Második idegen nyelv: angol, német, olasz, francia, spanyol
Kilencedik évfolyam
1.

A vizsga konkrét leírása:
a. Szóbeli vizsga
1. Ismert szöveg olvasása +2 kérdés megválaszolása
Feladat meghatározása (magyar nyelven): Olvasd el hangosan a szöveget és
válaszolj idegen nyelven a kérdésekre!
 Időtartam: 2-3 perc
 Tanult és ismert szöveg a tankönyvből
 2 kérdés a szövegértés ellenőrzésére
 Elérhető pontszám: max. 5 pont
2. Önálló témakifejtés és a hozzá kapcsolódó kép leírása
Feladat meghatározása: Mondd el, mit látsz a képen és beszélj önállóan a
megadott témáról!
 Időtartam: 2-3 perc
 Téma a megadott témák listájáról (az órán kidolgozott és kijavított
fogalmazások alapján)
 Tanári kérdések a témához
 Elérhető pontszám: max. 10 pont
3. Szituáció
Feladat meghatározása: Folytass párbeszédet a megadott szituáció alapján!
 Időtartam: 2 perc
 Szituáció: a megadott szituációk listájáról
 Elérhető pontszám: max. 10 pont

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Értékelés: Az értékelés egy érettségi típusú általunk kidolgozott értékelési skála
alapján történik.
Értékelési szempontok: kiejtés
folyékonyság
nyelvtan
szókincs
Időkeret: 10 perc felkészülés, 10 perc felelt, 2 perc értékelés
Alkalmazott eszközök: A vizsgafeladatokhoz a megadott témákhoz kapcsolódó
képekre és a tankönyvből kiemelt szövegekre van szükség.
Felkészülés: A diákok aktív órai részvétellel, a témakörökhöz kapcsolódó házi
fogalmázások írásával és a szituációk gyakorlásával készülnek a vizsgára.
Diákok tevékenysége a vizsgán: A szöveg hangos felolvasása, válaszadás a
kérdésekre, képleírás, önálló témakifejtés, szituációs feladat megoldása.
A vizsga nem igényel különleges eszközöket.
Tanári tevékenység:
 Megfelelő képeket és szövegeket választ a tétel lapokhoz.
 Kidolgozza a feladatokhoz tartozó tanári kérdéseket, amelyekkel a vizsga
során ellenőrzi a szövegértést, segíti, illetve elmélyíti a témakifejtést.




Párbeszédet folytat a diákkal a megadott szituáció alapján.
Értékeli a diák teljesítményét megadott értékelési skála és szempontok
alapján.
h. Felkészítés: A szaktanár az órákon felkészíti a diákokat a megadott témakörökre,
szituációkra. Fogalmazásokat irat a témakörökben és azokat kijavítja. Az órákon
gyakoroltatja a vizsga feladattípusait.
i. A vizsga célja:
 A 9. osztályban 4 órában elkezdett második idegen nyelv tanulásának már az
év végén legyen mérhető eredménye, és ez lendületet adjon az új nyelv
további tanulásához.
 Az alapok felépítése rendkívül fontos egy új nyelvnél – az első év végén
tervezett vizsga ezt a szempontot erősíti.
 Megerősíti a nyelv kommunikatív használatát, ami tükröződik a
vizsgafeladatokban és az évközi felkészülésben is.

