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II. Nemes Tihamér TIT-iXam Középiskolai Idegennyelvi Verseny 

A Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma 
és a TIT, Körösök Vidéke Egyesület középiskolás diákok számára egyéni, kétfordulós angol nyelvi versenyt hirdet B2-es 
nyelvi szinten. 

• A verseny helyszíne: Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti 
Szakgimnáziuma és Kollégiuma (5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 7) 

• Az első, írásbeli forduló időpontja: 2019. február 13. (szerda) 14:30-tól 16:45-ig. Az írásbeli feladatsort a 
versenyzők számítógépen oldják meg. 

• A második, szóbeli forduló időpontja: 2019.március 12. (kedd) 14:30 

• A szóbeli fordulón az írásbelin legjobban teljesítő versenyzők 20%-a (legfeljebb 20 fő) vesz részt.1 

• A továbbjutásról a versenyzők és felkészítő tanáraik e-mailben kapnak értesítést. 

• Jelentkezés: 2019. február 6-ig az alábbi linken: 

https://goo.gl/forms/jDVgOo99kb75KFks2 

• Eredményhirdetés: 2019. március 12. (kedd) 16.00 

Részvételi feltételek 

• Személyi igazolvány 

• 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. 

• A részvétel ingyenes. 

A verseny leírása 

• A verseny két fordulóból áll. 

• A verseny során szótár nem használható. 

A. Az írásbeli forduló hossza 135 perc, mely alatt két-két olvasás- és hallásértési feladatot oldanak meg, és 
íráskészségüket és nyelvhelyességüket a jelentkezőknek egy-egy feladaton keresztül kell bizonyítani. 

 Az íráskészség feladatban az alábbi, iXam nyelvvizsgán is használt feladattípusok közül eggyel 
találkozhatnak a versenyzők: 

I. Formális levél/formális e-mail írása, ahol 5 irányítási szempontból 4-et kidolgozva kell az írásbeli 
interakciót, formális tranzakciós levél/e-mail írását megvalósítani. Az elvárt terjedelem 120-150 
szó. 

II. Informális blog írása a KER B2 szintű témakörében meghatározott témában. Az elvárt terjedelem 
100-120 szó. 

 Az olvasásértési feladatsorban az alábbi, iXam nyelvvizsgán is használt feladattípusok közül kettővel 
találkozhatnak a versenyzők: 

I. Szöveg kiegészítése, szavak kiválasztása egy szókészletből. A vizsgázóknak 10 szót kell megfelelő 
helyre tenniük, amelyeket egy 15 szóból álló készletből választanak ki. (5 felesleges szó is adott). 

II. Szövegrekonstrukció szövegrészekből. Egy adott cikkből 5 egységet kiemeltünk és a szöveg alá 
helyeztünk két felesleges elemmel együtt. A vizsgázóknak a kivett részeket kell visszatenniük a 
szövegbe. 

III. Feleletválasztós. A szöveggel kapcsolatban öt kérdésre kell a megadott 4-4 lehetséges válaszból a 
helyeset kiválasztani. 

                                                      
1 Rendkívüli esetekről a szervezőbizottság és a zsűri hoz döntést. 

https://goo.gl/forms/jDVgOo99kb75KFks2
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 A nyelvhasználati feladatban az alábbi, iXam nyelvvizsgán is használt feladattípussal találkoznak a 
versenyzők: 

Mondatátalakítás. Tíz mondatot úgy kell átalakítani, hogy a megadott részeket nem lehet 
megváltoztatni, a kihagyott részeket pedig úgy kell megtalálni, hogy az eredeti mondat értelme 
megmaradjon (1-4 szó beírásával). 

 A hallásértési feladatsorban az alábbi, iXam nyelvvizsgán is használt feladattípusok közül kettővel 
találkozhatnak a versenyzők: 

I. Mondat kiegészítés tartalom alapján. 10 mondatot kell a hallott szöveg alapján egyesével 1-4 szóval 
kiegészíteni. 

II. Feleletválasztós. A vizsgázónak 5 kérdést kell megválaszolnia. Minden kérdéshez 4 válaszlehetőség 
adott. 

III. Párosítás: 5 beszélő és tartalmilag/logikailag összetartozó gondolataik párosítása. 

B. A szóbeli forduló során, az iXam nyelvvizsgákon megadottak szerint, véletlenszerűen kisorsolt párokban 
versenyeznek a résztvevők. 

 Egy-egy felelet hossza 15 perc. 

 10 perc felkészülési idő áll rendelkezésre. 

 A versenyzők a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek az erre a célra biztosított lapra, amit a 
vizsgán használhatnak. A verseny során a készített jegyzeteket nem olvashatják fel, csak belenézhetnek, 
hiszen a vizsgarész a kommunikatív képességeket méri. 

1. Vizsgázó-vizsgáztató vizsga 

A vizsgázók egy témában kifejtik gondolataikat (monológok), majd a vizsgáztató irányító 
kérdéseivel kibővítik az adott témáról való beszélgetést (párbeszédek). 

2. Vizsgázó-vizsgázó típusú vizsga 

A vizsgázók hasonló tartalmú képekről beszélnek egymásnak (monológok), majd közösen oldanak 
meg feladatokat a képeik alapján (párbeszéd). 

Értékelési szempontok 

Az írásbeli versenyen az egyes vizsgarészeknél a helyes megoldások tudáselemenként a feladat típusától függően az 
alábbi pontokat érik: 

Vizsgarész Feladat 
Itemek 
száma 

Pontérték 
itemenként 

Pontérték 
összesen 

Íráskészség 
Formális levél/formális e-mail 
írása 

1 20 20 pont 

Íráskészség Rövid esszé/blog írása 1 10 10 pont 

Olvasásértés 
Szöveg kiegészítése, szavak 
kiválasztása egy szókészletből 

10 1 10 pont 

Olvasásértés 
Szövegrekonstrukció, 
bekezdések visszatétele 

5 2 10 pont 

Olvasásértés Feleletválasztó 5 2 10 pont 

Nyelvhasználat Mondat átalakítása 10 2 20 pont 

Hallásértés 
Mondat kiegészítése tartalom 
alapján 

10 1 10 pont 

Hallásértés Feleletválasztó 5 2 10 pont 

Hallásértés Párosítás 5 2 10 pont 
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Az íráskészség feladat értékelési szempontjai: 

1. feladat 

A. Tartalom és feladatmegoldás 

1) Négy megadott szempontot tartalmaz 

2) A szövegfajta választása 

• formális-informális stílus 

• stílusérték 

B. A szöveg stílusa - megfelel-e a regiszternek, levélforma formai elvárásai 

C. Szövegalkotás - mondatok kapcsolódása/tartalmi egységek 

D. Szókincs, kifejezésmód - nyelvi sokszínűség 

E. Nyelvhasználat 

1) szintaxis (mondattan – tagmondat, egyszerű-összetett mondat, mellé- és alárendelt mondat, stb.) 

2) morfológia (alaktan – szófajok, utótagok, igeragozás, szóképzés, melléknevek, határozószavak, stb.) 

3) helyesírás 

 

2. feladat 

A. Tartalom és feladatmegoldás 

1) Négy megadott szempontot tartalmaz 

2) A szövegfajta választása 

• formális-informális stílus 

• stílusérték 

B. Szövegalkotás - mondatok kapcsolódása/ tartalmi egységek 

C. Szókincs, kifejezésmód - nyelvi sokszínűség 

D. Nyelvhasználat 

1) szintaxis (mondattan – tagmondat, egyszerű-összetett mondat, mellé- és alárendelt mondat, stb.) 

2) morfológia (alaktan – szófajok, utótagok, igeragozás, szóképzés, melléknevek, határozószavak, stb.) 

3) helyesírás 
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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 feladat értékelési szempontjai: 
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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. 

Díjazás 

Az első hat helyezettet díjazzuk. 
Nyeremények: 

• könnyített olvasmányok 
• fürdőjegyek 
• mozijegyek 
• pizzautalványok 

Fődíj: 
• vizsgafelkészítő csomag 

Kapcsolat Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Gépészeti, 
Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 7. 

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

Honlap: https://www.nemesgszi.hu 

Benkőné Balogh Szilvia 

Mobil: +36-20-9503443 

E-mail: sylviab@eqnet.hu 

 

https://www.nemesgszi.hu/

