
Első idegen nyelv: angol 

Nyelvi előkészítő évfolyam 

1.  A vizsga leírása:  

a. Írásbeli vizsga 

Szintfelmérő (80 pont), szókincsellenőrzés (100 szó,50 pont), hallott szöveg értése 

(20 pont) 

b. Szóbeli vizsga 

Készülési idő: nincs 

Vizsga időtartama:10-12 perc 

1. Egy választott hobbi/történet, hozott tárgy vagy kép bemutatása 

A tanulók a megadott témalistából kiválasztanak egy témát, ami alapján 

felkészülnek arra, hogy beszélni tudjanak egy hobbiról, egy általuk hozott 

tárgyról vagy egy általuk hozott képről. A három közül a vizsgán csak egyet kell 

majd bemutatni (húzás alapján). Feladat meghatározása (magyar nyelven): Húzz 

a 3 opció közül (A,B,C) és mutasd be az általad választott hobbit, hozott tárgyat 

vagy képet!  

Időtartam: 3 perc  

Elérhető pontszám: max. 5 pont  
 

 

2.  Önálló témakifejtés egy kép alapján  

Feladat meghatározása: Beszélj önállóan a képről! 

időtartam: 4 perc 

Elérhető pontszám: max. 10 pont 

3. Szituáció 

Feladat meghatározása: Folytass párbeszédet a megadott szituáció alapján! 

Időtartam: 4 perc 

Tankönyvben szereplő szituációk 

Elérhető pontszám: max. 10 pont 

 

Értékelés: Az értékelés egy érettségi típusú általunk kidolgozott értékelési skála 

alapján történik.  Értékelési szempontok: kiejtés, folyamatosság, nyelvtan, szókincs 

c. Időkeret: 10-12 perc felelt, 2 perc értékelés  

d. A vizsgafeladatokhoz a megadott témákhoz kapcsolódó képekre és a tankönyvből 

kiemelt szövegekre van szükség. 

e. Felkészülés: A diákok aktív órai részvétellel és a szituációk gyakorlásával készülnek a 

vizsgára. 

f. Diákok tevékenysége a vizsgán: képleírás, önálló témakifejtés, szituációs feladat 

megoldása. 

g.  Eszközök:  Képek, tétel kártyák (A,B,C) 

 



h. Tanári tevékenység: 

 Megfelelő képeket és szövegeket választ a tétel lapokhoz.  

 Kidolgozza a feladatokhoz tartozó tanári kérdéseket, amelyekkel a vizsga 

során ellenőrzi a szövegértést, segíti, illetve elmélyíti a témakifejtést. 

 Párbeszédet folytat a diákkal a megadott szituáció alapján.  

 Értékeli a diák teljesítményét megadott értékelési skála és szempontok 

alapján. 

i. Felkészítés: A szaktanár az órákon felkészíti a diákokat a megadott témakörökre, 

szituációkra. Fogalmazásokat irat a témakörökben és azokat kijavítja. Az órákon 

gyakoroltatja a vizsga feladattípusait. 

j. A vizsga célja: 

 A nyelvi előkészítő év zárásaként a tanulók nyelvtudásának felmérése az év 

eleji szintfelmérő eredményeihez viszonyítva.  

 A tanulók kipróbálhassák magukat egy vizsgaszituációban.  

 Megerősíti a nyelv kommunikatív használatát, ami tükröződik a 

vizsgafeladatokban és az évközi felkészülésben is. 


