MEGÚJUL A KÖZGAZDASÁGI SZAKNYELV ÍRÁSBELI VIZSGA
2016. AUGUSZTUSTÓL MEGÚJUL ÉS MÉG INKÁBB VIZSGÁZÓBARÁT LESZ AZ ÍRÁSBELI GAZDASÁGI
SZAKNYELVI VIZSGA (a szóbeli vizsga felépítése változatlan marad).
Változások az új írásbeli vizsgán:
NYELVISMERETI TESZT
 súlya tovább csökken a vizsgán belül
 az eddigi 5 helyett csak 3 feladat lesz (15 szakszókincsre vonatkozó + 15 nyelvismereti kérdés)
 elérhető összpontszám: 10 pont, ami a teljes írásbeli vizsgán belül mindössze kb. 15% (nincs 40%-os megfelelési minimum sem)
OLVASOTT SZÖVEGÉRTÉS TESZT
 újdonság: nyomtatott SZÓTÁR használható
 a kettő, különböző témájú szöveg alapján könnyebb lesz megoldani a feladatokat
 B2 szinten a válaszok ¾-e a vizsgázók által kedvelt „karikázós” típusú (igaz/hamis, vagy feleletválasztós)
 B2 szint, első szöveg: 5 igaz/hamis + 5 rövid válasz kérdésekre; második szöveg: 10 feleletválasztós (A,B,C)
 C1 szint, első szöveg: 5 igaz/hamis + 5 mondat befejezés; második szöveg: 10 rövid válasz kérdésekre
ÍRÁSKÉSZSÉG FELADAT
 nyomtatott SZÓTÁR használható
 az eddigi feladat változatlan marad, de kiegészül egy rövid félhivatalos "email" írásával, amely hasonlít az általános nyelvvizsgákon
megszokott levélírásra
 a szövegértés és íráskészség feladat megoldására együtt – az eddiginél több – összesen 150 perc áll rendelkezésre, melyet a vizsgázó
a saját igénye alapján maga oszt be
Minta az új feladatra:
Az Ön vállalata egy rendezvényéhez taxi szolgáltatást vett igénybe 20 fő részére, de több ponton nagyon elégedetlen volt
a taxi társaság által nyújtott szolgáltatással.
Írjon e-mailt a külső vállalati kapcsolatokkal foglalkozó kollégájának (Jane/James) 100-120 szóban és fejtse ki
véleményét az esetről.
Írásába térjen ki arra, hogy
 miért ezt a taxi társaságot vették igénybe;
 milyen gondok merültek fel (említsen kettőt);
 milyen kárpótlást tartana elfogadhatónak a taxi társaság részéről.

Az új MINTAFELADATSOR a honlapon és új GYAKORLÓ FELADATSOR a vizsgaközpontban
június 1-től elérhető.

ALAPFOK (B1) ÚJ ÍRÁSBELI vizsgastruktúra

Írásbeli vizsga 40 p.

B1

- 2016. augusztustól
terjedelem

összpont

értékelés

idő

10 x 1p.

20/2

2. Fel.: nyelvismereti lyukas szöveg (10)
1. Fel.: 80-90 szóból álló levél idegen nyelven
megadott 10 szó felhasználásával

részpontszám nem adható

10 x 1 p.
80-90 szó

=10

30
perc

íráskészség
30p.

2. Fel.: félhivatalos email írása 80-90 szóban, 3
irányítási szempont alapján
(nyomtatott szótár használható)

80-90 szó

olvasott
szöveg
értése
20 p.

1. Fel.: első szöveg
- igaz-hamis (8)
2. Fel.: második szöveg
- rövid válasz (7)
(nyomtatott szótár használható)

vizsgarész
nyelvismereti teszt
10p.

feladattípus
1. Fel.: lexikai feleletválasztós (10)

KÖZÉPFOK (B2) ÚJ ÍRÁSBELI vizsgastruktúra

Írásbeli vizsga 60 p.

B2

vizsgarész
nyelvismereti teszt
10p.

íráskészség
30p.

olvasott
szöveg
értése
20p.

15+15
/2
=15

8 x 1p.
15

megoldókulcs

- 2016. augusztustól
összpont

1. Fel.: lexikai feleletválasztós (15)
2. Fel.: lyukas szöveg/elöljáró/ igealak (10)
3. Fel.: mondat átalakítás / szóképzés (5)

15 x 1p
10 x 1 p
5 x 1p

30/3
=10

1. Fel.: vélemény kifejtés 140-160 szóban
3 irányítási szempont alapján

140-160
szó

35+25
= 60/2

2. Fel.: félhivatalos email írása 100-120
szóban 3 irányítási szempont alapján
(nyomtatott szótár használható)

100-120
szó

=30

1. Fel.: első szöveg
- igaz / hamis (5)
- rövid válasz (5)
2. Fel.: második szöveg
- feleletválasztós (10)
(nyomtatott szótár használható)

120
perc

7 x 1p.

terjedelem

feladattípus

• tartalmi kivitelezés 5 p
• nyelvhasználat, komm érték:5 p
• koherencia: 5 p________________________
• tartalmi kivitelezés 5 p
• nyelvhasználat, komm érték: 5 p
• koherencia: 5p

5x1p
5x1p
10x1p

20

értékelés

idő

részpontszám nem adható

30
perc

•.tartalmi kivitelezés: 10 p.
• szakmai nyelvhasználat: 10 p.
• szövegalkotás, koherencia: 5 p.
• nyelvhelyesség és stílus:10 p.
• tartalmi kivitelezés 10 p.
• szakmai nyelvhasználat 5 p.
• szövegalkotás, koherencia:5 p.
• nyelvhelyesség és stílus:5 p.

megoldókulcs

150
perc

FELSŐFOK (C1) ÚJ ÍRÁSBELI vizsgastruktúra

Írásbeli vizsga 60 p.

C1

vizsgarész
nyelvismereti teszt
10p.

íráskészség
30p.

olvasott
szöveg
értése
20 p.

feladattípus
1. Fel.: lexikai feleletválasztós (15)
2. Fel.: mondat átalakítása / nyelvi elem (10)
3. Fel.: mondat átalakítás / szó/ige képzése (5)

- 2016. augusztustól
terjedelem

összpont

15 x 1p
10 x 1 p
5 x 1p

30/3
=10

1. Fel.: 220-250 szavas kommentár írása magyar
nyelvű szöveg + irányítási szempont alapján

220-250
szó

2. Fel.: hivatalos email írása 140-160 szóban
3 irányítási szempont alapján
(nyomtatott szótár használható)

140-160
szó

1. Fel. első szöveg
- igaz / hamis
- mondat befejezése
2. Fel. második szöveg
- rövid válasz kérdésre
(nyomtatott szótár használható)

5x1p
5x1p
10x1p

35+25
=60/2
30p

20

értékelés

idő

részpontszám nem adható

30
perc

• tartalmi kivitelezés: 10 p.
• szakmai nyelvhasználat: 10 p.
• nyelvhelyesség és stílus: 10 p.
• szövegalkotás, koherencia: 5 p.
• tartalmi kivitelezés: 10 p.
• szakmai nyelvhasználat: 5 p.
• szövegalkotás, koherencia: 5 p.
• nyelvhelyesség: 5 p.

megoldókulcs

150
perc

