
Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor 
Általános Iskola 

Péterfy Sándor Tagintézménye 
  8800 Nagykanizsa, Attila utca 2.  

 

OM 037498 

ZB 2402 
 

 

Tagintézmény-vezető: 06-30/402-2791  Titkárság: 06-30/402-2926 

E-mail: info@peterfyiskola.hu  Web: www.peterfyiskola.hu 

V E R S E N Y K I Í R Á S  
 

A Kőrösi  Csoma Sándor -  Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy  Sándor Tagintéz-

ménye  hagyományai  szerint a  2020/2021-es tanévben meghirdet i  Péterfy Sándor 

tiszteletére tanulmányi versenyét  az a lábbi kategóriákban:  

  Angol és német nyelvi  társalgás i  verseny  

  Általános műveltségi  csapatverseny  

  Magyar anyanyelvi  verseny  

  Péterfys –  Zemplén Győző f iz ika verseny  

 

1.  Angol és német nyelvi  társalgási  verseny  7. és 8.  osztályos tanulók részére. Min-

den iskolából  évfolyamonként 3-3 fő je lentkezését várjuk.  A verseny írásbel i  és  

szóbel i  részből á l l .  Írásbeli :  45 perces kommunikációs teszt és szövegértési  fel -

adat.  Szóbeli :  társalgás a tantervi  témákban.  Nevezési  dí j :  800 Ft tanulónként.  

 

2.  Általános műveltségi  csapatverseny  az á ltalános iskola 3 .  és 4 .  évfolyamán tanuló  

diákok részére. Jelentkezhetnek :  Zala megye álta lános iskoláinak 4 fős csapatai 3.  

és 4.  osztályos kate góriában, csapatnévvel.  A verseny lebonyolítása :  a csapatok 

egy feladatlapot oldanak meg 60 p erc alatt .  A feladatok anyanyelv i ,  matematikai,  

természetismereti,  művészeti  és sport témak örhöz kapcsolódnak, amelyek rész-

ben a tananyagra épülnek, részben álta lános tájékozottságot mérnek. A teljes ít-

ményeket névtelenül,  kód alapján értékel jük.  Nevezési  dí j :  n incs.  

 

3.  Magyar anyanyelvi  verseny  az álta lános iskolák 5. és 6.  évfolyamos tanuló i szá-

mára. A verseny két  levelezős fordulóból ál l  november és február hónapban, majd 

a legjobb eredményt elért  tanulók részt vesznek a z írásbel i  döntőn ,  mely nyelv-

tani,  játékos anyanyelvi  és szövegértési  feladatokból ál l .  Nevezési  dí j :  800 Ft ta-

nulónként.  

 

4.  Péterfys–Zemplén Győző f iz ika verseny :  A nagykanizsai  születésű Zemplén Győző  

emlékének adózva hirdetünk v ersenyt az általános iskolák 7.  és  8.  osztályos tanu-

lói  számára. Egy intézményből évfolyamonként maximum 2-2 fő nevezését várjuk .   

 

mailto:info@peterfyiskola.hu
http://www.peterfyiskola.hu/


Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor 
Általános Iskola 

Péterfy Sándor Tagintézménye 
  8800 Nagykanizsa, Attila utca 2.  

 

OM 037498 

ZB 2402 
 

 

Tagintézmény-vezető: 06-30/402-2791  Titkárság: 06-30/402-2926 

E-mail: info@peterfyiskola.hu  Web: www.peterfyiskola.hu 

A verseny 3 részből ál l :  1.  Tesztkérdések:  Mikola Sándor  élete és munkássága.  

2. Tesztkérdések:  az adott évfolyam tananyagára vonatkozóan. 3.  Feladatmegol-

dások.  Nevezési  dí j :  800 Ft tanulónként .  

 

Nevezési  határidő  valamennyi kategóriában :   2021. november 12 .  (péntek)  

A verseny időpontja:  2022. március 29 .  (kedd) 9,00 óra  

Az ünnepélyes dí jkiosztó időpontja:  2022. ápri l is  7 .  (csütörtök) 14,30 óra  

 

A nevezés i  lapon kérjük feltüntetni a  jelentkező tanuló nevét ,  évfolyamát,  kategória  

nevét,  iskolája  nevét,  címét,  a felkészítő tanár nevét,  valamint  esetleges számla-

igényüket  is!  

A jelentkezéseket az a lábbi postai  vagy emai l -címre kér jük küldeni:  

Kőrösi  Csoma Sándor -  Péterfy Sándor Általános Iskola  

Péterfy Sándor Tagintézménye  

8800 Nagykanizsa,  Att i la u.  2.  

info@peterfyiskola.hu  

A nevezési  dí jat  a  Péterfy Általános Iskola Diákjaiért  Alapítvány számára átutalással  

(bankszámlaszám:11749015 -20030621)  kérjük kiegyenlíteni.  Az átutalás közlemé-

nyébe kérjük beírni  a kategória megnevezését.  

 

Sok szeretettel  várjuk az érdeklődő tanulók jelentkezését!  

Sikeres felkészülést  kívánunk!  

 

Nagykanizsa,  2021. október 19 .  

 

 

 

 Kőrösi  Csoma Sándor -Péterfy Sándor Általános Iskola  
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