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PARTNEREINK 

PARTNER 

Országos Német Verseny 9. és 10. osztályos diákoknak  

2. Forduló  

VIDEOFELADAT 

Die Aufgabe:  

Dreht einen Videofilm für eine Zeitkapsel für die Zukunft. In diesem Video erklärt bitte, was die 

wichtigste technische Erfindung für Euch ist, und warum (z.B. Smartphone, iPad, …). 

Begründete eigene Meinungen mit Beispielen auf kreativer Weise werden erwartet.  

A feladat: 

Készítsetek egy filmet, melyet egy időkapszulába teszünk a jövő számára. Magyarázzátok el 

ebben a filmben, számotokra mi jelenti a jelen egyik legfontosabb technikai találmányát, és 

miért (pl. okostelefon, iPad, …). Indokoljátok véleményeteket, és támasszátok alá kreatív 

példákkal. 

Erre ügyeljetek: 

• A videofilm hossza maximum 2 perc legyen. Figyeljetek, hogy ne legyen hosszabb, mert 

az pontlevonással jár, de ne is legyen sokkal rövidebb, hogy a zsűri a teljesítményeteket 

megfelelően tudja értékelni. 

• Ha elkészítettétek a német nyelvű videofilmet, és a munkátokkal elégedettek vagytok, 

töltsétek fel az alábbi linkre kattintva:  

- KEZDŐ SZINT  

- HALADÓ SZINT 

Kérünk benneteket, hogy MPEG, MP4 vagy AVI formátumban készítsétek el a filmet. A 

feltöltött fájl neve a csapatnévvel egyezzen meg. A feltöltéskor meg kell adnotok egy 

nevet is, ez a felkészítő tanárotok neve legyen. A feltöltésre április 14. és április 17. 

között van lehetőségetek. 2020. május 8-ig értesítünk mindenkit a 2. forduló (videofilm) 

eredményéről. Mind a kezdő, mind a haladó kategória versenyzői közül a 10-10 legjobb 

csapatot hívjuk be a döntőbe. Minden fordulót külön értékel a zsűri, az előző 

fordulókban megszerzett pontszámok nem kerülnek a továbbiakban beszámításra. 

Gondoljatok a következőkre: 

• A videofilmből derüljön ki, hogy mi a csapat neve, kik a tagjai, és melyik kategóriában 

neveztetek a versenyre.  

• A téma kreatív tartalmi és formai kifejtése álljon a video középpontjában. 

• Ügyeljetek a jó hang- és képminőségre. 

• És ne felejtsétek, a legfontosabb egy idegen nyelvi versenyben a jó nyelvtudás. 
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