Középfokú (B2) KITEX nyelvvizsga Feladattípusok
Szóbeli
Beszédértés
Időtartam: kb. 40 perc
Maximális pontszám: 18 pont
Anyanyelvi beszélők három, körülbelül 2-3 perces idegen nyelvű közlésének (párbeszéd,
illetve monológ) meghallgatása felvételről kétszer.
Feladatok




Feleletválasztás: 6 állításról kell megállapítani, hogy igaz vagy hamis.
Feleletválasztás (A-B-C): 6 feladattétel, egyenként 3 választási lehetőség közül kell
kiválasztani a helyes választ.
Kérdésekre válaszadás: a hallott szöveg alapján 6 kérdést kell röviden
megválaszolni.

Szótár nem használható.
Beszédkészség:
Időtartam: kb. 20 perc
Maximális pontszám: 25 pont





Irányított párbeszéd: általános, mindennapi témakörökben párbeszédet kell folytatni
a vizsgáztatóval.
Szakmai szituációs párbeszéd: A vizsgázó szakmai szituációk címeit tartalmazó
kártyák közül húz kettőt. Eldöntheti, hogy melyik szituációt választja, ezután
megkapja az ahhoz tartozó tétellapot. A lap tartalmazza az irányító szempontokat a
vizsgáztatóval történő párbeszéd lefolytatásához. A szituációban a szakember
szerepe a vizsgázóé.
Leíró szövegalkotás: a vizsgázó két tétellapot húz, majd az általa választott
tétellapon megjelenő szakirányú témát kép alapján fejti ki.

Felkészülési idő nincs, szótár nem használható.

Írásbeli
Teljes időtartam: 150 perc
Írott szöveg értése
Időtartam: 60 perc
Maximális pontszám: 36 pont

Feladatok




Lyukas szöveg 1: Idegen nyelvű, szakmai hiányos szöveg kiegészítése megadott
szókészletből. (Max.12 pont.)
Lyukas szöveg 2: Idegen nyelvű, szakmai szövegből kivett, megadott mondatok
vagy tagmondatok helyének meghatározása. (Max. 12 pont.)
Feleletválasztós teszt: Szakmai szöveg megértésének ellenőrzése 6 feladatban,
egyenként 4 választási lehetőséggel. (Max. 12 pont.)

Szótár nem használható.

Íráskészség
Időtartam: 90 perc
Maximális pontszám: 40 pont
Feladatok



Üzleti levél: Megadott szempontok alapján szakmai témájú üzleti levél
megfogalmazása. (Max. 20 pont.)
Leíró szövegalkotás: Irányított fogalmazás szakmai témakörökben meghatározott
szempontok szerint. (Max. 20 pont.)

Nyomtatott szótár használható.

Pontszámítás
Tájékoztató az elérendő pontszámokról

Írásbeli vizsga

76 pont

Írott szöveg értése

36 pont

Íráskészség

40 pont

Megfelelt (60%)

46 pont

Szóbeli vizsga

43 pont

Beszédértés

18 pont

Beszédkészség

25 pont

Megfelelt (60%)

26 pont

Sikeres komplex vizsga

sikeres szóbeli + sikeres írásbeli vizsga

Készségpontok
Készségek

Max. pont

Min. pont

%

Hallás

18

8

40

Beszéd

25

10

40

Olvasás

36

15

40

Írás

40

16

40

Írásbeli (B) vizsga
Írott szöveg értése (olvasás)

Íráskészség (írás)

Lyukas 1
Szavak

Lyukas 2
Mondatok

Max. pont

12 pont

12 pont

12 pont

20
pont

20 pont

Példa
Elért pont

10 pont

2 pont

6 pont

13
pont

18 pont

Feleletválasztós Levél Fogalmazás

Max. pont

36 pont

40 pont

Példa elért pont

18 pont = 50%

31 pont = 77%

Vizsgaeredmény
számítása

18 pont+31 pont = 49 pont = 64%
Tehát az adott vizsga megfelelt.

