
8. osztályosok angol nyelvi versenye 
Kedves angol szakos kollégák! 

A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium idén ismét angol nyelvi versenyt hirdet a régió általános 
iskoláinak 8. osztályos tanulói számára. Erről szeretnénk részletes tájékoztatást nyújtani. 
A verseny célja az idegen nyelven való olvasás népszerűsítése. Idén The Return of Sherlock 
Holmes című könnyített olvasmányt kell figyelmesen elolvasni a versenyre benevező diákoknak.  

Az olvasmány elérhetősége ezen a linken található: 
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/penguin/Level_3-The_Return_of_Sherlock_Holmes.pdf 

A verseny 2 fordulós: az első forduló egy írásbeli feladatsor, amelyet a versenyzők az előre 
kiadott írásmű önálló feldolgozása után iskolánkban töltenek ki. 
A második fordulóba a teszteredmények alapján a legjobb tanulók jutnak be. Itt két szóbeli 
feladat teljesítése vár a versenyzőkre: 
Egy maximum 3 perces ppt-t kell elkészíteniük és bemutatniuk. Az elmúlt években ennek 
témája egy ország bemutatása volt. Idén azonban nem egy országról, hanem az angol 
történelem egy kiemelkedő alakjáról (király, királynő, hadvezér, politikus stb.) kell a 
prezentációt készíteni. (A dián nem szerepelhet az a szöveg, amit elmondanak a tanulók. 
A másik feladat az eddigiekhez hasonlóan egy kötetlen beszélgetés mely során a következő 
témák kerülhetnek szóba: 1. Family, 2. Daily Routine, 3. Hobby 4. School, 5. Home.  
A tanulók nem húznak témát, több témakört érintve beszélgetnek. 

 
A nevezés 

A nevezést a tanulóktól 2022. november 18-ig (péntek) várjuk. 
Jelentkezni online az iskola honlapján lehet (www.cklg.hu) 

Előkészületek az első fordulóra 

Az első forduló anyaga digitális formában letölthető az iskolánk honlapjáról. Ezt 

áttanulmányozva kell a tanulóknak megjelenni az első fordulón a gimnáziumban (Cegléd, 

Törteli út 42.), ahol az olvasmánnyal kapcsolatos írásbeli feladatsort kell megoldaniuk 

60 perc alatt a szöveg és szótár használata nélkül. 

Az első forduló időpontja: 2022. november 28. (hétfő) 14.30 

 
Második forduló 

A legjobban teljesítő tanulók jutnak a második fordulóba, melynek időpontja: 
2023. február 13. (hétfő) 14.30 

 
Minden döntőbe jutott tanuló könyvjutalomban részesül! 

 
További információért érdeklődni lehet a 06-70-314-6514 telefonszámon Takách Juditnál. 

 
Szeretettel várunk minden versenyzőt! 

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/penguin/Level_3-The_Return_of_Sherlock_Holmes.pdf
http://www.cklg.hu/

