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Kedves Kollégák! 

A Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola, A Kétnyelvű Iskoláért Egyesület támogatásával az idei 

tanévben is megrendezi a már hagyományosnak számító 

ORSZÁGOS ANGOL NYELVŰ CIVILIZÁCIÓ VERSENYT. 

A koronavírus járványra való tekintettel az idei tanévben is rendhagyó módon, online formában szervezzük meg a 

csapatversenyt. A csapatok saját intézményükben, saját pedagógusuk felügyeletével töltik ki az online tesztet.  

A versenyre 5-6. évfolyamos, két tannyelvű programban tanuló diákok nevezhetnek. 3 fős csapatokkal lehet 

jelentkezni, iskolánként 1 csapattal. Összetételét tekintve vegyes csapat is lehet (pl.: 2 hatodikos és 1 ötödikes). A 

nevezés feltétele, hogy az iskola tagja legyen a Kétnyelvű Iskoláért Egyesületnek. 

A verseny ideje: 2022. április 6. 

Jelentkezési határidő: 2022. március 31.  

A nevezéshez kérjük, töltsék ki az alábbi Google Űrlapot: 

https://docs.google.com/forms/d/10xjTocJYLmg1ZeF-ETp6Pu2cRLHoQ-8musbeLyqeCG8 

A verseny témája: The Republic of Ireland 

A verseny menete: 

1.  A csapatoknak egy online tesztet kell kitölteniük a versenyen. 

2. A feladatlaphoz tartozó linket a verseny kezdete előtt 30 perccel  küldjük el a kapcsolattartói e-mail címekre. 
3.  A verseny 14.00 órakor kezdődik, a feladatlap ekkortól lesz kitölthető. A verseny időtartama kb. 60 perc lesz. 
4.  A feladatlapon a csapat 3 tagja dolgozik együtt.  
5.  Használhatják segédeszközként az iskolánk honlapján közzé tett anyagot, illetve az internetet. 
6.  A feladatlap 1-szer lesz kitölthető. 
7.  Az első 3 helyezettet díjazzuk. 
8.  Pontazonosság esetén a beérkezési sorrend is számít! 

 

Technikai feltételek: Minden csapat számára 1 darab laptopra, vagy asztali számítógépre lesz szükség, illetve egy 

pedagógusra, aki a verseny teljes időtartama alatt felügyeletet tud biztosítani a versenyző tanulók számára. 

A felkészüléshez szükséges szakirodalom iskolánk honlapján (www.kapocsiskola.hu) lesz elérhető 2022. február 18-

tól. 

Szeretettel várunk mindenkit! 

Budapest, 2022. február 14.   Üdvözlettel: a Kapocs Iskola angol munkaközössége 

________________________________________________________________________________________________
 
Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola 
Cím: 1188 Budapest, Kapocs utca 56. 
Telefon: 06 1 295 46 29; 06 1 290 73 53 
 

 
E-mail: verseny@kapocssuli.hu 
Honlap: www.kapocsiskola.hu  
Kapcsolattartók:  Novák Emese, Varjasi Marianna,  

Vargáné Alföldi Anett
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