A telc English B2 vizsga felépítése
A B2 szint Magyarországon a középfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után,
azonos napon kerül sor. A vizsga során egyáltalán nem lehet szótárt használni. A vizsgán ceruzával kell
írni. A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli során nincs szünet (eltérően a nemzetközi honlapon
található minta-feladatsortól). Magyarországon a levélírás feladat megelőzi a hallott szöveg értését. A
hallott szöveg értése Magyarországon a szóbeli vizsgarészhez tartozik. A felkészüléshez ajánlott irodalom
megtalálható a honlapon.
A mérés tárgya

A feladatok leírása

Max. pont

Olvasott szöveg értése 1.1 Általános szövegértési feladat.
Címek hozzárendelése
összefüggő szöveghez.
1.2 Szövegértési feladat feleletválasztós teszttel.
1.3 Szövegértési feladat. Információk
párosítása különböző
szövegek alapján.
Nyelvtani, lexikai
ismeretek

Fogalmazási készség
Levélírás

II.2 Prezentáció

25
25
25

2.1 Feleletválasztós nyelvtani teszt.
2.2 Összefüggő, hiányos szöveg
kiegészítése megadott nyelvtani,
illetve lexikai elemekkel.

15

45

A vizsgázók olvasott szöveg alapján
kifejtik véleményüket egy adott
témáról.

II.4
Konszenzuskeresés

A vizsgázók megpróbálnak közösen
egy feladatot megoldani.

1

30 perc

25
25

hozzávetőleg 30
perc

25

Nem értékelt!

A prezentáció során a vizsgázónak be
kell mutatnia az általa választott témát
a másik vizsgázó számára, illetve
legalább egy kérdésére válaszolni.

II.3 Véleménykifejtés

90 perc

15

Hivatalos, félhivatalos ritkán baráti
levél írása megadott szempontok
alapján.

A szóbeli vizsga felépítése:
I. Hallás utáni
3.1 Párosító feladat + 1 kakukktojás
szövegértés
3.2 A meghallgatott szöveg részleteinek
megértése „igaz” , „hamis” állítások
alapján.
3.3 Szelektív szövegértés
feleletválasztós állítások alapján.
II.1 Bemutatkozás
A vizsgázók párban (páratlan számú
vizsgázó esetében hármasával) rövid,
bemelegítés formájú párbeszédet
folytatnak egymással..

Idő

75 pont

Hozzávetőleg
15 perc

Írásbeli vizsga
I. Olvasott szöveg értése (Feleletválasztás, illetve párosítás)
Három különböző feladat méri a részleges, teljes és a szelektív olvasási készséget.
1. rész: 5 rövid szöveget kell 10 megadott cím egyikéhez rendelni a szöveg tartalma alapján
2. rész: összefüggő szöveg értése feleletválasztó kérdések segítségével: 3 lehetséges válasz közül kell a
legmegfelelőbbet kiválasztani
3. rész: 10 állításhoz kell a vele tartalmilag összefüggő hirdetést megkeresni, 12 közül választhat a
vizsgázó. A három feladatban összesen 20 kérdés van.
Az Olvasott szöveg értése a globális, komplex, illetve szelektív szövegértést vizsgálja.

Pontérték 75 pont

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek (Feleletválasztás és behelyettesítés)
1. rész: Tízelemes feleletválasztós teszt. Olvasott, „hiányos” szövegbe kell 10 helyes választ
behelyettesíteni, 3-3 javasolt megoldás közül. A feladatra 15 pontot lehet kapni.
2. rész: Egy úgy nevezett „hiányos” szöveget kell kiegészíteni. A szöveghez a mellékelt listában található
15 szóból kell jó megoldásként 10-et kiválasztani és behelyettesíteni úgy, hogy egy szó csak egyszer
szerepeljen. Ez a feladat is 15 pontot ér.

Pontérték 30 pont
Időtartam: Együttesen 90 perc áll a vizsgázó rendelkezésére az I. és
II. feladat megoldására, melyet saját belátása szerint oszt be.

III. Levélírás - Íráskészség
Levélírás megadott szempontok alapján
A vizsgázó 2 téma közül választhat; legalább 3 szempont alapján hivatalos vagy félhivatalos stílusú levelet
kell írnia (előfordul, hogy két hivatalos jellegű téma közül kell választani).
A feladat információkérést, szolgáltatással kapcsolatos panaszt illetve véleménykifejtést tartalmaz, melyet
adott szempontok szerint – a feladatnak megfelelő levél formában - kell megírni.
Értékelésnél figyelembe veszik, hogy a levél megfelelt-e az irányítási szempontoknak, valamint, hogy
képes-e világosan, megfelelő szókincshasználattal, koherens, nyelvtanilag is helyes szöveget alkotni.
Szavak száma: 150-200 db.

Pontérték 45 pont
Időtartam: 30 perc.

Az írásbeli részen összesen 150 pont szerezhető.
Az írásbeli rész időtartama maximum 2 óra (120 perc).

Az írásbelit követően közvetlenül kezdődik a hallott szöveg értése (gépi
szöveghallgatás), amely a szóbeli vizsgarészhez tartozik.
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Szóbeli vizsga
I. Hallott szöveg értése (Párosítás, igaz - hamis állítások, illetve
feleletválasztás)
Ezt a vizsgakészséget az írásbeli feladatokat követően, délelőtt vizsgáztatjuk. Ezt fokozottan
vegyék figyelembe, akik nem vesznek részt a teljes vizsgán, csak valamely részén!
A vizsgázók három különböző szöveget hallgatnak meg. Az első rész a globális értést, a második a
részletekre kiterjedő értést, a harmadik a szelektív értést méri. Az egyes szövegrészek meghallgatása előtt
30-60 másodperc áll rendelkezésre a szövegértést ellenőrző kérdések áttekintésére. Az első és harmadik
szöveg egyszer, a második szöveg kétszer hangzik el. Összesen 20 állítás közül kell kiválasztani a helyes
választ párosító, igaz-hamis állítások, illetve feleletválasztó feladatok segítségével.
A Hallgatott szöveg értése a globális, komplex, illetve szelektív hallás utáni értést vizsgálja.

Pontérték 75 pont
Időtartam: Maximum 30 perc.

II. Beszédkészség mérése (4 részfeladat, ebből 3 értékelt)
A beszédkészség mérésére az írásbelivel azonos napon, délután kerül sor. A vizsgázókat
Magyarországon a előre megadott időpontra hívjuk be beszédkészség mérésére. A
vizsgabeosztást e-mailben a vizsga előtt 2-3 nappal küldjük el. A beosztáshoz képest – a
beszédkészség vizsga jellege miatt – előfordulhatnak kisebb csúszások. A beosztás automatikus, ettől
eltérni csak egészségügyi nehézségek esetén, külön kérésre van módunk. Az ilyen jellegű igényeket még
a vizsga napja előtt, lehetőleg már a jelentkezéskor kell jelezni.
A beszédkészség vizsga 4 részből áll (ebből 3 rész értékelt):
A vizsga előtt 20 perces felkészülés van, ahol a vizsgázók megkapják a 3 feladatot és felkészülnek ezek teljesítésére.
A vizsgázók kettesével mennek be a szóbeli bizottsághoz (az utolsó párnál, páratlan számú vizsgázó esetén 3 fő is
lehet egyszerre bent!). Az alábbi időkeretek az egyes vizsgázók beszédre fordítható idejét jelölik.

Bevezető rész: KAPCSOLATFELVÉTEL (kb. 0.5-1 perc/ vizsgázó)
Ez idő alatt lehetősége van a vizsgázóknak, hogy a vizsga elején megismerkedjenek egymással, így könnyebben
tudnak majd beszélgetni a vizsga során. Ezt a részt teljes mértékben a vizsgázók alakítják, nincsenek számukra előre
megadott témák. A beszélgetés során a vizsgázók megszokják a vizsgáztatók és egymás hangját (ez könnyíti a
szövegértést), leküzdjék a kezdeti – esetleges – feszültségüket. Ez a rész nem értékelt!

1. rész: PREZENTÁCIÓ (kb. 2.5 perc/vizsgázó)
A beszédkészség vizsga első részében egy választott témát röviden be kell mutatnia beszélgetőpartnerének. A
prezentáció után a másik vizsgázó (beszélgetőpartner) által feltett kérdésekre kell válaszolnia.
A témák listája, a prezentációs címek típusai a honlapon találhatók.
A vizsgázó nem zavarhatja meg a vizsgázótársa előadását!

2. rész: VITA / VÉLEMÉNYKIFEJTÉS (kb. 2.5 perc/vizsgázó)
A vizsgázók a felkészülés során rövid nyomtatott szöveget kapnak kézbe, melyet elolvashatnak.
A vizsgázónak a szöveg (vagy a szövegek) témája alapján kell beszélgetnie, amit a felkészülési idő alatt elolvasott
(nem kell összefoglalni a szöveget). A vita folytatásában a vizsgázóknak el kell mondaniuk saját érveiket a témával
kapcsolatban. Vigyázniuk kell arra, hogy a vita beszélgetés jellege megmaradjon. Cseréljék ki érveiket és menjenek
bele az egyes érvek megvitatásába.
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3. rész: PROBLÉMAMEGOLDÁS / KONSZENZUSKERESÉS (kb. 2.5 perc/vizsgázó)
A vizsgázóknak együtt meg kell tervezniük valamit. Csak a szituáció adott számukra (pl. egy kirándulás vagy egy
party szervezése), a terv részletei rájuk vannak bízva. Át kell gondolniuk, hogy mi mindenre kell figyelniük a terv
elkészítésekor, elő kell adniuk ötleteiket és tanácsaikat.

Tudnivalók:
A vizsgázók a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek (nem a feladatlapra!), amit a vizsgán
használhatnak, de nem szabad felolvasniuk (hiszen beszélgetésről van szó!).
Az szóbeli részen összesen 150 pont szerezhető.
A hallás utáni értés időtartama kb. 30 perc, a beszédkészség vizsga időtartama maximum 15-25
perc (2 vizsgázó 15 perc, 3 vizsgázó esetében 25 perc).
Akkor sikeres a vizsga, ha a vizsgázó külön-külön eléri a 60%-ot az írásbeli és a szóbeli
vizsgarészen is. Csak ezt követően összesítik a pontszámokat, így kapja meg a vizsgázó a
végleges pontot (maximum 300 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres
nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.
Sikertelen komplex vizsga esetén nemzetközi és magyarországi részbizonyítványt is kaphat a
vizsgázó (írásbeli vagy szóbeli), amennyiben a szóbeli vizsgarészen vagy az írásbeli vizsgarészen
külön-külön eléri a legalább 60%-os teljesítményt.
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