathatta tehetségét. A zsűri egyáltalán nem volt könnyű 

helyzetben, nagyon szoros volt a verseny a legjobbak között.  

Képek: http://refipecs.hu/kozepiskola-pecs/915-most-mutasd-meg-idegennyelvi-verseny  

 

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban: 

Köszönjük az RPI támogatását a verseny meghirdetésének terjesztésében. Amennyiben a díjazás 

szponzorálásában, például kiadók megnyerésével segítséget tudnának nyújtani az elkövetkezendő későbbi 

versenyeinknél, azt hálás örömmel fogadnánk. 

http://refipecs.hu/kozepiskola-pecs/915-most-mutasd-meg-idegennyelvi-verseny



