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III. Nemes Tihamér TIT telc Középiskolai Idegennyelvi Verseny

A Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Technikum és Kollégium és a TIT Körösök
Vidéke Egyesület középiskolás diákok számára egyéni, kétfordulós angol nyelvi versenyt hirdet B2es nyelvi szinten.
•

A verseny helyszíne: Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Technikum és
Kollégium (5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 7)

•

Az első, írásbeli forduló időpontja: 2022. március 9. (szerda) 14:30-tól 16:45-ig. Az
írásbeli feladatsort a versenyzők számítógépen oldják meg.

•

A második, szóbeli forduló időpontja: 2022. március 30 (szerda) 13:30

•

A szóbeli fordulón az írásbelin legjobban teljesítő 20 fő vesz részt.1

•

A továbbjutásról a versenyzők és felkészítő tanáraik e-mailben kapnak értesítést.
Jelentkezés: 2022. március 2-ig az alábbi linken:
https://forms.gle/Gkuf4wuaRYSDj1MG7
Eredményhirdetés: 2022. március 30. (szerda) 16:00

Részvételi feltételek
A verseny a COVID-19 elleni védekezési intézkedések fokozott betartása mellett kerül
megrendezésre, ezért

•

a jelentkezés feltétele érvényes védettségi igazolvány megléte, és
•
a vizsgán a maszk használata kötelező.
Személyi igazolvány

•

A hallás utáni értés feladathoz a fülhallgatót a versenyzők biztosítják.

•

Diákok egyénileg nem nevezhetnek, csak tanáraik jelentkeztethetik őket az iskolánk
honlapján elérhető regisztrációs felületen, ahol a felkészítő tanár és a tanuló e-mail címét is
meg kell adni.

•

Amennyiben a célnyelvből sikeres nyelvvizsgával rendelkezik a jelentkező, azt a
regisztrációnál kérjük jelezni.

•

•
1

A verseny ingyenes.
Rendkívüli esetekről a szervezőbizottság és a zsűri hoz döntést.

1

OM azonosító: 203029
Felnőttképzési nyilv.vételi szám: E-001278/2015
5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7.
Tel.: +36 66/441-004
Fax: +36 66/324-163
www.bszc.hu
www.nemesgszi.hu
E-mail: nemes@bszc.hu

A verseny írásbeli fordulóján minden résztvevő a TIT Körösök Vidéke Egyesület és a telc
Nyelvvizsgaközpont ajándékát kapja.
• A nevezéseket a regisztráció sorrendjében, az általunk meghatározott létszámhatárig
fogadjuk, minél több oktatási intézménynek bemutatkozási lehetőséget adva.
A verseny leírása

A.

•

A verseny két fordulóból áll.

•

A verseny során szótár nem használható.

Az írásbeli forduló hossza 135 perc, mely alatt két olvasott szövegértési, egy nyelvhelyességi,
egy hallás utáni értési és két íráskészség feladatot kell a jelentkezőknek megoldani.
Az íráskészség feladatban az alábbi, telc nyelvvizsgán is használt feladattípusokkal
találkozhatnak a versenyzők:
I.

II.

Az interaktív feladatban 4 előre megadott tartalmi elem közül három vagy
két irányított szempont és egy további szempont megjelenítésével
befoglalásával kell egy félhivatalos vagy magánlevelet írni. Az elvárt
terjedelem 150 szó.
Egy baráti e-mail megírása rövid utasítás alapján. Az elvárt terjedelem 80
szó.

Az olvasott szövegértési feladatsorban az alábbi, telc nyelvvizsgán is használt
feladattípusok közül kettővel találkozhatnak a versenyzők:
I. Globális értés mérésére a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet
kell választania 10 előre megadott cím közül.
II. Komplex értés igazolására 5 feleletválasztós kérdésre kell válaszolni.
III. Szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell
párt találni.
A nyelvi elemek feladatban az alábbi, telc nyelvvizsgán is használt feladattípusok közül
eggyel találkozhatnak a versenyzők:
I.
II.

Egybefüggő hiányos szövegben kell megoldani 10 feleletválasztós
tesztkérdést.
Egybefüggő hiányos szövegben kell elhelyezni 10 szót 15 előre megadott szó
közül.

A hallás utáni értési feladatsorban az alábbi, telc nyelvvizsgán is használt feladattípusok
közül eggyel találkozhatnak a versenyzők:
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I.

II.

III.

B.

A globális értés mérésére a vizsgázóknak a szöveg meghallgatása után 5 címet
kell a hallott szövegekhez párosítani. A feladatot egyszer hallgathatják meg a
vizsgázók.
A részletes értés mérésére a vizsgázóknak a szöveg meghallgatása után 10
igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot egyszer hallgathatják meg a
vizsgázók.
A szelektív értés mérésére a vizsgázók 5 feleletválasztós kérdésre válaszolnak.
Választaniuk kell a,b,c lehetőségekből, melyeket egy tőmondat vezet be. A
felvétel egyszer kerül lejátszásra.

A szóbeli forduló során, az telc nyelvvizsgákon megadottak szerint, véletlenszerűen kisorsolt
párokban versenyeznek a résztvevők.
20 perc felkészülés
Tudnivalók: A vizsgázók a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek (nem a
feladatlapra), amit a vizsgán használhatnak. A vizsga során nem a készített jegyzetek
felolvasását kérjük, hanem a másik vizsgázóval történő beszélgetést, hiszen a vizsgarész a
kommunikatív képességeket méri.
Kapcsolatfelvétel / bemutatkozás
Ez idő alatt lehetőségük van a vizsgázóknak, hogy a vizsga elején megismerkedjenek
egymással, így könnyebben tudnak majd beszélgetni a vizsga során. Hobbi vagy
nyelvtanulás téma megvitatásával kezdenek a vizsgázók. Ez a rész egy bevezető
beszélgetés, pontozásra nem kerül.
1. Prezentáció
A prezentáció során a vizsgázónak be kell mutatnia az általa választott témát a másik
vizsgázó számára, illetve legalább egy kérdésre válaszolni.
2. Véleménykifejtés / Vita
A vizsgázónak a szöveg témája alapján kell beszélgetnie, amit a felkészülési idő alatt
elolvasott. 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.
3. Problémamegoldás / konszenzuskeresés
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
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gondolniuk, hogy mi mindenre kell figyelniük a terv elkészítésekor, meg kell beszélniük
ötleteiket és tanácsaikat.
Értékelési pontszámok
Az írásbeli versenyen az egyes vizsgarészeknél a helyes megoldások tudáselemenként a
feladat típusától függően az alábbi pontokat érik:

Feladat

Itemek
száma

Pontérték
itemenként

Pontérték
összesen

ÍRÁSKÉSZSÉG

Hivatalos/félhivatalos levél
írása

1

45

45 pont

Íráskészség

Baráti e-mail írása

1

30

30 pont

5 rövid szöveghez cím
választása 10 előre
megadott cím közül

5

5

25 pont

5 feleletválasztós kérdés

5

5

25 pont

10

2,5

25 pont

10

1,5

15 pont

10

1,5

15 pont

5

5

25 pont

Vizsgarész

OLVASOTT
SZÖVEGÉRTÉS

Olvasott
szövegértés
Olvasott
szövegértés

ÉRTÉS

12 hirdetés alapján 10
állítás párosítása
10 feleletválasztós
tesztkérdés szövegben
10 szó szövegbe helyezése
15 előre megadott szó
közül
5 cím szövegekhez
párosítása

Hallás utáni értés

10 igaz/hamis kérdés

10

2,5

25 pont

Hallás utáni értés

5 feleletválasztós kérdés

5

5

25 pont

NYELVI

ELEMEK

Nyelvi elemek
HALLÁS UTÁNI

Az íráskészség feladat értékelési szempontjai:
A. Tartalom
1) Legalább két megadott szempontot és egy további tartalmi szempontot tartalmaz
2) A szövegfajta választása:

formális-informális stílus

stílusérték
B. Kommunikatív érték
1)
szövegalkotás
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mondatok kapcsolódása/ tartalmi egységek
nyelvi sokszínűség
megfelel-e a regiszternek, levélforma formai elvárásai

2)
3)
4)
Érték
A

Pont
5

B

3

C
D

1
0

Értékelés
Minden szempontból megfelelő, 3 irányítási szempont az
elvárt terjedelemben
Többnyire megfelelő, 3 irányítási szempont nem az elvárt
terjedelemben
Alig elfogadható, két irányítási szempont
Összességében nem elegendő, egy irányítási szempont, vagy
két-három szempont, de nem érthető, világos, nem a
megfelelő terjedelemben

C. Nyelvhelyesség
1) szintaxis (mondattan-tagmondat, egyszerű-összetett mondat, mellé- és alárendelt
mondat, stb.
2) morfológia (alaktan - szófajok, utótagok, igeragozás, szóképzés, melléknevek,
határozószavak, stb.
1) helyesírás
Érték
A
B

Pont
5
3

C

1

D

0

Értékelés
Nincs hiba vagy csak elszórtan
Kevés hiba, ami egyszeri olvasáskor a kommunikációs célt nem
befolyásolja
Hibák, melyek többszöri olvasást tesznek szükségessé és így a levél
kommunikációs céljának megértését befolyásolják.
Olyan sok hiba, hogy az írás célja nem valósul meg

Az interaktív feladat (hivatalos/félhivatalos levél) esetében a három kritériumra kapott pontokat
összeadjuk és megháromszorozzuk, így érhető el a maximális 45 pont. Ha e-mail írása a feladat, az
elért végleges pontszámokat összeadjuk és kettővel beszorozzuk (maximum 30 pont). Amennyiben a
levél értékelési szempontjai közül az 1. vagy 3. szempontra a levélíró “D”, “0” pontot kap, a levél
“0” pontosnak számit, mivel tartalmilag nem teljesítette a feladatot, vagy nyelvhasználata nem érte el
a Közös Európai Referenciakeret szerinti B2 szintmeghatározást.
A beszédkészség vizsgarész értékelési szempontjai:
Mindkét zsűritag egymástól függetlenül értékeli a nyelvi teljesítményt a verseny alatt. Miután a
versenyzők a helyiséget elhagyták, közösen megegyeznek az értékelésben.
A. Kifejezési készség
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1) Tartalomnak és szerepnek megfelelő kifejezésmód
2) Nyelvi sokrétűség
3) Beszédszándék megvalósítása
B. A feladat megoldása
1) Beszélgetésben való részvétel
2) Stratégiák (diszkurzus és kompenzációs)
3) A beszéd folyamatossága
Érték
A
B
C
D

Pont
7
5
3
0

Érték
A
B

Pont
7
5

C

3

D

0

Érték
A
B
C

Pont
4
2
1

D

0

Értékelés
Teljesen megfelelő
Nagyjából megfelelő
Alig elfogadható
Összességében nem elegendő

Értékelés
Nem vét hibát, vagy csak kevés hibát vét.
Számos hibát vét, melyek a kommunikációs cél megvalósulását nem
akadályozzák.
Olyan hibákat vét, amelyek a kommunikációs célt jelentősen
befolyásolják.
Oyan sok hibát vét, hogy kommunikáció (szinte) nem jön létre.

Értékelés
Nincs lényeges eltérés a beszélt standard nyelvtől
Eltérések a beszélt standard nyelvtől, melyek a megértést nem korlátozzák
Erősebb eltérések a beszélt standard nyelvtől, amelyek a megértést
nehezítik és pl. nagyobb koncentrációt igényelnek
Erős eltérések a beszélt standard nyelvtől, amelyek a megértést jelentősen
megnehezítik és helyenként lehetetlenné teszik
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Az elért pontszámokat az iskola honlapján közöljük egy összesítő táblázatban. A táblázat egyben a
két fordulóban elért helyezéseket is tartalmazza majd. A végeredményről a megadott e-mail címen
értesítjük a versenyzőket.
GYAKORLÓ FELADATSOR 2022. február 1. és március 8. között az alábbi linkre kattintva,
regisztrációt követően, minden kötelező mező kitöltése után érhető el iskolánk MOODLE felületén.
Akik rendelkeznek iskolai MOODLE fiókkal, bejelentkezés után a ’Portálhírek’ alatti linken tudnak
a kurzusra beiratkozni.
’Enrolment key’ — nemesangol22
http://213.157.112.170:8000/moodle/login/signup.php?
További információ és a részletes versenykiírás elérhető az iskola honlapján:
https://www.nemesgszi.hu/

Díjazás
Az első hat helyezettet díjazzuk.
Nyeremények:
• könnyített olvasmányok
• fürdőjegyek
• mozijegyek
• pizza utalványok
• vizsgafelkészítő csomag
• 5 perc angol újságok
Fődíj:
•

ingyenes TELC nyelvvizsga választható szinten és nyelvből

Kapcsolat Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér
Technikum és Kollégium

Benkőné Balogh Szilvia
Mobil:

Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 7.

+36-20-9503443

Telefon: 66/441 004 fax: 66/324-163

E-mail:
szilvia.balogh@bszc.hu

Honlap: https://www.nemesgszi.hu
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