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Kedves Szülők!  
 
Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjában 
foglaltaknak megfelelően iskolánk diákjai a 9. évfolyamon az első idegen nyelvből szóbeli 
vizsgát tesznek.  

A vizsga célja: a gimnáziumi első öt év tanulmányainak ellenőrzése, segíteni a 
nyelvvizsgára való felkészülést, és hosszabb távon az érettségi, nyelvvizsga 
vizsgahelyzeteinek modellezése.  

Formája: levélírás és szóbeli vizsga, mely három részből áll: 
Angol nyelv: 

1.) Bemutatkozás: kötetlen beszélgetés a vizsgabizottság elnökével. 
2.) Diákok párban megvitatják a megadott szöveges segédanyag alapján az adott 

 témakört.  
3.) Témakifejtés párban a vizuális segédanyagok és megadott szempontok alapján. 

Német nyelv:  
1.) Bemutatkozás: kötetlen beszélgetés a vizsgabizottság elnökével. 
2.) Szituációs párbeszéd a vizsgabizottság elnökével. 

           3.) Önálló témakifejtés vizuális segédanyagok és megadott szempontok alapján. 
 

Levélírás: 2021. április 22. csütörtök 4. tanóra: 11.00 - 11.45-ig  

Formai követelmények: 120-150 szó hosszúságú levél. Szótár a vizsgán nem 
használható! 
Lehetséges levéltípusok:  
 1.) Baráti levél 
 2.) Hivatalos levél: információkérő/ állásjelentkezés 
 
A vizsga értékelése az iskolában elfogadott szabályok szerint történik (az év végi 
osztályzatnak a 30%-át teszi ki). A végső érdemjegy harmadát a levélírás eredménye 
határozza meg, kétharmadát a szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmény. 

A vizsga időpontja és a bizottságok tagjai:  

kb. 8:00-12:00 május 3. hétfő május 4. kedd 

angol nyelv 9. A 
elnök 
Menyhárt Izabella 
Martin Duncan  

9. B 
elnök 
Menyhárt Izabella 
Martin Duncan  

német nyelv 9. A 
elnök 
Horváthné Tobischka 
Katalin 
Mészáros Réka 
 

9. B 
elnök 
Mészáros Réka 
Horváthné Tobischka 
Katalin 
 

 
A vizsgabizottság elnöke: az iskola által felkért, iskolánkban nem tanító gyakorlott 
vizsgáztató. 

mailto:bolyai@bolyai.nyme.hu
http://www.bolyaigimnazium.elte.hu/


Követelmény: A2+-B1 -es nyelvi szintnek megfelelő szóbeli ismeretek, kompetenciák 
elsajátítása. 
 
Az osztályokat tanító kollégák részletesen tájékoztatják a tanulókat a szükséges 
tananyagról és a követelményekről.  

Köszönöm szépen a figyelmüket, s kérem szíves együttműködésüket a vizsgákra való 
felkészülésben! 
 
 
Szombathely, 2020. január 31.  
      Üdvözlettel, 
 
               Papp Tibor 
                 igazgató 
 


