
A vizsga kezdete előtt a vizsgáztatók áttanulmányozzák valamennyi vizsgaanyagot.

A vizsgázókat a beszédkészség vizsgán 6 fős körökbe osztjuk (3 pár), akik azonos 

időpontra jönnek be a vizsgára. Egy óra alatt 3 pár azonos verzióból vizsgázik, azt 

követően a vizsgaanyag verzió váltására kerül sor.

A beszédkészség vizsga 
forgatókönyve
Szóbeli vizsgáztató tájékoztató

Kiadó: telc Hungary Nonprofit Kft.

A mű és részei jogi védelem alatt állnak. Bármilyen további felhasználása 

csak a kiadó engedélyével történhet. Minden jog fenntartva!

Kérdések, javaslatok: info@telcvizsga.hu



A beszédkészség vizsga forgatókönyve

A vizsgáztatók a vizsgateremben 

az adott vizsgaanyagot a 

vizsgázói asztalra készítik, hogy 

az a beszédkészség vizsga alatt 

a vizsgázók előtt legyen.

A vizsgáztatók már a vizsga 

előtt kipróbálják a diktafont/

hangrögzítő eszközt, 

meggyőződnek arról, hogy az 

megfelelően működik.

A vizsgáztatók elkérik a vizsgázók 

személyi azonosító okmányát, 

azonosítják a vizsgázókat, 

hogy kizárják a bérvizsgázás 

lehetőségét.

A folyosófelügyelő bevezeti a 

vizsgázókat a terembe, ügyelve 

arra, hogy azok a folyosón 

egymással ne beszélgessenek, 

ne telefonozzanak.

A vizsgáztatók a vizsgateremben 

idegen nyelven köszöntik a 

vizsgázókat. 

Megkérik őket, hogy a táskáikat, 

kabátjaikat helyezzék el egy arra 

kijelölt helyen. 
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1. A vizsgaanyagok vizsgázói 
asztalra készítése

2. A hangrögzítő eszköz 
kiprobálása

 3. A vizsga előtti teendők  4. Azonosítás

TESZT

fényképes
 

igazolvány
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A beszédkészség vizsga forgatókönyve

A vizsga megkezdésekor 
a vizsgáztatók 

MEGNYOMJÁK A REC 
GOMBOT 

a diktafonon. 

MEGNYOMJÁK A 
STOP GOMBOT 
a diktafonon. 

A vizsgázok hangosan
elmondják a 

nevüket és születési 
idejüket.

A vizsgáztatók a telc 
előírásai szerint 

levezetik a vizsgát. 
(15-16 perc) 

A vizsgáztatók 
megköszönik a 

részvételt.

A vizsgázók elhagyják a 
vizsgatermet.

„Minta Péter
 

1975.10.26”
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A beszédkészség vizsga forgatókönyve

A vizsgáztatók megbeszélik az értékeléseiket (M10) 

ÉS ÁTVEZETIK A PONTOKAT a vizsgázó válaszlapjára (S30). 

A telc kódjukkal (7jegyű, 13_ _ _ _) aláírják az S30-at. 

Vizsga után:

A vizsgáztatás végén kitöltik az A50 rózsaszín jegyzőkönyv alsó részét, pontosan 

feltüntetve a vizsga kezdetét és végét, hány vizsgázót vizsgáztattak le aznap stb. 

A vizsgáztatók a nap végén átadják a vizsgahely vezetőjének:

1. vizsgaanyagokat (vizsgáztatói példányok, vizsgázói példányok)

2. M10 értékelő lapokat

3. S30 válaszlapokat (abc sorrendben)

4. vizsgázók jegyzeteit


