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A verseny rendezője: TIT Jurányi Lajos Egyesülete 

A verseny célja: megmérettetési és sikerélmény szerzési lehetőséget adni megyénk tanulóinak.  

Résztvevők: általános iskolák 4-8. évfolyamos tanulói, valamint a hat- és nyolcosztályos 

gimnáziumok megfelelő évfolyamának tanulói, akik minden évfolyamon két kategóriában, alap, 

illetve emelt szinten versenyezhetnek. Kérjük a felkészítő tanárokat, hogy a verseny tisztasága és 

saját diákjaik objektív megmérettetése érdekében ezt vegyék figyelembe, és  alap szintre azokat a 

tanulókat nevezzék, akik valóban csak alapóraszámban (max.4 óra/hét) tanulják a németet. 

Lehetőség van arra, hogy a felkészítő tanárok saját belátásuk szerint felsőbb kategóriában 

versenyeztessék a tanulóikat. A versenyen nem vehetnek részt azok a tanulók, akik német 

nyelvből már sikeres nyelvvizsgát tettek. 

További információk a honlapunkon: www.titonline.hu 

A verseny kétfordulós: 

 

1. írásbeli forduló időpontja: 2016. március 23. 

Helyszíne: TIT Jurányi Lajos Egyesülete, Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 

A tanulók teljesítményét %-ban értékeljük. Az első fordulóból kategóriánként a  legjobb 

eredményt elért tanulók jutnak be a szóbeli fordulóba. Az elért eredményeket kódszám alapján és 

a továbbjutók névsorát honlapunkon közzétesszük. A versenybizottság a továbbjutó tanulók 

számát a jelentkezők számának és a dolgozatok eredményének alapján állapítja meg.  

 

2. szóbeli forduló várható időpontja: április vége -  május eleje. Pontos időpontjáról és 

ütemezéséről     e-mailben és  honlapunkon keresztül értesítjük a versenyzőket és  felkészítő 

tanáraikat. 

Helyszíne: TIT Jurányi Lajos Egyesülete Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 

 

Jelentkezés 2016. március 10.-ig a www.titonline.hu honlapon keresztül, vagy e-mailben  a 

titnyelviskola@gmail.com címen.  

Részvételi díj: 1.500 Ft/fő befizethető személyesen, vagy a TIT Jurányi Lajos Egyesülete 

11600006-00000000-72755208 (Erste Bank Hungary Zrt)  bankszámlán. 

 

Bónusz: egy iskolából jelentkező minden 7. tanuló ingyen versenyezhet. 

A verseny díjazása: kategóriánként az első 6 tanuló emléklapot, az első három helyezett 

könyvjutalmat kap. 

 

Sikeres felkészülést és versenyzést kívánunk! 

 

Hargitai Ágnes  

TIT Jurányi Lajos Egyesülete   

42/507-281; 06-30/325-1915 

titnyelviskola@gmail.com  www.titonline.hu 

TIT Megyei Német  
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