
 

 

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 

ZÁRÓVIZSGA 

Tanulmányaikat 2017 előtt megkezdettek számára 

 

Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: 

 a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, 

 a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: 

 egy írásbeli nyelvi vizsgából, amelyen a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, 

hogy a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott minimum C1-es szinten 

tudják használni a választott nyelvet (minimális teljesítési szint: 60%); az írásbeli 

vizsga a nyelvi felmérés mellett a szakmai ismeretek egyes köreiből (pl. nyelvészet, 

irodalom/irodalomtörténet, országismeret/történelem) is tartalmazhat kérdéseket; 

 egy szóbeli részből, amelyen a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy 

elsajátították a képzési terv által előírt legfontosabb ismereteket (az előzetesen kiadott 

tételjegyzékek alapján), és hogy szóbeli kifejező készségük megfelel a Közös Európai 

Referenciakeretben meghatározott minimum C1-es szintnek. 

  A szóbeli vizsga által ellenőrzött ismeretek közé nyelvészeti, 

irodalmi/irodalomtörténeti és országismereti témák tartozhatnak. 

A záróvizsga eredménye az írásbeli és a szóbeli részben megszerzendő jegyek és a 

szakdolgozat átlaga azzal a kitétellel, hogy ha bármelyik részjegy elégtelen, akkor a 

záróvizsga összesített érdemjegye is elégtelen. 

 

A záróvizsga lebonyolítása 

1. Az írásbeli és a szóbeli vizsgarészek egymást követő napokon zajlanak. 

 

2. Az írásbeli vizsga a TVSZ az írásbeli vizsgákra vonatkozó elvárásainak megfelelően 

kerül lebonyolításra. 

 

3. A szóbeli vizsgabizottság előtt történik, melynek tagjai az elnök, és a szakterületeket 

képviselő oktatók. 

 

A záróvizsga értékelése 

A záróvizsga akkor sikeres, ha a hallgató eredménye 60% vagy annál jobb. A szóbeli vizsgát 

a Bizottság az értékelési szempontok figyelembe vételével alakítja ki. Elégtelen részvizsga 

esetén (az írásbeli nyelvi teszten, nyelvészeten, illetve szóbeli vizsgán 60% alatti teljesítmény 

esetén) a záróvizsga egyes komponensei a következő záróvizsga időszakokban 

megismételhetők a TVSZ-ben foglalt szabályok szerint. A záróvizsga minden esetben 

kizárólag angol nyelven folyik. 
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A fentiekben írtak alapján a záróvizsga részletes leírása a következő: 

 

A záróvizsga részei: 

1. írásbeli nyelvi vizsga: 

 

Nyelvi szintfelmérő teszt (Olvasott szöveg értése, Fogalmazás, 

Nyelvhasználat, Hallás utáni szövegértés és Beszédkészség) 

 

Nelvészeti és alkalmazott nyelvészeti teszt 

 

2 szóbeli vizsga: 

 

Irodalmi, irodalomtörténeti és országismereti témakörök kifejtése. 

 

1 ÍRÁSBELI NYELVI VIZSGA 

 

NYELVI SZINTFELMÉRŐ TESZT 

 

Célkitűzés: 

Magas szintű nyelvi kompetencia elérése, amely szükséges a további tanulmányok sikeres 

folytatásához. A záróvizsgán a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy a Közös Európai 

Referenciakeretben meghatározott C1-es szinten tudják használni az angol nyelvet. (minimális 

teljesítési szint: 60%). Követelmény, hogy a hallgató a nyelv valamennyi területén magas 

szintű készséggel rendelkezzék, és képes legyen a mindennapi élet legkülönbözőbb 

helyzeteiben helytállni. 

 

Tartalom: 

A záróvizsga írásbeli nyelvi szintfelmérő része 4 részből áll: 

1. Olvasott szöveg értése (Reading Comprehension): 60 perc 

2. Fogalmazás (Writing): 45 perc 

3. Nyelvhasználat (English in Use): 60 perc 

4. Hallás utáni szövegértés (Listening): kb.30 perc 

5. Beszédkészség (Speaking): kb.15 perc 

 



 

 

A vizsga részeinek részletes leírása: 

 

1. Olvasott szöveg értése (Reading Comprehension): (60 perc) 

A teszt 3 részből áll, melyet a 4 részből álló tesztbankból választunk ki. A 4 rész körülbelül 

40 és 50 közötti kérdést tartalmaz négy különböző szövegre vonatkozóan, melyek közül 

három lesz csak a vizsga része. A 4 szöveg összesen körülbelül 3000 szó hosszúságú. A 

tesztben a következő feladattípusok fordulnak elő: 

 

1. rész: Feleletválasztás párosítással 

Három rövid szöveg alapján szövegenként kettő feleletválasztós feladat szerepel. 

 

2. rész: Szövegkiegészítés 

Ebben a részben egy hiányos szöveget kell kiegészíteni a külön megadott bekezdések alapján, 

melyek azonban egy felesleges paragrafust is tartalmaznak. A hangsúly ebben a 

feladattípusban a szöveg elrendezésének megértésén van. 

 

3. rész: Feleletválasztás 

Hét esetben négy-négy lehetőség közül kell kiválasztani a legmegfelelőbbet egy kérdésre 

adandó válaszhoz vagy mondatok befejezéséhez. A hangsúly a szöveg részletes megértésén és 

annak értelmezésén van. A feladat vélemények és attitűd értelmezésére utaló készségeket 

tesztel. 

 

4. rész: Állítások párosítása szövegrészekhez 

Tizenöt állítás párosítása szövegrészekhez. A feladat gyorsolvasási készséget mér egy-egy 

információ megtalálására. 

 

 

2. Fogalmazás (Writing): 60 perc 

Az íráskészséget mérő teszt egy 300 szavas írásműből áll melyben a következő műfajok 

fordulhatnak elő: magán- és hivatalos levél, riport, instrukció, hirdetés, újságcikk, leírás, 

szórólap, könyvismertetés vagy bírálat. 

 

A vizsgázó 2 megadott lehetőség közül egyet választ és dolgoz ki. 

 

3. Nyelvhasználat (English in Use): 60 perc 

Az angol nyelvhasználat teszt 4 részből áll, melyeket 5 különböző feladattípusból választunk 

ki. Célja a szövegkörnyezetben használt nyelv formális elemeinek ellenőrzése és megértése. 

A tesztbank 6 feladattípusa a következő: 

 

1. rész: Szövegkiegészítés 

Szövegkiegészítés feleletválasztós kérdések alapján (Multiple-choice cloze). A hangsúly a 

szókincsen van. 



 

2. rész: Szövegkiegészítés 

Szövegkiegészítés (Open cloze). A hangsúly a nyelvi szerkezetek megfelelő használatán van. 

3. rész: Szóképzés 

Szöveg kiegészítése a megadott szavak megfelelő formájával. A hangsúly a szókincsen van. 

4. rész: Szövegkiegészítés 

Ötször három mondat kiegészítése. A három mondat mindegyikét ugyanazon szó megfelelő 

alakjával kell kiegészíteni. 

5. rész: Mondatátalakítás kulcsszóval 

A vizsgázónak úgy kell átalakítania az eredeti mondatot, hogy annak jelentése ne változzon, 

és a megadott kulcsszó változtatás nélkül szerepeljen benne. A mondat eleje és vége adott, a 

vizsgázó kettő -hat szóval egészíti ki azt, a kulcsszóval együtt. A kérdések száma 8. A feladat 

a vizsgázó nyelvtani, helyesírási ismereteit és szókincsét méri. 

 

4. Hallás utáni szövegértés (kb. 30 perc) 

A teszt 3 feladattípuson keresztül méri a beszélt angol nyelv pontos megértését hanganyagok 

alapján, melyeket egy négy részből álló feladatsorból választunk. A következőkben 

részletezett 4 rész mindegyikét kétszer hallgathatják a vizsgázók. 

 

1. rész 

Három rövid szöveg alapján a vizsgázónak szövegenként két feleletválasztós kérdésre kell 

válaszolni. 

2. rész 

Egy személy összefüggő beszéde alapján ki kell egészíteni mondatokat vagy jegyzeteket. 

3. rész 

Több személy beszélgetése alapján a vizsgázó feladata, hogy megértse a lényeget és a 

beszélők hozzáállását a témához és négy lehetőség közül válassza ki a legjobban megfelelőt. 

4. rész 

Öt tematikailag összefüggő harminc másodperces monológ meghallgatása után mindegyikkel 

kapcsolatosan két, vagyis összesen tíz feleltválasztós kérdésre kell válaszolni. 

 

Beszédkészség (kb. 15 perc) 

A jelöltek párosával vizsgáznak előre beosztott rend szerint. A beszédkészség teszt három 

részből áll: 

1. rész 

Informális beszélgetés a vizsgáztatóval (nem értékelt). 

2. rész 

Önállóan előadott eszmefuttatás képek alapján. A másik vizsgázó feladata röviden 

összefoglalni a társa által elmondottakat. 

3. rész 

Megadott szempontok alapján problémamegoldás párban. 

 

A vizsgázókkal szemben elvárás, hogy összetett kérdések megvitatásában részt tudjanak 

venni, érthetően, a megfelelő szintű nyelvi kifejezések használatával meg tudják fogalmazni 



véleményüket, érvelni tudjanak, és interaktív beszélgetést folytassanak. Tisztában kell lenniük 

továbbá az egyes helyzetekben megfelelőnek tekintett, különböző angol nyelvi beszédstílusok 

használatával. A vizsgáztatók a folyamatosságot, a nyelvtani pontosságot, a kiejtést, a 

szókincset, a kommunikatív képességeket és a feladat megoldását értékelik. 

 

NYELVÉSZETI ÉS ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TESZT 

 

A záróvizsga írásbeli nyelvi vizsga részének második része a nyelvészeti és alkalmazott 

nyelvészeti 60 ütemes feleltválasztós teszt. (70 perc) 

 

Részei: 

 

egy 40 ütemes Leíró Angol Nyelvtan Teszt 

egy 20 ütemes Nyelvészeti és Alkalmazott Nyelvészeti Teszt 

 

 

 

 

2. SZÓBELI VIZSGA 

 

1. rész: Irodalom 

ld. külön tételsor 

2. rész: Történelem és civilizáció 

ld. külön tételsor 

 

A szóbeli vizsga által ellenőrzött ismeretek közé irodalmi/irodalomtörténeti és történelmi-

országismereti témák tartoznak. A témakörök részletes leírását külön dokumentum 

tartalmazza. 
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