
 
ITK nyelvvizsga felépítése 

Szóbeli nyelvvizsga részei 

Spontán beszélgetés 

 

igyekezz oldottan és természetesen viselkedni  

 

a beszélgetés során próbáld "eladni" magad és mondandód, 
semmiképp se érd be azzal, hogy igen-nemmel felelsz a kérdésekre  

 

fogadd el, hogy a vizsgaszituációban olyasm it is elm ondasz magadról 
egy idegennek, amit egyébként nem mondanál; amint kimész az ajtón, 
úgyis elfelej t i; az alap- és középfokú vizsga azonban a hétköznapi 
élethez és személyes problém ákhoz köt dik, ezért az ilyen jelleg 
témák megkerülhetetlenek    

Önálló témakifejtés kép alapján 

 

tudatosan (pl. a meglév szókincsed alapján) válaszd ki a képet , ne 
esztétikai szempontok szerint  

 

ötletek híján mondhatsz általánosságokat a kép kapcsán, de m indig 
maradj konkrét és ne mondd fel az otthon bevágott tankönyvek többé-
kevésbé oda passzoló részeit  

 

ne várj a vizsgáztató segítségére: gondolatmenete nem feltét lenül 
azonos a tiéddel és ez még meg is zavarhat    

Szituációs párbeszéd 

 

ne fordítsd a húzot t cédulán szerepl szöveget , nem ez a feladat

   

éld át a szituációt és játszd el (pl. nyugodtan tegezheted a 
vizsgáztatót)  

 

próbálj megoldani olyan helyzetet is, am i eset leg az "életben" is 
nehezen megy (pl. reklamálni tudni kell, ha hideg a leves a 
vendégl ben)

   

nem memória-vizsgán vagy: nyugodtan nézheted menet közben is a 
szövegedet  

 

rugalmasan kezelheted a szerepedet , de ne rugaszkodj el t le; 
ragaszkodj a konkrét utasításokhoz, de ne ne ragadj bele a részletekbe    

Labor- feladat 

 

a szöveg els meghallgatása során csak a globális, át fogó 
szövegértésre törekedj , hagyd a részleteket (középfokon még kétszer, 
fels fokon még egyszer hallhatod ugyanazt )

  



  
ne ijedj m eg, ha nem értesz valam it rögtön els hallásra, ne ragadj le 
a részleteknél, mert a teljes történetb l olyasm it is kihámozhatsz, am it 
önmagában talán nem is értettél pontosan.    

Írásbeli nyelvvizsga részei 

Magyar szöveg fordítása idegen nyelvre ("500 n") 

 

ügyelj a szöveg összefüggéseire (nem egymástól függet len 
mondatokat fordítasz)  

 

bízz a saját szókincsedben és ne akarj m indent ellen r izni a szótárban, 
mert kicsúszol az id b l

   

ne a vizsgán próbáld megtanulni a helyes szótárhasználatot , mert arra 
ot t már nincs id

   

egyes szavaknak számos jelentése van; nem biztos, hogy a legels az, 
amire szükséged van    

Irányított fogalmazás 

 

ezt a feladatot valakinek címzed -  képzeld magad elé az illet t

   

összefügg , életszer szöveget ír j (ne érd be az irányítási szempontok 
lefordításával)  

 

a terjedelem túllépése nem növeli a munkád értékét - ír j csak annyit , 
amennyi kell, de igényes szókinccsel  

 

a megadot t ket t közül csak egy témáról ír j (erre egyébként a 
mellékelt utasításban föl is hívják a figyelmedet)    

Fordítás idegen nyelvr l

  

a fordításod legyen szabad, de ne szabados, azaz csak annyira szakadj 
el az eredet i szövegt l, hogy fordításod magyaros legyen, de ügyelj a 
tartalmi pontosságra  

 

értsd meg a szöveg lényegét , m iel t t egy sort is leírnál - egy apró 
félreértésen, amihez makacsul ragaszkodsz, nagyon elcsúszhatsz  

 

fordíts magyaros mondatszerkesztéssel és világosan, de ennél többre 
nem kell törekedned: a nyelvvizsga nem m fordítói v izsga    

Olvasott szöveg értése 

 

a kérdésekre magyarul válaszolj (am int erre írásban fel is hívják a 
figyelmedet)  



  
nem a kerek megfogalmazás a fontos, hanem az információk telj eskör 
összegy j tése

   
egy kérdésre a választ nem m indig találod meg csak egy bekezdésben 
- olykor a szöveg különböz helyein találod meg, am ire szükséged van

   
itt nem a fordítás a feladatod  

 

ne magyarázd, értelmezd a szöveget, azért nem jár pont       


