ANGOL CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ
II. A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Középszint
Szóbeli vizsga
15 perc
50 pont

Emelt szint
Írásbeli vizsga
180 perc
80 pont

Szóbeli vizsga
20 perc
70 pont

A vizsgán használható segédeszközök

A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

Középszint
Szóbeli vizsga
NINCS

Emelt szint

Középiskolai célnyelvi,
vagy magyar nyelvű
földrajzi és történelmi
atlasz, valamint egynyelvű
nyomtatott nem
enciklopédikus szótár

Írásbeli vizsga
Bármilyen egynyelvű
és/vagy kétnyelvű
nyomtatott, nem
enciklopédikus szótár
NINCS

Szóbeli vizsga
NINCS

Középiskolai célnyelvi,
vagy magyar nyelvű
földrajzi és történelmi
atlasz, valamint egynyelvű
nyomtatott nem
enciklopédikus szótár

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Középszint
Szóbeli vizsga
15 perc
50 pont
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A középszintű érettségi csak szóbeli vizsgarészből áll. A vizsgán a jelölt tételt húz és a kihúzott tétel kérdéseire
válaszol. A felelet időtartama 15 perc.
A vizsgázók a tételek pontos megfogalmazását és a feladatok párosítását a vizsga ideje előtt nem ismerhetik meg.
A vizsgázó a rendelkezésre álló felkészülési idő (a két feladatra összesen legalább 30 perc) alatt használhat
minden engedélyezett segédeszközt: középiskolai célnyelvi vagy magyar nyelvű földrajzi és történelmi atlaszt,
valamint egynyelvű nyomtatott, nem enciklopédikus szótárt. A szóbeli feleletnél a vizsgázó csak a térképeket, a
második feladathoz tartozó dokumentumot és a felkészüléskor készített vázlatokat használhatja. A segédeszközöket a
vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja.
Az egyes feladatokhoz kapcsolódó esetleges mellékleteket, szemelvényeket a tételsor tartalmazza.
A vizsgázónak folyamatosan, mondanivalóját logikusan felépítve és a szaknyelv megfelelő használatával önállóan
kell felelnie.

A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tétel két feladatból áll.
A tételek első (a) feladata a tartalmi követelmények témaköreihez kapcsolódó ismereteket ellenőrzi. A feladat
formája önálló témakifejtés.
A második (b) feladat egy autentikus dokumentumhoz (szemelvény, ábra, táblázat stb.) kapcsolódó kérdés vagy
kérdések megválaszolása. A feladat formája rövid elemzés.
Amennyiben a második feladathoz kapcsolódó dokumentum egy összefüggő szöveg, az ne haladja meg a 300 szót.
A két feladat között tartalmi átfedés nem lehet.
A felelet időtartamának megoszlása az (a) és (b) feladat között 2/3-1/3 arányú legyen.
A tételek száma vizsgacsoportonként legalább 20 legyen, és a tételekben meg kell jelennie az általános
követelményekben meghatározott valamennyi témakörnek. A tételsor legalább 30%-át (20 tétel esetén 6 tételt) évről
évre módosítani kell.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli feleletet az értékelési útmutató segítségével a kérdező tanár értékeli. Az értékelés csak egész
pontszámokban történhet. Az elérhető maximális pontszám 50, amelyből az első feladat megoldására maximum 30, a
másodikéra maximum 20 pont adható.
Az összpontszám megoszlása az értékelési szempontok szerint:
FELADATTÍPUS
a) Önálló témakifejtés

b) Elemzés:

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI
- Tartalom
- Felépítés
- (Szak)szókincs, nyelvhasználat
- Tartalom
- (Szak)szókincs, nyelvhasználat

PONTSZÁM
20 pont
5 pont
5 pont
15 pont
5 pont

EMELT SZINTŰ VIZSGA
Emelt szint
Írásbeli vizsga
180 perc
80 pont

Szóbeli vizsga
20 perc
70 pont

Az emelt szintű érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.
Az emelt szintű vizsgán nyújtott teljesítményt a két vizsgarészre kapott pontszámok összege határozza meg.
Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsga során a vizsgázónak egy központilag meghatározott feladatot kell megoldania. A feladat
megoldására 180 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.
Az írásbeli feladathoz bármilyen egynyelvű és/vagy kétnyelvű nyomtatott, nem enciklopédikus szótár használható.
A segédeszközöket a vizsgázó biztosítja.
Amennyiben az egyes feladatokhoz egyéb információkra, pl. adatokra, szemelvényekre van szükség, azt a
feladatnak tartalmaznia kell.
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői
Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak 450-500 szó terjedelmű esszé jellegű fogalmazást kell írnia. A vizsgán három
megadott cím közül kell egyet választani. Az egyes címeknek a következő témakörökhöz kell kapcsolódniuk:
1. célnyelvi irodalom vagy művészet
2. a célnyelvi országok történelme, társadalmi, gazdasági vagy politikai élete
3. általános, összehasonlító jellegű civilizációs téma.
(A célnyelvi országok körét a részletes vizsgakövetelmény tartalmazza.)
Az írásbeli feladatlap értékelése
A vizsgadolgozatok javítását és értékelését a vizsgaközpont által megbízott, a vizsgázó iskolájától független, külső
értékelő végzi központilag összeállított javítási-értékelési útmutató alapján.

Az értékelés csak egész pontszámokban történhet.
Az írásbeli részre maximum 80 pont adható a következő megoszlásban:
- tartalom: 50 pont;
- logikus felépítés, forma, stílus, illetve a megfelelő szókincs használata: 30 pont.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsgán a vizsgázó tételt húz, és a kihúzott tétel kérdéseire válaszol. A felelet időtartama 20 perc.
A vizsgázók a tételek pontos megfogalmazását és a feladatok párosítását a vizsga ideje előtt nem ismerhetik meg.
A szóbeli tételek alapjául szolgáló témaköröket azonban az emelt szintű vizsgát megelőző tanév végéig meg kell
ismerniük a jelentkezőknek.
A vizsgázó a rendelkezésre álló felkészülési idő (a két feladatra összesen legalább 30 perc) alatt használhat
minden engedélyezett segédeszközt: a középiskolai célnyelvi vagy magyar nyelvű földrajzi és történelmi atlaszt,
valamint egynyelvű nyomtatott, nem enciklopédikus szótárt. A szóbeli feleletnél a vizsgázó csak a térképeket, a
második feladathoz tartozó dokumentumot és a felkészüléskor készített vázlatokat használhatja.
A segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja.
Az egyes feladatokhoz kapcsolódó esetleges mellékleteket, szemelvényeket a tételsor tartalmazza.
A vizsgázónak folyamatosan, mondanivalóját logikusan felépítve, gazdag (szak)szókincs megfelelő használatával,
választékos stílusban, önállóan kell felelnie.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tétel két feladatból áll.
A tételek első (a) feladata a tartalmi követelmények témaköreihez kapcsolódó ismereteket ellenőrzi. A feladat
formája önálló témakifejtés.
A második (b) feladat egy autentikus dokumentumhoz (szemelvény, ábra, táblázat stb.) kapcsolódó kérdés vagy
kérdések megválaszolása. A feladat formája rövid elemzés.
Amennyiben a második feladathoz kapcsolódó dokumentum egy összefüggő szöveg, az ne haladja meg a 400 szót.
A két feladat között tartalmi átfedés nem lehet.
A felelet időtartamának megoszlása az (a) és (b) feladat között 2/3-1/3 arányú legyen.
A tételek száma vizsgacsoportonként legalább 20 legyen, a tételekben meg kell jelennie az általános
követelményekben meghatározott valamennyi témakörnek.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli felelet értékelése a központilag összeállított értékelési útmutató alapján történik. Az értékelés csak egész
pontszámokban történhet. Az elérhető maximális pontszám 70, amelyből az első feladat megoldására maximum 45, a
másodikéra maximum 25 pont adható.
Az összpontszám megoszlása az értékelési szempontok szerint:
FELADATTÍPUS
a) Önálló témakifejtés

b) Elemzés:

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI
- Tartalom
- Felépítés
- (Szak)szókincs, nyelvhasználat
- Tartalom
- (Szak)szókincs, nyelvhasználat

PONTSZÁM
30 pont
5 pont
10 pont
15 pont
10 pont

