
A verseny elnevezése:  ”FUNtastic” angol nyelvi vetélkedő  

A verseny meghirdetője: Balatonfüredi Református Általános Iskola  

A verseny időpontja: 2023. március 23. (csütörtök), 14.00 

Helyszíne: Balatonfüredi Református Általános Iskola, Kálvin-terem 

A verseny jellege: megyei 

A jelentkezés módja: a csatolt jelentkezési lap elküldése március 9-ig a 

szalaykata@gmail.com címre  

Kiknek a jelentkezését várjuk?: általános iskolás felső tagozatos diákok (négyfős 

csapatok); két kategóriában (heti max. 5 angolórával) 

 I. kategória: 5-6. évfolyam 

 II. kategória: 7-8. évfolyam 

 

Egy iskolából maximum 2 csapat jelentkezését várjuk! 

 

A verseny célja: gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, 

érdeklődésükre számot tartó verseny megrendezése, a tanulói személyiség 

kibontakoztatása. A tanulók célnyelvi információk kezelésével, értelmezésével és 

alkalmazásával kapcsolatos képességeinek fejlesztése, az angol nyelv tudatos és 

igényes használatára nevelő, a tanulók élethelyzeteiben előforduló, motiváló 

feladatokkal. Legfőbb cél a kommunikációs kultúrájuk fejlesztése szituációs 

gyakorlatok alkalmazásával, melyben hangsúlyos a kreativitás, és akár a nyelvi humor.  

A verseny részei, témája: írásbeli (hallott szövegértéssel) és szóbeli rész; szituációs 

gyakorlatok angol nyelven megadott témákban 

szóbeli: a csapatok a megadott öt témából a verseny napján, a helyszínen kihúznak 

egyet, amit minimum két fő bevonásával játszanak el VALAMINT: a csapatok minden 

tagja röviden (maximum 2 percben) bemutatkozik (a szituációk előtt). A 

bemutatkozás legyen frappáns (akár humoros), informatív, amihez a csapatok egy 

maximum 5 diából álló ppt-t (vagy 5 képet) is használhatnak. Ennek leadási határideje 

e-mailben: március 20. (hétfő.). A bemutatkozásokat követően, a szituációban már 

nem muszáj minden csapattagnak közreműködni!  

mailto:szalaykata@gmail.com


írásbeli: a megadott öt téma (valamint kategóriánként még öt általános téma) 

szókincse, olvasott szövegértés a szituációk témájának megfelelően, különböző játékos 

feladatok a megadott szituációs témákhoz igazodva. Az írásbeli része (egy dal alapján) 

hallott szövegértés is. 

5-6. osztályosok témái: 

Szóbeli (részletes példa angol nyelven a mellékletben): 

1) Az étteremben 

2) Születésnapi buli szervezése 

3) Nyaralás megszervezése, megbeszélése 

4) Jelentkezés iskolai szakkörre 

5) Egy átlagos nap és a hobbim 

Írásbeli: a fent említett 5 szituációhoz köthető szókincs, kifejezések, nyelvtan VALAMINT az alábbi 

témakörök: 

I. Bemutatkozás, család 

II. Az iskolai élet 

III. Otthonom, a szobám 

IV. Állatok, háziállatok 

V. Ételek, receptek 

7-8. osztályosok témái: 

Szóbeli (részletes példa angol nyelven a mellékletben): 

1) Lakóhelyem bemutatása 

2) Egy átlagos nap és a hobbim 

3) Telefonos jelentkezés egy sportkurzusra 

4) Interjú egy híres emberrel 

5) Mozifilm bemutatása (szereplők, történet, stb.) 

Írásbeli: a fent említett 5 szituációhoz köthető szókincs, kifejezések, nyelvtan VALAMINT az alábbi 

témakörök: 

I. Bemutatkozás, család, híres emberek 

II. Az étteremben 

III. Egy átlagos nap(om) 

IV. Bevásárlás 

V. Foglalkozások, a munka világa 

A verseny részeinek időtartamai: írásbeli: max.60 perc, szóbeli: csapatonként max. 6 

perc (2 perc: bemutatkozás, 4 perc: szituáció) 

 



Jelentkezhetnek: 

 mindazok az 5-8. évfolyamon tanulók, akik az angol nyelvet az adott évfolyamon, köznevelési 
intézményben tantárgyként tanulják Veszprém megyében 

 az angol nyelv nem anyanyelvük, 

 egyik szülőjüknek vagy gondviselőjüknek sem anyanyelve az angol nyelv, 

 nem jártak/járnak angol tanítási nyelvű iskolába, 

 egy naptári évben 3 hónapnál nem töltöttek hosszabb időt angol nyelvterületen. 
 

Hasznos oldalak a felkészüléshez:  

http://www.5percangol.hu/hasznos_parbeszedek 

http://www.learning-english-online.net/skills/speaking/dialogues/ 

http://www.eslgold.com/speaking/speaking_situations.html 

 

Információ, kapcsolattartás: 

Szente-Szalay Katalin (angoltanár, igazgatóhelyettes), szalaykata@gmail.com 

munkanapokon 8.00-tól 15.00 óráig: 06-87/343-502,  

vagy egyéb időpontokban is: 06-70-2446433 
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MELLÉKLET/APPENDIX 

Guide for the oral part of the competition. (The students will get similar notes for each situation.) 

For Class 5-6: 

5) Student(s) A 

It’s September and you are the new member of a class.(You have just moved to this town.) You would 

like to get to know (one of) your classmates(= Student(s) B). Exchange information about these 

things: 

 free time and hobbies 

 favourite subjects, films, etc. 

 pets at home 

 an average school day 

 school clubs 

 TV 

 sleep 

 breakfast, lunch 

(Student B will also get notes containing the possible answers.) 

 

For Class 7-8: 

4) You are a reporter and your partner (= Student B) is a famous person; an actor/actress. 

Ask questions about his/her life. Ask about these things: 

- early life (childhood; family); the secret(s) of success; a typical day; hobbies 

- the bad points of being famous 

(Student B will also get notes containing the possible answers.)

 


