
Német nyelvi középiskolai tanulmányi verseny 

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Német Tanszéke által szervezett Német Nyelvi Verseny 

ősszel vette kezdetét. A több évre tervezett, tematikus versenysorozat minden évben más-más 

hívószó köré csoportosítja a feladatokat. A 2022/2023-as tanévben meghirdetett verseny témája 

a „KENYÉR” volt.  

A verseny I., októberi fordulójában a kenyér témakörében kaptunk 3 feladatcsomagot: 

szókincsbővítés, hangzó és írott szövegek értése. Ez a 3 feladatcsomag egyben felkészülést 

jelentett a II., novemberi fordulóra, ahol a megismert szókinccsel és megszerzett ismeretekkel 

egy kreatív feladatot kellett elvégezni és beküldeni.  

A II. fordulóban egy adventi kalandozásra hívtak minket, mely során megismerkedhettünk a 

német gasztronómia néhány különleges ünnepi édességének izgalmas múltjával. Játékos 

feladatok, érdekes cikkek és videók segítségével nyerhettünk betekintést a sütés világába. A 

forduló feladatának teljesítéséhez nagyon hasznos volt minél többet megoldanunk a Padleten 

található feladatok közül. Sok új szót, kifejezést ismerhettünk meg, melyekre szükségeünk volt 

a forduló kreatív feladatának teljesítéséhez. 

Kiválasztottunk egy süteményt, amit a német nyelvű országokban szívesen sütnek az adventi 

időszakban. Kerestünk hozzá egy receptet, és bemutattuk a sütemény elkészítését egy rövid 

videóban.  

Miután mindkét forduló eredményeit összesítették a legjobb 11 csapatot meghívták a Károli 

Gáspár Református Egyetemen megrendezett III. fordulóra, vagyis a döntőre, ahol egy rövid 

írásbeli feladatsoron kívül előre elkészített szóbeli prezentációt vártak a résztvevőktől. 

Ezek után érdekes programokon vettünk részt: meghallgattunk egy beszélgetést az egykori 

német szakos hallgatókkal, akik kifejtették, hogy hogyan hasznosítják a német nyelvet jelenlegi 

munkájuk terén, és hogy a nyelvtudás milyen jelentőséggel bír az életük és munkájuk terén. 

Megnéztük a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes műsorát, majd mi is 

kipróbálhattuk a néptáncot. Végül kihirdették az eredményeket, ahol csapatunk (Glückliche 

Hörnchen) a IV. helyezést érte el. Minden résztvevő csapat értékes ajándékokat kapott, még a 

verseny témájához illően péksüteményeket is lehetett kóstolni.  

Az egyetem épülete nagyon korszerű, szép és modern volt, sok élménnyel gazdagodtunk.  

Köszönjük a felkészítést Szalókiné Tóth Judit tanárnőnek!  

                                                                                

                                                        Bánóczi Jázmin, Harkai Vivien, Kereszti Villő (9.D osztály) 

 

 

 

 

 


