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Útmutató
az emelt szintű angol szóbeli érettségi tételek használatához

A honlapunkon található tételeket alapvetően tanárral való gyakorlásra szántuk, aki
segítséget is tud adni a felkészülésnek ebben a szakaszában. Ugyanakkor, ha valaki
önállóan készül a vizsgára, akkor is hasznosnak találhatja a tételeket, különösen, ha
megnézi a tanári példányok kérdéseit, és az azokban szereplő plusz információt.
A vizsga néhány bemelegítő kérdéssel kezdődik, amelyek a ráhangolást szolgálják, és
nagyjából mindig azonosak. Az itt elhangzottakat nem értékelik még, valójában nem
részei a vizsgának, és ezért mi nem tüntettünk fel ilyeneket.
Az első (coversation) vizsgarészben a vizsgáztató számára készült tétel tartalmazza
azokat a kérdéseket, amiket a tanár feltesz. Ezeket a vizsgázó nem látja, nincs
felkészülési idő, és a tétellapon csak a tételrész címe szerepel. Ebben a részben nem
kell hosszas fejtegetésekbe kezdeni, de a túl rövid válaszok sem jók, hiszen azt kell
megmutatni, hogy milyen jól beszélünk angolul.
A második (debate) részben a vizsgáztatóval kell vitatkozni, megvitatni az adott
állítást. Itt fél perc gondolkodási idő van, és a vizsgázó kezdi a beszélgetést úgy, hogy
egyúttal kiderüljön az állásfoglalása is (for or against). A vizsgáztató mindig a másik
álláspontot fogja képviselni, tehát mindig ellenérveket sorol. A vizsgáztató tanár dolgát
segítik a tanári példányon feltüntetett érvek, viszont a vizsgázónak magának kell
ilyeneket kitalálnia, amik, természetesen, teljesen különbözhetnek a felsoroltaktól.
Azonban, ha valaki egyedül készül, hasznos lehet megnézni a feltüntetett érveket. A
vizsgázó lapján is szereplő segítő gondolatok (aspects) szolgálhatnak némi orientációval,
adhatnak ötleteket, de nem kell feltétlenül ezeket felhasználni, és nem szabad abba a
hibába esni, hogy a fél perc alatt azon gondolkozunk, hogy ezekről mit lehet mondani. A
legjobb a saját – minél egyszerűbb – gondolatainkat kifejezni, persze szép nyelvi
eszközökkel.
A harmadik (individual long turn) részben általában képek alapján kell önállóan
beszélni egy témáról, fél perc gondolkodási idő után. Nem feladat maguknak a képeknek
a leírása, legfeljebb egykét mondatban meg lehet említeni, hogy mi is látható.
Viszonylag kötetlen az, amit a vizsgázó mondhat, természetesen az utasítás figyelembe
vételével, és általánosságok mellett beszélhet saját tapasztalatokról, a témához való
viszonyulásáról. Ha a vizsgáztató szerint megfelelően körüljárta a vizsgázó a kérdést,
akkor itt vége is a vizsgának, de ha elakad, vagy eltér a témától, akkor kérdésekkel
segítheti. Ezek a kérdések csak a tanári példányban szerepelnek.
Még egyszer szeretnénk hangsúlyozni, hogy a honlapunkon közölt tételek nem
hivatalosak, de megfelelnek a vizsgaleírás kritériumainak. Csak gyakorlást szolgálnak, és
a vizsgán ezektől tételek fognak szerepelni.

