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Alapvizsga – 2019/2020. tavasz (távoktatás) 
(BTNM199_BA, BTNM199OMA, BTNM199OMAL) 

 

 

1. Általános tudnivalók 

 

 Az alapvizsga idén három írásbeli és egy szóbeli, azaz összesen négy vizsgarészből 

áll:  

o írásbeli: grammatika, hallás utáni szövegértés, fogalmazás 

o szóbeli: prezentáció 

 

 Az alapvizsga jegye az említett négy vizsgarészre kapott részjegyek átlaga alapján 

kerül megállapításra. 

 A szóbeli vizsgarészekre bocsátás feltétele, hogy a vizsgázó minden írásbeli 

vizsgarészt (ugyanazon félévi vizsgaidőszakon belül) sikeresen teljesítsen.  

 A sikeres alapvizsga feltétele, hogy a vizsgázó minden egyes vizsgarészen legalább 

elégségest érjen el. Amennyiben tehát bármely vizsgarész eredménye elégtelen, úgy az 

egész alapvizsga érdemjegye is elégtelen lesz. 

 Egy vizsgaidőszakon belül csak a sikertelen vizsgarészeket kell megismételni, a 

megszerzett részeredményeket azonban nem lehet átvinni a következő félévre, tehát 

sikertelen vizsga esetén 2021 januárjában minden vizsgarészt meg kell ismételni.   

 Bővebb tájékoztatást itt találhattok: https://gi.unideb.hu/node/260 

 

 

2. Időpontok 

 

 Az írásbeli időpontokat megtaláljátok a Neptunban. 

 A szóbelik pontos időpontja és beosztása az írásbeli eredmények fényében történik, 

ezért az írásbeli eredmények közzétételekor kaptok róla pontos tájékoztatást. 

 A szóbelik várható időpontjai: Az írásbeli vizsgát követő hét csütörtöki napja (a 

vizsgázók számának függvényében könnyen előfordulhat, hogy szerdai és pénteki 

napokra is kell szóbeli időpontot hirdetnünk). 

 A sikeres írásbelivel rendelkező hallgatók beosztása névsor szerint történik; ütközés, 

probléma esetén a vizsga koordinátorához, Tóth Mátéhoz fordulhattok e-mailben 

(toth.mate@arts.unideb.hu). 

 Szükség esetén, illetve amennyiben ezt az akkori körülmények majd lehetővé teszik, 

tervezzük egy augusztusi, személyes jelenléttel lebonyolított, hagyományos ismétlő 

vizsga megszervezését is. 

  

https://gi.unideb.hu/node/260
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3. A vizsga menete 

 

Írásbeli:  

 

A vizsgázók a vizsga napján az egyes vizsgarészek feladatlapjait egy-egy Neptun-rendszerből 

küldött e-mailben található linken kapják meg, majd e-mailben küldik vissza őket a következő 

menetrend szerint: 

 

Grammatika: 

 A vizsgázó e-mailt kap 9.55 és 10.00 között. 

 Az e-mailben található linkről letölti a feladatlapot, 100 percet dolgozhat rajta. 

 A vizsgázó e-mailben visszaküldi a kitöltött feladatlapot a vizsgarészért felelős 

oktatónak legkésőbb 11.45-ig: Dr. Tóth Máté, e-mail: toth.mate@arts.unideb.hu 

 

Hallás utáni szövegértés: 

 A vizsgázó e-mailt kap 11.55 és 12.00 között. 

 Az e-mailben található linkről letölti a feladatlapot és az első, illetve második 

feladathoz tartozó hanganyagot, majd saját ütemében legfeljebb 40 percet dolgozhat 

rajta. 

 A meghatározott idő kb. arra elegendő, hogy a vizsgázó átolvashassa a feladatokat, 

mindkét szöveget meghallgathassa kétszer, és kitölthesse a kapcsolódó feladatokat. 

 A vizsgázó e-mailben visszaküldi a kitöltött feladatlapot a vizsgarészért felelős 

oktatónak legkésőbb 12.45-ig: Dr. Radványi Zsuzsanna, e-mail: 

radvanyi.zsuzsanna@arts.unideb.hu  

 

Fogalmazás: 

 A vizsgázó e-mailt kap 12.55 és 13.00 között. 

 Az e-mailben található linkről letölti a feladatlapot, majd saját ütemében legfeljebb 90 

percet dolgozhat rajta. 

 A vizsgázó e-mailben visszaküldi a kitöltött feladatlapot a vizsgarészért felelős 

oktatónak legkésőbb 14.35-ig: Pintye Erzsébet, e-mail: pintye.erzsebet@gmail.com  

 

Megjegyzések: 

 A feladatlapok kitöltéséhez mindenképpen asztali számítógép, laptop vagy notebook 

használatát javasoljuk. A mobileszközök (okostelefon, táblagép) használata technikai 

és szerkesztési okokból kerülendő. 

 A vizsga során aktív internetkapcsolatra a feladatlapok letöltéséhez, majd e-mailben 

történő visszaküldéséhez szükséges, a feladatlapokon offline is lehet dolgozni. 

 A feladatlapok formátuma: .docx; a hangfájlok formátuma: .mp3. A kitöltéshez olyan 

programokra van szükség, amelyekkel ez a két fájlformátum kezelhető. 

 Kérjük, a visszaküldött dokumentumok és azok fájlneve is tartalmazza a hallgató 

nevét. 

 A határidőn túl beérkező feladatokat nem áll módunkban kijavítani, ebben az 

esetben az adott vizsgarész elégtelen! 

 A vizsgázó a felmerülő technikai problémákat köteles azonnal, de legkésőbb az 

adott vizsgarész kezdetétől számított 20 percen belül e-mailben jelezni a vizsga 

koordinátorának (Tóth Máté). Az ezen túl jelzett technikai problémákat nem áll 

módunkban figyelembe venni. 

 

mailto:toth.mate@arts.unideb.hu
mailto:radvanyi.zsuzsanna@arts.unideb.hu
mailto:pintye.erzsebet@gmail.com
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Szóbeli: 

 

 Kérjük, jelölje be a Skype-on Dobis Tibort, ő fogja majd indítani a beszélgetéseket. 

Skype-név: https://join.skype.com/invite/cUXgApZNMyOT  

 A vizsgák 45 percenként lesznek meghirdetve, a vizsgabizottság tagjai fogják Önöket 

hívni. Kérjük, a kijelölt időpont előtt már 30 perccel hamarabb legyen elérhető. 

Megértésüket kérjük, ha technikai okokból némi késés előfordul. 

 Készítse elő személyigazolványát, hogy szükség esetén személyazonosságát a 

bizottság ellenőrizni tudja. 

 Ellenőrizze, hogy a Skype megfelelően, frissített verzióban fut-e gépén. 

 Mindenképpen számítógép, laptop vagy tablet használata javasolt. 

 Tesztelje a Skype tesztprogramjával a hangminőséget, ellenőrizze, hogy működik-e a 

kamera és a mikrofon. Amennyiben nagyon halk, kérjük, szerezzen be/kérjen kölcsön 

egy fülhallgatót mikrofonnal. 

 A prezentáció diasorát nem kell előre elküldeni a vizsgáztatóknak, de kérjük, tesztelje, 

gyakorolja a Skype képernyőmegosztó funkcióját, hogy a vizsgáztatók egyszerre 

láthassák az előadását és Önt is.  

 Amennyiben technikai segítségre van szüksége, kérjük, jelezze mihamarabb a szóbeli 

vizsgarészért felelős oktatóknak, Dobis Tibornak és/vagy Mikoly Zoltánnak. 

 

  

https://join.skype.com/invite/cUXgApZNMyOT
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4. Értékelés 

Grammatika: 

 

0-59% 0-53,5 pont elégtelen (1) 

60-69% 54 ponttól elégséges (2) 

70-79% 63 ponttól közepes (3) 

80-89% 72 ponttól jó (4) 

90-100% 81 ponttól jeles (5) 

 

Hallás utáni szövegértés: 

 

0-59% 0-11,5 pont elégtelen (1) 

60-69% 12 ponttól elégséges (2) 

70-79% 14 ponttól közepes (3) 

80-89% 16 ponttól jó (4) 

90-100% 18 ponttól jeles (5) 

 

Fogalmazás: 

 

 
 

Mindkét feladat értékelése a fenti táblázat alapján történik, tehát az összpontszám 30. 

Ennek megfelelően a ponthatárok a következők: 

 

0-59% 0-17 pont elégtelen (1) 

60-69% 18 ponttól elégséges (2) 

70-79% 21 ponttól közepes (3) 

80-89% 24 ponttól jó (4) 

90-100% 27 ponttól jeles (5) 

 

Szóbeli: 

 

A vizsgázók teljesítményét az oktatók előre meghatározott szempontok alapján értékelik a 

vizsga során; értékelésüket a vizsga végeztével visszajelzés kíséretében megosztják a 

vizsgázóval. 
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5. Az eredmények ismertetése 

 A három írásbeli vizsgarész eredményeit a hallgatók egyenként e-mailben kapják meg 

az adott írásbeli vizsgaidőpontot követő első hétfői napon legkésőbb 13.00 óráig. 

 A szóbelire vonatkozó pontos információkat szintén ekkor kapják meg a sikeres 

írásbelivel rendelkező hallgatók. 

 A szóbeli vizsgarész eredményét a vizsgázó közvetlenül a szóbeli vizsga után 

megismeri. 

 Az Alapvizsga érdemjegyét a négy vizsgarészre kapott jegyek átlaga adja ki. Az 

érdemjegy kerül be a Neptunba. 

 

6. Betekintés 

 

 A rendkívüli helyzetre való tekintettel a kijavított feladatsorok nem tekinthetők meg 

személyesen. 

 A megoldókulcsokat a javítást követően letölthetővé tesszük. 

 Ha valaki szeretné megnézni a dolgozatát, e-mailben keresse meg a kérdéses 

vizsgarészért felelő oktatót, aki szkennelt vagy korrektúrázott formában elküldi a 

vizsgázónak a kijavított dolgozatot. Adott esetben egyeztessen vele az egyéb csatornán 

történő online kommunikációról. 

 

7. Minta feladatsorok 

 

Az írásbeli vizsgarészek minta feladatsorait az alábbi linkről tölthetők le tömörített 

formátumban: 

 

https://www.dropbox.com/s/9tsdvq0bje3w6tj/GP_MUSTER_2020.zip?dl=0  

 

8. Az egyes vizsgarészekért felelős oktatók 

 

A vizsga koordinátora Dr. Tóth Máté toth.mate@arts.unideb.hu 

Nyelvtan Dr. Tóth Máté toth.mate@arts.unideb.hu 

Hallás utáni szövegértés Dr. Radványi Zsuzsanna radvanyi.zsuzsanna@arts.unideb.hu 

Fogalmazás Pintye Erzsébet pintye.erzsebet@gmail.com 

Szóbeli Dobis Tibor dobis.tibor@arts.unideb.hu 

 Mikoly Zoltán mikoly.zoltan@arts.unideb.hu 
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