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II. Rákóczi Ferenc Latin Fordítási Verseny
„Pro patria et libertate”
Iskolánk, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium az idei tanévben is megrendezi a II. Rákóczi
Ferenc Latin Fordítási Versenyt
A versenyen II. Rákóczi Ferenc latin nyelvű műveiből kiválasztott szövegeket kell a
tanulóknak lefordítaniuk
A verseny kétfordulós:

1. forduló: a tanuló iskolájában
2. forduló: a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban

A verseny időpontja:

1. forduló: 2015. január 30.(péntek) 10-13 óráig
2. forduló: 2015. április 18.(szombat)

A versenyen részt vehetnek:
• a négy, - hat, - és nyolcosztályos gimnáziumok
A verseny két kategóriában zajlik:
I. kategória: az 1-2 éve (heti max. 3 órában) latint tanulók
II. kategória: a 3-4 éve (heti max. 3 órában) latint tanulók
A nevezés módja, határideje A nevezést elektronikusan kérjük minden jelentkező iskolából
név szerint 2014. december 12-ig
A jelentkezési lap letölthető itt: www.budai-rfg.sulinet.hu
Nevezési díj: nincs!
Kérjük a tanuló nevének és iskolájának a feltüntetését!

Ez az irat – környezetvédelmi szempontból – újrafelhasznált papírra készült.

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):
1. forduló:
•2015. január 30.(péntek)
• a tanulók saját iskolájában
•180 perces zárthelyi dolgozat írása (csak nyomtatott szótár használható!)
Az első forduló dolgozatainak továbbküldési feltételeit és javítási útmutatóját a fordítandó
szöveggel együtt mellékeljük a résztvevő iskolák számára. Az első forduló dolgozatait a
diákot tanító szaktanár javítja a javítási útmutató segítségével.
2. (döntő) forduló:
•2015. április 18. (szombat)
•A továbbjutásról e-mailben értesítünk minden résztvevő iskolát.
• A döntőn a diákoknak fordítási feladatot kell megoldaniuk, melyen
nyomtatott szótár kivételével más segédanyagot nem használhatnak.
Az eredmények közzétételének módja
• ünnepélyes, nyilvános eredményhirdetésen (2015. április 18.)
• a verseny végén minden iskola megkapja írásban a teljes eredménylistát
• a gimnázium honlapján megjelentetjük az eredményt.
Díjazás
A döntő forduló nyertesei nyereményben részesülnek, és oklevelet kapnak
A szervezők elérhetősége
A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium (1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. Tel.: 06/1 2122995;
www.budai-rfg.sulinet.hu ). Jármi Viktória és Szedenik Enikő
Sok szeretettel várunk minden kedves jelentkezőt!
A verseny támogatói:
ELTE, Latin tanszék, Ókortudományi Társaság és a Rákóczi Szövetség

Ez az irat – környezetvédelmi szempontból – újrafelhasznált papírra készült.

