
 

Angol nyelvi tanulmányi versenyek a Dózsában 

 

    A tanulmányi versenyek fontos részét képezik a Dózsa iskola pedagógiai programjának. 

Évről évre egyre több diák jelentkezik versenyekre és a tantárgyak listája is folyamatosan bővül. 

Örülök, hogy az angol nyelv is kezd teret hódítani tanítványaink körében. A 2016/2017-es 

tanévben is számos tanuló jelentkezett különböző angol nyelvi levelező- versenyekre, amelyek 

több fordulóból álltak. A gyerekek kitartó munkájának köszönhetően az alábbi eredményeket 

sikerült elérniük: 

− a TITOK Tanulmányi versenyen egyéniben Házi Dorka (6. b) országos I. helyezést ért 

el 

− a TITOK Tanulmányi versenyen csoportban Csörögi Fanni, Nagy Péter Donát, Rácz 

Hilda és Zabolai Adrienn 5. b osztályos tanulók országos I. helyezést értek el 

− a TITOK Tanulmányi versenyen csoportban Bóta Tímea, Fekete Janka és Jákó Evelin 

5.b osztályos tanulók országos II. helyezést értek el 

− a TITOK Tanulmányi versenyen csoportban Hornyák Viktória és Majzik Anna 8. 

osztályos tanulók országos II. helyezést értek el 

− a TITOK Tanulmányi versenyen csoportban Bagi Bianka és Takács Judit 8. osztályos 

tanulók országos II. helyezést értek el 

− a Play and Win levelezőversenyen csoportban Szívós Netti és Tóth Petra 5. b osztályos 

tanulók országos I. helyezést értek el 

− a Play and Win levelezőversenyen csoportban Kocsis Dominika és Szilágyi Lara 5.b 

osztályos tanulók országos I. helyezést értek el. 

A Play and Win verseny szóbeli megmérettetésre is lehetőséget is ad azoknak a diákoknak, 

akik az írásbeli fordulók során az első három helyen végeznek. Mivel tanulóink teljesítettek a 

legjobban a verseny írásbeli részén, így meghívást kaptak Gödöllőre, hogy szóban is számot 

adjanak tudásukról. A verseny szóbeli részén tesztelték a tanulók szókincsét és különböző 

szituációs gyakorlatokon keresztül mérték fel kommunikációs képességeiket. Minden diáknak 

15 perc állt rendelkezésre, hogy szóban is bizonyítson. 

   Diáklányaink kimagasló teljesítményt nyújtottak Gödöllőn, hiszen Tóth Petra 96 %-os 

eredménnyel országos II., Szilágyi Lara 91,5%-kal országos VI. és Kocsis Dominika 85,5%-

kal országos VII. helyen végzett. 

   Mindamellett, hogy kiváló eredmények születtek, a lányok sok új tapasztalattal lettek 

gazdagabbak. Talán az egyik legnagyobb siker, amit elérhet egy diák a verseny során, hogy 

még jobban megszereti az idegen nyelvet, és ez további motivációra ösztönözhet. 

   Szívből gratulálok minden versenyzőnek, és bízom benne, hogy jövőre is hasonló csodás 

hírekről tudunk beszámolni.  

    Szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak és a szülőknek, hiszen eredményes munka csak 

összefogással és együttműködéssel lehetséges. Külön köszönet Szilágyi Lászlónak és 

feleségének, akik idén is lehetővé tették számunkra a gödöllői utazást. Köszönöm. 

 

          Tóth Mónika 

          angoltanár 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 


