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Az online nyelvvizsga felépítése
Az iXam online számítógépes vizsga írásbeli vizsgafeladatai nem térnek el az eddigi már jól
ismert
számítógépen
megírható
feladatoktól,
melyről
itt
tájékozódhat: https://ixam.hu/vizsga-informacio# és itt nézheti meg egy demo
formájában: https://demo.ixam.hu/login
A szóbeli vizsga szintén online zajlik saját otthonában: két vizsgáztató tanár és egy
vizsgázópartner részvételével, online összekapcsolásával. A beszélgetések előtt
10 perc felkészülési idő áll a vizsgázók rendelkezésére otthon a számítógép előtt. A
beszédkészség mérése két részben történik, amelynek hossza 15 perc (B2 szinten),
18 perc (C1 szinten).

1. A beszédkészség vizsga első része egy vizsgázó-vizsgáztató vizsga, ahol a vizsgázók egy
témában kifejtik gondolataikat (monológok), majd az vizsgáztató irányító kérdéseivel
kibővítik az adott témáról való beszélgetést (párbeszédek).
2. A második részben egy vizsgázó-vizsgázó típusú vizsga zajlik, ahol a vizsgázók hasonló
tartalmú képekről beszélnek egymásnak (monológok), majd közösen oldanak meg
feladatokat a képeik alapján (párbeszéd).

Technikai felkészülés
Az online vizsga letételéhez minden esetben szükség van (ezeket a vizsgázónak kell
biztosítania):
- számítógépre vagy laptopra
- megbízható internetelérésre (lehet kábeles vagy wifi is)
- webkamerára és mikrofonra
- headsetre, vagy hangszóróra és mikrofonra.
Hardver követelmények
- asztali számítógép vagy laptop (laptop esetében ajánlott a hálózati csatlakozás)
- billentyűzet és preferált mutatóeszköz (egér, touchpad, stb.)
- képernyőfelbontás: legalább 1024x768 pixel, ajánlott 1366x768 vagy nagyobb
- beépített vagy különálló webkamera: legalább 640x480 pixeles felbontás, mely a vizsga
időtartama alatt bekapcsolva kell, hogy legyen
- beépített vagy különálló mikrofon
- beépített vagy különálló hangszóró, a szóbeli vizsgán használható fejhallgató
- folyamatos internetkapcsolat, legalább 30/10 Mbps
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Szoftver követelmények
- Operációs rendszer: Microsoft Windows 7 vagy újabb, macOS 10.11 (ElCapitan) 64bit,
Ubuntu Linux 12.04 vagy újabb, Debian Linux 8 vagy újabb
- Vizsgaalkalmazás, melyet a vizsgát megelőzően le kell tölteni és meg kell győződni a helyes
működéséről
- Valamely Chromium alapú webböngésző legfrissebb verziója (Google Chrome, Microsoft
Edge, Opera)

Felkészülés az online nyelvvizsgára
Minden nyelvvizsgázót díjmentes, online felkészítő anyagokkal segítünk.
 Angol nyelvvizsgázóink számára díjmentesen rendelkezésre bocsájtjuk E-COURSE
oktatás támogató rendszerünket, mellyel korlátlan számú gyakorlóteszt tölthető ki,
melyet a rendszer automatikusan ki is javít.
A levélírás esetében lehetőség van arra, hogy megírt leveleit javítótanárunk
értékelje. Ennek díja feladatsoronként 1.000 Ft.
 Német nyelvvizsgára jelentkezőknek e-mailben küldünk felkészítő feladatsorokat,
melyek közül a levélírás esetében lehetőség van arra, hogy megírt leveleit
javítótanárunk értékelje. Ennek díja feladatsoronként 1.000 Ft.
 Lehetőséget biztosítunk online, szóbeli konzultációkra is felkészítő tanárainkkal.
 Angol B2-es nyelvvizsgánkra hagyományos felkészítő könyv is vásárolható, mely 6
komplex feladatsort, mintalevelet és vizsgáztatói tanácsokat is tartalmaz
A kiadvány ára 3.000 Ft., megrendelni a penzugy@titnet.hu e-mail címen lehet.

Vizsgadíjak
Vizsgadíjaink nem változtak:
Vizsgadíjak

komplex

írásbeli

szóbeli

B2

29.000,-

19.000,-

19.000,-

C1

32.000,-

22.000,-

22.000,-

Vizsgajelentkezés
Legközelebbi online vizsgánk augusztus 28-án lesz, melyre augusztus 13-ig lehet jelentkezni
honlapunkon, a „Vizsgajelentkezés” gombra kattintva.

Eredményközlés
A vizsgázók az eredményről a vizsgaeseménytől számított maximum 7 munkanapon belül
kapnak tájékoztatást.
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Online vizsgával kapcsolatos videó, hír
https://www.youtube.com/watch?v=nchsR2sKPWY&feature=youtu.be
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/05/05/majusban-kezdodnek-az-onlinenyelvvizsgak

Vizsgaszabályzat
https://ixam.hu/documents/10186/13506395/Vesz%C3%A9lyhelyzeti+VSZ+2020.05.04.pdf/
07dbeef1-3312-4bf4-bd17-33bc7b1fd990
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