Osztályozó vizsga angol nyelvből
A vizsga leírása és szabályzata 2015. novembertől érvényes.
A vizsgázók egy adott vizsgaidőszakban egy vagy két tanév anyagából adhatnak számot tudásukról. Az
alábbiakban leírt vizsgarészek egy tanévre vonatkoznak. Amennyiben a vizsgázó két év anyagából
vizsgázik, két teljes feladatsort kell elvégeznie, természetesen kétszer annyi idő alatt. A két tanév
osztályozó vizsgáinak hasonló részei történhetnek ugyanazon vagy különböző napokon.
A vizsga részei
1. Nyelvhelyesség (Use of English)
2. Olvasott szöveg értése (Reading)
3. Íráskészség (Writing) – két független vizsgáztató értékeli
Erre a három részre összesen 60 (max. 70) perc áll rendelkezésre, egy helyen, egy ’ülésre’ történik.
4. Hallott szöveg értése (Listening): általában a szóbeli vizsga előtt kerül rá sor. Kb. 20 perc.
5. Beszédkészség (Speaking) Kb. 10 perc (háromtagú bizottság értékeli)
A feladattípusok a nyelvi szint függvényében a következők:
a) középfokig (B2):
1. részfeladat (5 perc): társalgás (interview) 3 témakör alapján
2. részfeladat (5 perc): önálló témakifejtés vizuális segédanyagok alapján (picture-based talk) – a
tanuló kb. 2 percen át önállóan beszél majd kérdésekre válaszol
b) középfok felett (C1):
1. részfeladat (5 perc): vita (debate)
2. részfeladat (5 perc): bemutató előadás (presentation) – előtte 10 perc felkészülési idő áll a
vizsgázó rendelkezésére, melyet tételhúzás után az első feladatrész megkezdése előtt, a
vizsgateremben, általában az előző vizsgázó felelete alatt tölthet készüléssel, jegyzeteléssel.
A vizsga anyaga
Az osztályozó vizsga úgy témaköreit, mint nyelvi szintjét tekintve az adott évben vett vagy előre
láthatóan veendő tankönyv anyagán alapszik. C1 szinten viszont, amennyiben a szaktanár az adott
tanévben a tanulók szinten tartását és az érettségire való felkészítését tűzi ki célul 12. évfolyamon, az
osztályozó vizsga az emelt szintű érettségi vizsga nyelvi szintjén és témakörein alapszik.
A vizsga értékelése
A vizsgázónak mind az öt vizsgarészben egyenként legalább 40%-os eredményt kell elérnie a sikeres
vizsgához. A végső érdemjegy a következők szerint alakul:
60% - elégséges

70% - közepes

80% - jó

90% - jeles.

Egyéb szabályok, megjegyzések
A vizsga alatt kék vagy fekete színű toll, piszkozathoz üres papír (a vizsgáztató, illetve felügyelő tanár
biztosítja) használható. Szótár vagy egyéb segédeszköz nem vehető igénybe.

