Próbanyelvvizsga Szabályzat

Jelentkezés
Második keresztnév
Személyes adataid kitöltése során második keresztnevet
feltüntetése akkor helyes, ha hivatalos irataidban is szerepel.
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Szóbeli vizsgapár
Jelentkezésed során szóbeli vizsgapárt választhatsz. A párválasztás akkor érvényes, ha választott
vizsgapárod azonos nyelvből, azonos szintre és ugyanarra a vizsgaidőpontra jelentkezik. A párválasztás
további feltétele, hogy kölcsönösen megjelöljétek egymást a jelentkezési lapon.
Fogyatékossági kérelem
Amennyiben a próbanyelvvizsga letételét is érintő időleges vagy tartós egészségügyi problémád van,
speciális eljárásra vonatkozó kéréseddel írásban kell fordulnod a Saturnus Nyelviskola vezetőjéhez.
A jelentkezési laphoz mellékelned kell az írásos kérelmet és a megfelelő orvosi, pszichológiai vagy egyéb
igazolásokat.

Vizsgaszabályok
Értesítés a próbanyelvvizsga helyszínéről és időpontjáról
A próbanyelvvizsga kezdési időpontjáról és helyéről 10 nappal a vizsga időpontja előtt e-mailben
értesítünk. Az értesítés tartalmazza a vizsgázói azonosító számot, a használható és tiltott segédeszközök
ismertetését, valamint a személyazonosságod igazolására elfogadott okmányok felsorolását.
Vizsgahalasztás
A befizetett vizsgadíjat nem tudod visszaigényelni. A próbanyelvvizsgádat egyszeri alkalommal csak a
következő próbanyelvvizsga időpontra halaszthatod. Amennyiben a halasztást követő próbanyelvvizsgán
nem jelensz meg, a befizetett vizsgadíj elvész, és egy újabb vizsgára csak a vizsgadíj ismételt
befizetésével jelentkezhetsz.
A próbanyelvvizsga halasztásához írásbeli kérelemmel kell fordulnod ügyfélszolgálatunkhoz. A halasztási
kérelmednek legkésőbb az adott próbanyelvvizsga időpontja előtt 5 munkanappal be kell érkeznie.
Amennyiben kérelmed határidőn túl érkezik be, nincs lehetőséged próbanyelvvizsgád halasztására.
Az a vizsgatípus halasztható, melyre eredetileg jelentkeztél. Komplex vizsgára jelentkezés esetén az
írásbeli- és a szóbeli vizsgát csak együtt tudod a következő vizsgaidőpontra halasztani. A halasztási
kérelemről bővebben honlapunkon, a Próbanyelvvizsga oldalon a Fontos tudnivalóknál olvashatsz.
A Saturnus Nyelviskola fenntartja a jogot, hogy halasztási kérelmedet elbírálja, és abban az esetben
döntsön számodra kedvezően, amennyiben a kérelem beadásától számított 60 napon belül új
próbanyelvvizsga időpontot tud biztosítani. A próbanyelvvizsga időpont változtatásának jogát a
nyelviskola fenntartja.
Vizsgabiztonsági előírások
Fontos, hogy a próbanyelvvizsgára hozd magaddal az értesítőd.
Személyazonosságod útlevéllel, jogosítvánnyal, személyi igazolvánnyal vagy más hitelt érdemlő
fényképes dokumentummal kell igazolnod. Ennek hiányában biztonsági okok miatt nem vizsgázhatsz.
Mobiltelefont, táskát, könyvet, szótárt, jegyzetpapírt, felvevő készüléket vagy bármilyen egyéb
nyomtatott, illetve kézzel írott anyagot a próbanyelvvizsga ideje alatt nem tarthatsz magadnál.
Piszkozati munkádat is a feladatlapokon kell elvégezned.
Kék vagy fekete tollal írhatod a feladatlapra végleges válaszaidat, a piszkozathoz ceruzát is használhatsz.
Nem használhatsz javítófolyadékot vagy javítószalagot, ehelyett egy vonallal egyértelműen húzd át
azokat a részeket, amelyek nem részei a válaszodnak.

1

Feleletválasztós vagy párosítási feladatoknál, ahol betűvel, számmal vagy X-szel kell jelölni az előre
megadott sablonban a megoldást, tilos bármilyen javítás. A jelölés előtt jól gondold át a megoldást, mert
ha a jelölésnél tévesztesz, és azt javítod, a javított megoldásod függetlenül attól, hogy helyes vagy
helytelen hibának minősül.
Azoknál a hallott szöveg értés és olvasott szöveg értés feladatoknál, ahol nyitott kérdésekre kell
válaszolnod az elhangzott, illetve olvasott szöveg alapján, teljes mondatos válasz helyett rövid, néhány
szavas, nyelvileg pontos választ adj. Válaszod célirányosan csak arra térjen ki, amire a kérdés
vonatkozik, ne tartalmazzon felesleges, a válasz részét nem képező elemeket. Válaszod hibásnak
minősül amennyiben olyan elemeket tartalmaz, ami nem része a helyes megoldásnak. Az olvasott
szövegértésnél a felesleges elemeket tartalmazó bemásolt szöveg szintén hibás válasznak minősül.
Ugyanezek a szabályok érvényesek a kiegészítős, vagy a megkezdett mondat befejezését kérő
feladatokra is.
Az írásbeli próbanyelvvizsga befejezése előtt nem hagyhatod el a termet. Ezen szabály alól kivételt
képeznek az egészségügyi okok. Ilyen esetekben a vizsgahely egy munkatársának el kell kísérnie.
Vizsgázó késése
Amennyiben az írásbeli próbanyelvvizsgánál az utasítások elmondása közben érkezel meg, még
bemehetsz a vizsgaterembe, de a vizsgád időtartama nem hosszabbítható meg. Az utasítások elhangzása
és az írásbeli vizsga megkezdése után már nem léphetsz be a terembe.
A hallott szöveg értése feladatnál nem léphetsz be a terembe, amikor a hanganyag lejátszása
megkezdődött.
Fegyelmezetlenség
Abban az esetben, ha a próbanyelvvizsga ideje alatt bármilyen fegyelmezetlenség történik, a
teremfelügyelőnek jelentenie kell annak részleteit a vizsgahely vezetőjének, és meg is szakíthatja
a fegyelmezetlen vizsgázók vizsgáját, ha úgy ítéli meg, hogy arra vizsgabiztonsági okokból vagy a többi
vizsgázó nyugodt munkájának biztosítása érdekében szükség van.
Fegyelmezetlenségnek számít, ha a vizsgázó másol egy másik vizsgázó feladatlapjáról vagy bármilyen
egyéb módon segítik egymást, illetve ha a többi vizsgázó nyugodt munkáját zavaró módon viselkedik.
Vizsgával kapcsolatos észrevétel
Amennyiben a vizsgázó kifogással kíván élni a vizsgakörülmények miatt, észrevételét közvetlenül az
érintett vizsgarész után kell megtennie. Kifogását a vizsgahely vezetőjének írásban kell átadnia
a helyszínen.
Értékelés
A próbanyelvvizsga időpontja után 15 nappal, e-mailben tájékoztatunk az elért eredményedről, a
dolgozatodba további betekintésre nincs lehetőség.
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