
 

 

 

Halló Német! Hallo Deutsch! 

Kedves minden 5. 6. és 7. osztályosok! 

A Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium országismereti versenyt hirdet általános iskolák 

ötödik, hatodik és hetedik osztályos tanulói számára. 

Várjuk jelentkezéseteket! Ismerjük meg, járjuk be együtt magyarul a német nyelvű, DACH országokat! 

 

A verseny három fordulóból áll: 

 

Az 1. forduló:  

Egy játékos, érdekes, izgalmas, magyar nyelvű feladatlap megoldása során együtt felfedezzük és 

bebarangoljuk a német nyelvű országokat. A kitöltött feladatlapot postai úton, levélben, vagy az 

elektronikusan kitöltött feladatlapot (pdf formátum) e-mailben küldhetitek vissza 2022.november 11 – ig.  

A feladatlap 2022. október 17 – től lesz elérhető iskolánk honlapján.  

 
Email-cím: deutschistin@gmail.com 

A „Tárgy”- ba írjátok be: „Halló Német! Hallo Deutsch! – 1. forduló”   

 

Iskolánk címe: Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium - 3300 Eger Rákóczi út 48 

A borítékra írjátok rá: „Halló Német! Hallo Deutsch! – 1. forduló”   

 

A 2. forduló:  

A választott téma bemutatása magyar nyelven egy 100 szavas fogalmazás vagy egy prezentáció (ppt) 

elkészítésével. A témákat 2022. november 14 – től érhetitek el iskolánk honlapján. Az előző fordulóhoz 

hasonlóan munkáitokat postai úton, levélben vagy e-mailben küldhetitek el 2022. december 16 – ig.  
 

Email-cím: deutschistin@gmail.com 

A „Tárgy”- ba írjátok be: „Halló Német! Hallo Deutsch! – 2. forduló”   

 

Iskolánk címe: Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium 3300 Eger Rákóczi út 48 

A borítékra írjátok rá: „Halló Német! Hallo Deutsch! – 2. forduló”   

 

A 3. forduló: 

A harmadik fordulóban egy online teszt kitöltése vár majd rátok, melynek kérdései és feladatai az előző két 

forduló tematikájára épülnek.  

A játékos, szórakoztató és izgalmas teszt 2023. január 2 – tól január 15 – ig lesz elérhető. 
 

A versenyen legsikeresebben szerepelt diákokat megjutalmazzuk. Reméljük, Te is köztük leszel!   

A nevezés díjtalan. A versenyre jelentkezés az első forduló feladatlapjának kitöltésével és visszaküldésével történik.  

 

Információ: 36/536-070, Csutorás Ferenc tanár úr és Király Viktória tanárnő, a verseny koordinátorai 

 

Sok szeretettel várunk!  


