
Nyelvi verseny  

 

Kedves Tanulók!  

 

Idegen nyelvek ismeretével, bárhol otthon érezheted magad a világon. –  

Edmund de Waal  

 

A Csányi Alapítvány a 2021/2022-es tanévre is meghirdeti ötfordulós angol és német nyelvi  

versenyét. A verseny célja, hogy minél hatékonyabban és eredményesebben tudjatok  

felkészülni az előttetek álló nyelvi megmérettetésekre, legyen az nyelvvizsga, érettségi vagy  

egy izgalmas külföldi út. A feladatok felépítésében fontos szempont volt a nyelvvizsgákra  

való intenzív felkészítés, illetve, hogy a mindennapi életben is használható és hasznosítható  

tudást szerezzetek.  

A pályázók köre: Minden B-s kódú támogatott jelentkezhet.  

A pályázás menete:  

A mentorodtól kapott e-mail címmel való bejelentkezés a Csányi Alapítvány zárt rendszerébe, a 

megfelelő osztályterembe való belépés és a próbateszt kitöltése. A jelentkezés körülbelül 10 percet 

vesz igénybe! 

A jelentkezési határidő: 2021. szeptember 20. 

A verseny tartalma:  

• öt írásos nyelvi teszt  

 - egy- illetve kétnyelvű szótár használata engedélyezett  

 - a tesz megírására fordítható idő, egységesen 75 perc  

• félévi és év végi szóbeli nyelvi vizsga a 8. évfolyamtól kezdődően (Vizsgáztatók: saját  

fejlesztő tanár, az Alapítvány munkatársa és/vagy egy felkért külső vizsgáztató)  

• ha kérdésed lenne a tesztek megírásának időpontjával vagy a vizsgák menetével  

kapcsolatban, fordulj fejlesztőidhez és mentorodhoz 

A versenyből való kizárást vonja maga után:  

• A jelentkezés elmulasztása  

• A szóbeli vizsgákról való távolmaradás  

• Az írásbeli tesztek bármelyikének elmulasztása  

• Az éves tanulmányi szerződésben vállaltaktól való jelentős eltérés  

• Az Alapítvány Együttélési Szabályainak és Házirendjének megsértése 

A verseny díjazása:  

A külföldi jutalom úton (Anglia, Németország, Horvátország) / intenzív belföldi nyelvi táborban való 

részvétel két feltétele az, hogy a megfelelő szinten sikeres nyelvvizsgát tesztek tanév végéig (B1, B2, 

C1 szinten), valamint, hogy jó eredménnyel (minimum 50%) teljesítetek a nyelvi versenyben. Ebben a 

tanévben egyedi elbírálásban részesülnek a 9. és 10. évfolyamon tanulók. 

A felsőoktatásban tanulók számára a külföldi tanulmányúthoz és külföldi kismentori munkákhoz a 

nyelvi verseny írásbeli fordulóin való részvétel kötelező előfeltétel. 

A jutalomutat megnyerők névsorát 2022. április 30-ig tesszük közzé. 

 



 

MELYIK SZINTRE JELENTKEZZEK? 

 

A2-es szintre jelentkezhet: 

 

Az 5., 6., és 7. évfolyam 

B1-es szintre jelentkezhet: 8. évfolyam, és a 8. évfolyamtól felfelé.  

Amennyiben már rendelkezel B1-es 

nyelvvizsgával, ezen a szinten nem 

indulhatsz!  

B2-es szintre jelentkezhet: 8. évfolyam, és a 8. évfolyamtól felfelé.  

 

Amennyiben már rendelkezel B2-es 

nyelvvizsgával, ezen a szinten nem 

indulhatsz! 

C1-es szintre jelentkezhet: 8. évfolyamtól felfelé.  

Amennyiben már rendelkezel C1-es 

nyelvvizsgával, gratulálunk!  Ezen a szinten 

tovább tudod csiszolni és szinten tartani 

tudásodat. 

 

Jó versenyzést kívánunk! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csányi Erika  

sk  

Kuratórium Elnöke 

 

 

 

 

 

 


