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Junior Nyelvvizsga Csomádon 

Intézményünk történetében első alkalommal került megrendezésre az Origo 

Nyelvvizsgacentrum szervezésében a Junior nyelvvizsga.  

Nyolcadik osztályból 18 diák döntött úgy, hogy megméretteti magát. A felkészülést már 7. év 

végén elkezdtük s szeptemberben felvettem a kapcsolatot a szervezőkkel. Mivel sokan 

jelentkeztek ezért kihelyezett vizsgát bonyolítottunk le itt Csomádon. A nyelvvizsgacentrum 

által akkreditált nyelvvizsgáztató tanár utazott ki hozzánk Budapestről s Ő vezette az írásbeli 

és a szóbeli vizsgát. 

A vizsga három részből állt: hallás utáni szövegértés, írásbeli vizsga és szóbeli vizsga. 

Minden nyelvvizsgán – bármely szinten történik – ezt a három részképességet mérik. 

A vizsga előtti napokban hatalmas volt az izgalom. Mindenki a szóbeli megmérettetéstől félt, 

ami természetes, hiszen egy ismeretlen vizsgáztató előtt kellett számot adni tudásukról. 

November 15-én egy esős keddi napon 2 órakor kezdődött az írásbeli s a hallás utáni 

szövegértés rész. Miután ezt befejezték következett a szóbeli vizsga. Minden vizsgázónak 

minimum 9-10 percig tartott a szóbeli rész így elég későn 6:30 - kor végeztünk.  

Viszonylag sokat kellet várni, így beszélgetéssel, gyakorlással ütöttük el az időt, s egyre több 

felszabadult arcot lehetett látni. Úgy 6 óra tájban befutott a pizzarendelésünk is, amire már 

nagyon vártunk, hiszen az izgalom elmúltával farkaséhesek voltak a gyerekek. 

Az eredmények viszonylag hamar megszülettek, s méltán lehetünk büszkék diákjainkra.  

A vizsgázott diákok átlaga: 

• Írásbeli: 77% 

• Szóbeli és hallás utáni szövegértés: 81%. 

Miért érdemes nekifutni ennek a vizsgának? Kiemelném a számomra három legfontosabb 

indokot. 

1. A diák megméretteti magát egy külső szakember által, aki visszajelzést ad. Nem a 

saját tanárja vizsgáztatja aki (mint ebben az esetben) már 4. éve tanítja. 

2. Rutint lehet szerezni vizsgázásból, ami így felvételi előtt felbecsülhetetlen tapasztalat. 

3. Szóbeli felvételin elegánsan le lehet tenni a bizottság elé a bizonyítványt s lehet, hogy 

pont az az 1-2 pluszpont fogja bejuttatni az óhajtott helyre. 

Remélem hagyományt teremtettünk s jövőre is lesz annyi jelentkező, hogy itt helyben meg 

tudjuk rendezni a vizsgát. 

Petriné Sándor Krisztina  

szervező tanár 
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Zajlik a szóbeli vizsga…. 

 

 
Ők hárman vajon a vizsga előtt, vagy után vannak? 
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Kell az energiapótlás!  


