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VERSENYFELHÍVÁSOK – 
ANYANYELVI ÉS ANGOLVERSENY TEHETSÉGES DIÁKOKNAK
Kresznerics Ferenc VIII. Országos Anyanyelvi Verseny

A verseny meghirdetője: Apáczai Kiadó, valamint a Ke-
menesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics 
Ferenc Könyvtára

A verseny célja: Ismerjék meg a tanulók a mai Celldömölk 
alsósági városrészén a 18–19. század fordulóján élt polihisz-
tor, Kresznerics Ferenc munkásságát. Szeretnénk vendégül 
látni azokat, akik önfeledt vetélkedésre készek, és szeretnék 
megmutatni, hogy kimagaslóan ismerik az anyanyelvükről 
tanultakat, magas szinten képesek gondolkodni és nyel-
vünket gondolataik átadása során alkalmazni.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 5–6. és 7–8. 
évfolyamosok (vagy megfelelő korú gimnáziumi tanulók)

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
3-5 oldalas tetszőleges műfajú írásbeli dolgozat az alábbi 
témakörök egyikében:  

1. „Segítőtársam a számítógép és az internet” 
2. Szógyűjtés a pályázók nyelvi környezetéből: „Diáksó-

der – szlengszavak szótára”, amely legalább 20 és legfeljebb 
50 szócikket tartalmazhat. 

3. „Félted-e a magyar nyelvet az idegen szavak beáram-
lásától?”

A verseny témája, ismeretanyaga: A felkészüléshez fel-
használható irodalom megtekinthető a verseny honlapján: 
www.cellbibl.hu.

A nevezés módja: „Kresznerics Ferenc Országos Anyanyel-
vi Verseny” feltüntetésével: Kemenesaljai Művelődési Köz-
pont és Könyvtár 9500 Celldömölk, dr. Gé� n Lajos tér 1. 
(9501 Celldömölk, Pf.: 162.); kvtvez@cellbibl.hu 

Nevezési díj: nincs

Fordulók: 
1. forduló: 2012. január 31-ig írásbeli pályázat benyújtása 

a választott témakörben.
2. forduló: 2012. február 24-én Celldömölkön döntő, 

Kresznerics Ferenc születési évfordulójához kapcsolódva.

A továbbjutás feltétele, az egyes fordulókból továbbjutók 
értesítésének módja: Az írásbeli pályázatok pontszámai 
alapján 16 versenyző kerül meghívásra a döntőre, ahol az 
írásbeli feladatok kitöltését követően a legjobb 8 tanuló ve-
het részt a szóbeli megmérettetésen.

Az eredmények közzététele: A verseny honlapja és az Édes 
Anyanyelvünk című folyóirat 

Díjazás: Tárgyjutalom

Érdeklődni: kvtvez@cellbibl.hu; 06-70-338-3065

Bővebb információért látogassanak el a
www.cellbibl.hu honlapra!

Y-factor – me! – Angol nyelvű tehetségkutató csapatverseny

Ebben a tanévben is meghirdetjük nagy sikerű, 3 fordulós tehetségkutató internetes angolversenyünket.

A versenyre nevezhetnek:
5–8. osztályos 3 fős vegyes (ez azt jelenti, hogy legalább két különböző osztályból összeállított) csapatok 
Nevezési díj: nincs 
 A verseny leírása: januártól márciusig minden hónapban egy 50 pontos feladatlap található a www.myenglish.hu 
honlapon, amelynek megoldásait az interneten keresztül kell beküldeni, és az elért eredmények is folyamatosan 
� gyelemmel kísérhetők. 
Regisztráció: január elejétől az első forduló lezárásáig lehet a www.myenglish.hu honlapon.
 A verseny zárása: a verseny országos szóbeli döntővel zárul, amelyre a legjobb eredményt elért 10 csapatot hív-
juk meg. 
Díjazás: a csapatokat és felkészítő tanáraikat értékes nyeremények várják! 

Jó versenyzést kívánunk! Good luck!


