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Ervenyessdgi ido: 2017 . 05. 19. 6ra, perc a vizsgabefejezds szerint.
Min6sit6 neve, beosztdsa: Dr. Kanzsalics Eszter s.k.
N e mzeti S zakkepze s i d s F e ln6ttkdp zd s i Hivat al f6igazgat6
Keszito szerv: Nemzeti Szakklpzdsi 6s Felnottkdpzdsi Hivatal
K6szit6 szery iktat6szamaiOOt 521212017/NGM IR Komplex
Kiadm6nyoz6s d6tuma: 201 7, 05. 05.
Peld6nysz6m: I eredeti pelddny
P6lddnysorsz6m: L
Terjedelem: 5 lap
AzL eredeti pdld6ny cimzettje: Nemzeti Szakkdpzesi €s Feln6ttkdpzesi Hivatal
M6solati p6ld6nyok kdszitdse: nyomdai tton, a min6sitd kUl6n utasit6sa szerinti
pdld6nyszdmban

M6solati pdld6nyok elosztdsa: kiildn iraton
Iraffdri tdtelsz6m: 801

Komplex szakmai vizsga
Ktizpo nti ir ilsbeli vizs gatev6kenyse g,
lavitirsi-6rt6kel6si ritm ut at6
A szakkdpesft6s azonositil szilma 6s megnevez6se:
35 345 0l Kis- 6s ktiz6pvillalkozfsok iigyvezetdje I.
A vizsgafeladat megn evez6se :
B) Az irrisk6szsdg 6s

olvasott sziiveg 6rtds6nek mdr6se idegen nyelven,

^z
valamint nyelvtani/nyelvhasznrilati
6s lexikai (riltakinos 6s

szakmai)

kompetencia m6r6se (angol)

Jrivrihagyta:
I

I
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Ert6kel6si skila:
93

5 (ieles)

- 110 Pont

Pont
16 -84 pont
67 -75 pont
0 - 66 pont

1 (i6)

8s - 92

3 (kiizePes)
2 (el6gs€ges)
-

1 (el6gtel-"o)

is el keil fogadni'
ett6r6 helyes megordasokat
ritmutat6t6l
javit6si-6rt6ket6si
A
.d vizs gafelad at

6rtdkel6si s rily ar hny az 30o/o'

I
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1. sz. p6ld6n
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l0 pont
x2 pont

Osszesen:

I. feladat

5

1. 1955. jrilius 19.
2. Rend6r
3. L6
4. Amerika
5. 3"
Ossttsen: 20 pont

II. feladat

20 x 1 pont

1.C
2.A
3.D
4.8
5.C
6.B
7, A
8.C
g.B
10. B
11. A
12. C
13. B
14. A
15. D
16. C
17. c
18. A
19. A
20, D
Ossresen: 15 Pont

III. feladat

l.
2.
3.
4,
5.
6.

legszeg6nyebb
Lzt 6gitja, hogy annyi p6nziik van (1 pont), mint a 3,6 miltiird

embernek iisszesen (1 Pont)'
Bil Gates, a Microsoft megarapit6i^ a reggazdagabb (1 pont), 6s 75 millifrd
dollir a vagyona (1 Pont)'
Arra, nogy ;lkeriilik az ad6fuet6st ( 1 pont)'
festhetnek (1 pont) a
Graffiti z1nirkvannak (l pont) ahol a miivdszek k6peket
falakra (1 Pont).
( pont) a falakra 6s a hi.uakra ( 1 pont)' A
Az utcai miiv6szek k6peket festhetnek I
k6pek szinesek 6s sz6Pek (1 Pont)'
festett
hogy l6ssa
az6tt

Ndhriny turista csak

1 pont)

^

eket/utcaraj zokatl graffitiket
(1 pont),6s
A miiv6szek egy utc6bsn minden 6piiletet megfestenek/befestenek
f6nyk6peket
6s
ekkor
(t pont)
sok ember jiin, hogy megnlzze miiv6szeket

k6p
n

iiin,

kdszitsen ( I Pont).

(

^

!
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Osszesen: 15 pont

IV. feladat

I

1.
2.
3.
4.
5.

5x3Pont

Where do You come from?
She has had this car for a Year.
She would like to work for this company'
The company in the capital is not as big as ours.
There was nobody at the reception'
Osszesen: 20 pont
10.x 2 Pont

V. feladat

1)

E 35 345 0tt2tA

6)
7)
8)
9)

buy

2) good
3) very
4) hundreds
5) United

world
dollars
or
household

10) cost
Ossresen: 30 Pont

VI. feladat
A pontoz6srol:
Tartalom:

7 pont

6 pont

Szovegalkot6s:
Sz6haszn6lat:

7 pont

6 pont
Nyelvhelyess6g:
4 pont
Formai jegyek, megfelel6 stilus hasznitlara:
A javit6s alapelvei:
szoveghossztol' Ha a
- A dolgozatot akkor is dnekelni kell, ha a vtzsgazo elter a megadottpontszamot
ar6nyosan
a tartalmi
levdl hossza tobb mint 10%-kal rovidebb az eloinndi,

egyszer
- Azadott szinten bizonyos lexikai egys6gek Zt ny9
hibek
nem v6rhato el a vizs ginotol. Lz tlyentiiusu

lembe venni'
iv haszn1lata

k

ll figyelembe

venni.
Ertdkelesi skdla:
Tartalom

A

vizsgitz6 eldrte a kello

terjedelmet,

ir6nyit6

A

vizsgiu6 csak hdrom

osszes

szempontot dolgozott ki

szemPontot

vagy az 0sszeset ugyan'

az

megfelel6en dolgozta ki,

de

kommunikScios cdlokat
megfelel6en val6sitotta

tObbnyire

a

meg.

hi6nYosan.

A

kommunik6ci6s c6lokat
megfelel6en

val6sitotta meg

A vizsgitzo csak egY

A vizsgitz6 ket ir6nYito

irdnyit6 szemPontot

szempontot dolgozott ki

megfelel6en,

a tdbbit
pedig csak reszben vagy

dolgozott ki megfeleloen
6s nem tirgYalta a tobbi

egy6ltal6n nem.

szempontot.
vagy:

vagyl
A vizsgirzo egy ir6nYit6
szempontot dolgozott

ki megfelelden, 6s van
meg olYan irdnYito
szempont, amelYet
rdszben tirgYalt.
vagy:

A

vizsgdz6 legal6bb kdt
ir6nyit6 szemPontot

tixgyalt rdszben.

A

kommunik6cios cdlokat
r6szben val6sitotta

A vizsgtn6

m6s tdmdrol

irt.
vagy:

A ldtrehozott

szciveg

nagyon rovid (50 sz6
alatt van),

i

I

xonr,Arozem rpnmszrpsul

I

I

t.

.r p6td6"]'l
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Szo
UVCgUTKOIq
lkot
6 pont

A sz6veg

irdnyit6

5-4 pont

felepftdse. az
szempontok

elrendezese logikus.

A gondolati
mpgfelel6:

tagol6s
van

bevezetes; tdrgyal6s

ds

befejezes.

3-2 pont

I pont

A szoveg felepitese, az A mondanivalo nem A szdveg tagolatlan ds
irdnyit6 szempontok mindeniiff logikus 6ttekinthetetlen.
elrendezdse tdbbnyire elrendezdsti. A vizsgitzo Az irdsmri izoliit mondalogikus. A vizsgdzo nem torekszik a tok halmazttb6l 6ll.
tOrekszik a gondolati gondolati tagol6sra: A levdl annyira rcivid,
tagol6sra: van bevezetds

hiilnyzik a bevezetds

vagy befejezds.

befejezds.

ds

A vizsgitzo megfelelo A vizsgAzo tdrekszik A szdvegszenisdg csak
nyelvi
eszkozdk
arca, hogy val6di nyomokban fedezhet6
haszn6lataval
szdveget hoz

valodi

letre,
amelyben a mondatok
szervesen kapcsolodnak

szdveget hozzon l6tre.

fel.

A

A mondatok tobb helyen

mondatok tobbnyire

szervesen kapcsol6dnak

nem kapcsol6dnak egy-

egvmdshoz.

m6shoz.

hogy sz6vegkdnt

nem

ertdkelhet6.

egYm6shoz.

Sz6haszndlat
6-4 pont

7 pont

A szdveget

a temdnak es

A

szoveget nagyresd.

3-2 pont
a

a k6zldsi sz6nddknak tem6nak ds a kozlesi
megfelelo sz6kincs szdnddknak megfelel6
jellemzi.
Nehol nem megfelelo

a

sz6kincs jellemzi.
l:dbbszor nem megfele 16
a szohaszndlat, ami neha

I pont

A szdveget egyszerti

sz6-

kincs jellemzi.
Sokszor nem megfelel6
a szohaszndlat, ami

helyenkdnt

jelentosen

nehezfti a mondanivalo

neheziti
6s/vagy
akadiiyozza
a

mertdkben neheziti

megdndsdt.

mondan ivalo megdrte sdt.

mondanival6

A sz6kincs korldtai miatt

sz6haszn6lat.

azonban csak

ez

kis

a
meserte set.

tcibbsz6r

A szdvegben felhaszndlt
sz6kincs szegenyes.

A

nem megfeleld
szohaszndlat tobb helyen
akad|lyozza

a

szoveg

megdrtdsdt.

Sok a sz6ismdtles.

el6fordulhat

sz6ismetles.

lvhelvessd
6 pont

5-4 pont

A vizsgitzo altaliban

A vizsgitzo

helyesen hasmalja

haszn6lja az egyszerii
nyelwani struknrr6kat.

egyszeni

az

nyelr tani
srmktur6kat,
A szbveg keves nyelvi
(mondaftan, alaktan,

helyesir6s)

hibdt

taftalmaz,

amelyek azonban

megertdst

a

nem

A

vrzsgdzo

csak

I pont
a

legegyszeriibb nyelwani
strulft f r6k at haszn

szoveg tObb nyelvi

(mondat[an,

alaktan,
helyes(r6s) hib6t
tartalmaz, anrelyek
azonban a megdrt€st nem
befoly6solj 6k, ds/vagy
kevds, a megdrtdst

nehezito hiba jellemzi

befolydsolj6k,

3-2 pont

A

tObb hibdval

a

tij a.

A szOveg sok olyan
nyelvi (mondaftan,

A szdveg

a nyelvi
(mondattan, alaktan,
helyes-ir6s) hib6k miatt

csak nehezen erthet6.

alaktan, helyesir6s) hibAt

tartalmaz, amelvek

megdrtest

a

nem

befoly6solj6k, valamint
t6bb,
a megdrtest

jelent6sen

nehezit6 nyelvi hiba

doleozatot.

fordul elo benne.

Forma exyeK,
k, J'utus
sril
4 pont

A

3 pont

szoveg formai jegyei

teljesen megfelelnek

a

szovegfajt6nak,
hangneme a kozlesi

cimzetthez

az

ds az elkoszdnds,

a

val6

viszonynak. Helyes
megsz6litds,

A

szoveg formai jegyei
nagyj6b6l megfelelnek a
szOvegfajt6nak,
hangneme a kozlesi

szdnddknak ds/vag,v-

a

alafr6s.

sz6nddknak eslvagy

cimzetthez

I pont

2 pont

A

szdveg formai jegyei

mdg dppen megfelelnek a
szcivegfajtdnak,

hangneme
a

val6
viszonynak. Van helyes
megsz6lit6s ds aldirds,
valamint elfogadhat6
elkoszonds.

elter

a

helyenkdnt
kozldsi

sz6nddknak 6s/vagy

a

cimzetthez val6
viszonynak megfe lel6t6l.
Van helyes vagy
elfogadhat6 megsz6lit6s
6s aldir6s.

A szoveg formai jegyei
nenl felelnek mes a
sz6vegfajt6nak,
hangneme a kozldsi

sz6ndeknak eslvagy

cfmzetthez

a

valo

viszonynak.

Hi6nyzik vagy
elfogadhat6
megsz6lit6s es /vagy
az al6irds.

nem
a

T

