Nyelvvizsgák a Türrben

Március első felében nyelvvizsga-nagyüzem volt a Türr István Gimnáziumban. Több mint száz
diákunk tett éles vagy próbavizsgát angol és német nyelvből közép- és felsőfokon.

A LanguageCert nyelvvizsgaközpont szakmai támogatásával írásbeli és szóbeli próbavizsgákat
tarthattunk angol nyelvből közép- és felsőfokon. Az írásbeli rész megoldására március 21-én
délután került sor. A középfokú próba során az igazi vizsgához hasonlóan az olvasás- és
íráskészséget mérő feladatokra 2 óra 10 perc, a felsőfokra 2 óra 40 perc állt rendelkezésre.
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Az ELTE Origó Nyelvvizsgaközpont referenciaiskolájaként idén első ízben Origó próbavizsgát is
szervezhettünk angol és német nyelvből közép- és felsőfokon.

A közvetítést, olvasás- és íráskészséget mérő feladatokat március 18-án délután oldhatták meg
a tanulók. Az Origó nyelvvizsga középfokon 180, felsőfokon 240 perces.

Természetesen mindkét nyelvvizsgatípusnál lehetőség volt a hallás utáni szövegértést mérő
feladatokat is megoldani.

A szóbeli próbavizsgákat a két nyelvvizsgaközpont akkreditált vizsgáztatói vezették, amely
során jótanácsokkal, és javaslatokkal látták el a tanulókat.

A próbavizsgák kiváló alkalmat biztosítanak tanulóink számára ahhoz, hogy az igazi vizsgához
hasonló körülmények között kipróbálhassák magukat és visszajelzést kapjanak a tudásukról
mielőtt az éles vizsgára jelentkeznek.

A LanguageCert Nyelvvizsgaközpont akkreditált pápai vizsgahelyeként éles vizsgát is tartottunk
angol nyelvből március 19-én és 25-én.
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A legközelebbi LanguageCert vizsgalehetőség május elején lesz. A végzősök számára egyben
ez az utolsó lehetőség arra, hogy pluszpontokat gyűjtsenek a továbbtanulásukhoz. (Az Origó
esetében az áprilisi vizsga eredményeit tudják beszámítani.)

Sok érdeklődő közül néhányan arra is vállalkoztak, hogy mindkét nyelvvizsgatípust kipróbálják.

Gecsei Emma (9. G) írásbeli és szóbeli felsőfokú (C1) próbavizsgát tett mindkét
nyelvvizsgatípusban.

Az alábbiakban Emma összefoglalóját olvashatjátok.

Molnár András, vizsgaszervező
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Origó vagy LanguageCert? Melyiket válasszam?

Sokszor találkozunk hasonló kérdésekkel és elgondolkodunk rajta, hogy nekünk vajon melyik
lenne a jó?

A két nyelvvizsga közötti különbség megtalálása talán segít nekünk abban, hogy eldöntsük
melyik nyelvvizsga rendszer lenne számunkra ideális.

Fontos szempont, hogy akik az Origót választják, azoknak egyelőre a két legközelebbi
vizsgahely Veszprém és Győr, azonban a LanguageCert lehetőséget biztosít arra, hogy Pápán
a Türrben is levizsgázhassunk.

Az Origó előnye hogy szinte bármikor megmérettetheted magad, míg LanguageCertnél
kevesebb vizsgaidőszak van.

A sikeres vizsgához Origó esetében 60% feletti, LanguageCert esetében pedig 50% feletti
eredményt kell elérni.

Sokunknál a szótárhasználat is mérvadó lehet, ebből a szempontból nézve talán az Origó
némileg jobb, mert engedik a kétnyelvű szótárak használatát, mivel a vizsgarendszer is
kétnyelvű.
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A LanguageCertnél csak egynyelvű szótárt használhatsz, hiszen a vizsgarendszer is egynyelvű.

Az írásbelit illetően az Origónál kell fordítani (középfokon angolról magyarra, felsőfokon
mindkettő, ahol a magyarról angolra valójában egy tömörítés) és jobban ki kell fejteni a
megoldásokat, viszont akinek nem fűlik a foga az efféle kifejtős feladatokhoz és a fordításhoz,
annak jó szívvel tudom ajánlani a LC írásbelijét, mert itt a feladatok kevésbé kifejtősek; sokszor
elég néhány szót írni, kivéve a 2 fogalmazást.

A hallás utáni szövegértésnél mindig nagyon ügyelnek rá, hogy semmi se zavarja meg a
felvételeket és követhető legyen a beszédtempó.

Az Origónál háromszor lehet meghallgatni a szövegeket és ennél a feladatnál kicsit hosszabb
válaszokat is elvárhatnak, ezzel szemben a LC-nél alig kell írni, de sajnos csak kétszer lehet
meghallgatni a hanganyagot.

A szóbeli vizsgák - akármelyiket is említjük - nagyon jól szervezettek és a vizsgáztatók nagyon
kedvesek. Nem dől össze a világ, ha megakadunk valahol vagy nem értünk valamit, akkor
kérdezzünk vissza. Mindkét helyen pozitívumnak számít, ha a közhelyeken túl valami
tartalmasabb mondanivaló is van a tarsolyunkban.

A szóbeli feladatait illetően a LC-t inkább "több és rövidebb feladat" jellemzi, aki origózik annak
kevesebb, de valamennyivel kifejtősebb feladatai lesznek.

Akármelyiket is választjuk, érdemes átgondolni a döntésünk. Bármelyik mellett is döntünk,
gondoljuk át mik az erősségeink és ez alapján döntsünk. Azonban a legfontosabb, hogy
gyakoroljunk, típusfeladatokat is beleértve, hogy egy kis rutint szerezzünk az adott vizsgasor
elvégzésében. De ne feledjük, egy-két angol nyelvű könyv elolvasása nagyon sokat tud
segíteni!
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Sok sikert a vizsgához!

Gecsei Emma 9. G
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