
OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANGOL NYELVBŐL 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TUDNIVALÓK 

 

A vizsga két szinten (B2 és C1) kerül megrendezésre.  

B2 szinten vizsgáznak az AB osztályok a1 csoportjai, valamint a második nyelves csoportok. 

C1 szinten vizsgáznak az AB osztályok a3, a CDF osztályok a3, a4, a5 csoportjai, valamint az 
E osztályok mindkét csoportja. Az E osztály csoportjainak a szóbeli vizsgán célnyelvi 
civilizációból is vizsgázniuk kell. (Az ehhez kapcsolódó országismereti tételsort lásd külön 
dokumentumban.) 

Az AB osztályok a2 csoportjai a csoport szintjének megfelelően, a szaktanárral való egyeztetés 
szerinti szinten vizsgáznak. 

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, és B2 szinten a Cambridge First Certificate (FCE), C1 
szinten pedig a Cambridge Advanced (CAE) nyelvvizsgák feladattípusaira épül mind az 
írásbeli, mind a szóbeli rész esetében.  

A vizsgázóknak ismerniük kell az alábbi kiadványokban megjelenő szókincset, illetve nyelvtani 
tartalmakat: 

B2 szinten: 

Michel Vince: First Certificate Language Practice (Macmillan Kiadó) 

http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~rafajeli/upload/files/Rafajova/Gramatika1/_Michael_Vince---
First-Certificate-Language-Practice-With-Key.pdf 

C1 szinten: 

Michael Vince: First Certificate Language Practice (Macmillan Kiadó) 

http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~rafajeli/upload/files/Rafajova/Gramatika1/_Michael_Vince---
First-Certificate-Language-Practice-With-Key.pdf 

Michael Vince: Advanced Language Practice (Macmillan Kiadó) 

http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~rafajeli/upload/files/Rafajova/Gramatika1/_Michael_Vince---
Advanced-Language-Practice-With-Key.pdf 

 

Felhívjuk diákjaink figyelmét, hogy a vizsgán szerzett jegy végleges, azt a vizsga letétele 
után javítani nem lehet, a megszerzett jegyek év végi osztályzatként jelennek meg. 
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Egyéb tudnivalók: 

Aki előrehozott érettségit szeretne tenni a 11. osztály végén, annak a 11-12. évfolyam 
anyagából is vizsgáznia kell. 

Az osztályozó vizsga szintje nem befolyásolja az érettségi szintjét, az az osztályozó vizsgától 
függetlenül szabadon választható. 

A továbbtanuláskor beszámításra kerülő pont (év végi jegy) lehet másik nyelvből is, mint 
amiből a tanuló érettségizni szeretne. (Vagyis ha az osztályozó vizsga nem az elvárásoknak 
megfelelően sikerül, a felsőoktatási felvételi eljárásban lehet a másik tanult nyelv év végi jegyét 
számolni attól függetlenül, hogy a tanuló melyikből szeretne érettségizni.) 

Az írásbeli vizsga mindkét szinten általában 60 perces. (Mintafeladatsorokat az egyes szinteken 
lásd külön dokumentumban.) 

A szóbeli vizsga időtartama 10-15 perc, és két részből áll. Az első feladat irányított beszélgetés 
egy adott témakörben, a második feladat pedig önálló témakifejtés képek és megadott 
szempontok alapján. (A feladatok struktúrája mindkét szinten ez, a feladatok nehézsége 
természetesen eltér.) Az értékelési szempontok megegyeznek a szóbeli érettségi vizsga 
értékelési szempontjaival (nyelvhelyesség, szókincs, szövegalkotás, szövegkohézió, 
folyékonyság, kiejtés, a kommunikációs cél elérése). 


