
Budapesti Gazdasági Fõiskola

Mirõl szól a nyelvvizsga?
Vizsgázók és vizsgáztatók feladatértékelése a szaknyelvi vizsgán

A felhasználói elégedettség mérése a minőségbiztosítás fontos része.
Ma már a pedagógia területén is gyakorlattá vált az érdekeltek – 

tanárok és diákok – véleményének folyamatos gyűjtése és elemzése,
éppen az oktatás korszerűsítése és hatékonyságának növelése 

érdekében. Egy nyelvvizsga esetében különösen fontos a vizsga 
résztvevőitől nyerhető – mégoly szubjektív – vélemények 

összegyűjtése, hiszen ezek a vélemények fogják meghatározni a 
potenciális vizsgázók, valamint a későbbi felhasználók számára az

adott vizsga külső hitelességét, elfogadottságának mértékét.

M
agyarországon elsõ ízben az újonnan felállított nyelvvizsgaközpontok tevé-
kenységét szabályozták mûködésük minden körülményére kiterjedõen, hogy
megfeleljenek a szigorú minõségbiztosítási követelményeknek. Az egyenletes

minõség megõrzése, valamint a vizsgák továbbfejlesztése érdekében az új vizsgaközpontok
számára elengedhetetlenül fontos, hogy folyamatosan visszajelzést kapjanak az általuk ke-
zelt vizsgák menetérõl, tartalmáról, a vizsgarészekrõl, az értékelés módjáról, valamint a vizs-
ga egyéb paramétereirõl. Az információgyûjtésnek számos forrása és formája lehet. 

Jelen kutatást feltáró jellegû, bevezetõ kutatásnak szántuk, melynek célja az volt, hogy
a Budapesti Gazdasági Fõiskola (BGF) Nyelvvizsga és Továbbképzõ Központ (NYTK)
középfokú szóbeli vizsgafeladataival kapcsolatos vizsgázói és vizsgáztatói véleményeket
feltárjuk, elemezzük, illetve az eredményeket egymással összevessük. A kutatás eredmé-
nyei lehetõséget adhatnak a nyelvoktató közösségnek a nyelvtanulói elvárások megisme-
réséhez, valamint hozzájárulhatnak a vizsga folyamatos karbantartásához és továbbfej-
lesztéséhez.

Kutatási kérdések

A kutatás fókuszában az alábbi kutatási kérdések megválaszolása állt:
– Alkalmasak-e – a vizsgázók, illetve a vizsgáztatók megítélése szerint – a szóbeli

vizsga egyes feladatai arra, hogy a jelöltek nyelvtudását mérjék?
– Tükrözik-e – a vizsgázók, illetve a vizsgáztatók megítélése szerint – az egyes vizs-

gafeladatok a munkavégzés kontextusában várható valós nyelvi tevékenységeket?
– Összhangban van-e – saját megítélésük szerint – a vizsgázók vizsgán nyújtott telje-

sítménye tényleges nyelvtudásukkal?
Az egyes kérdésekre adott válaszokat más adatforrásokkal is összevetettük. A vizsga-

feladatok hasznosságát illetõen lehetõség volt a vizsgázói és vizsgáztatói vélemények,
valamint a vizsgaleírások összehasonlítására. A feladatok autentikusságát illetõen a szub-
jektív – vizsgázói és vizsgáztatói – véleményeket ütköztettük azoknak a kutatásoknak az
eredményeivel, amelyek a munkavégzés során elvárt nyelvi tevékenységeket kívánták
számba venni. A vizsgázók szubjektív önértékelésének adatelemzése elsõsorban további
kutatási kérdések megfogalmazását célozta.
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A szóbeli vizsga feladatai

Tekintettel arra, hogy a tanulmány kifejezetten a vizsgafeladatokra fókuszál, az aláb-
biakban ismertetjük a szóbeli vizsga részeit. Az elsõ feladat a Szakmai társalgás, amely
egy spontán interakción alapuló interjú a vizsgáztató és a vizsgázó között. A második fel-
adat egy kétnyelvû közvetítési feladat: Szakmai szöveg ismertetése magyar nyelven. En-
nek során egy idegen nyelvû sajtószöveg/újságcikk tartalmát magyar nyelven ismerteti a
vizsgázó. A harmadik feladat Irányított beszélgetés szakmai témáról, amely a második
feladatban szereplõ újságcikk témájához kapcsolódó beszélgetés valamilyen gazdasági
kérdésrõl vagy jelenségrõl. Az utolsó feladat egy üzleti megbeszélést vagy tárgyalást szi-
muláló Szituációs társalgás a vizsgáztató és a vizsgázó között.

A feladatok mérésre való alkalmasságának megállapításához ismernünk kell a mérés
tárgyát. A BGF Nyelvvizsga és Továbbképzõ Központjának komplex nyelvvizsgája a
nyelvismeret, nyelvhasználat és a nyelvi jártasságok területein kívánja mérni a jelöltek
idegen nyelvi kompetenciáit. Az egyes feladatok célja tehát olyan nyelvi teljesítmények
(performancia) elõhívása, amelyek alapján az idegen nyelvi kommunikatív kompetenci-
ák köre és szintje a lehetõ legobjektívabb módon megítélhetõ. Az egyes feladatok a négy
alapkészség (beszédértés, írott szöveg értése, beszédkészség – ezen belül elsõsorban in-
terakciós készség –, és íráskészség) és az ötödik készségként számon tartott közvetítési
készség, valamint egyéb nyelvismereti elemek és jártasságok mérését célozzák meg. A
szóbeli feladatok az 1. táblázatban felsorolt részkompetenciák, illetve tudáselemek mé-
résére adhatnak módot. (1) A felsorolás alapján megállapítható, hogy ezek a feladatok al-
kalmasak a szóbeliség értékelésére.

1. táblázat. Vizsgafeladatok és részkompetenciák

Fontos megjegyezni, hogy a BGF Nyelvvizsga és Továbbképzõ Központ vizsgarend-
szere szigorú akkreditálási eljáráson ment keresztül, melynek során a vizsgafeladatokat
elfogadták és jóváhagyták. Mindez azt jelzi, hogy a nyelvtudás-méréssel foglalkozó
szakemberek ezeket a feladatokat alkalmasnak tartják arra, hogy megfelelõ mennyiségû
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Vizsgarész  A feladat célja a BGF NYTK 
Tájékoztató füzete alapján  

 Készségek stb., melyeknek 
mérésére a feladat módot adhat  

Interjú (Szakmai társalgás)  Spontán interakció  Beszédértés  
Beszédkészség  
Spontán interakció  
Nyelvismeret  
Szakmai kompetencia  

Szakmai szöveg ismertetése 
magyar nyelven (Újságcikk)  

Kétnyelvûség, logikai készség  Írott (szak)szöveg értése  
Logikai készség  
Közvetítõ készség  
Fordítási készség  

Irányított beszélgetés szakmai 
témáról (Szakmai téma)  

Szakmai tájékozottság, reagálási 
készség, beszédkészség  

Beszédértés  
Beszédkészség  
Nyelvismere t 
Szakmai terminológia  
Szakmai kompetencia  
Szakmai ismeretek  

Szituációs társalgás  Beszédszándékok megértése ill.  
alkalmazása, viselkedés szakmai  
helyzetben  

Beszédértés  
Beszédkészség  
Interakciós készség  
Beszédszándékok megértése és  
kifejezése  
Nyelvismeret 
Szociokulturális kompetencia  
Stratégai kompetenciák  



és minõségû nyelvi produkciót indukáljanak, s az így nyert minta vagy performancia
alapján lehetõvé váljék a jelöltek idegen nyelvi kompetenciájának értékelése. 

A feladattípusok kiválasztásának csupán egyik szempontja az, hogy maga a feladat al-
kalmas-e tudásmérési célokra. A kommunikatív nyelvoktatás térhódításával az 1970-es
évek óta egyre nagyobb hangsúly került az autentikus szövegekre, illetve feladatokra. E
tanulmányban részletesen nem foglalkozunk az autentikusság fogalmával, az úgyneve-
zett autentikus anyagok használatának jelentõségével és korlátaival. Ugyanakkor min-
denképpen meg kell említeni, hogy más vizsgákhoz hasonlóan a BGF vizsgarendszeré-
ben is erõs törekvés mutatkozik arra, hogy a vizsgafeladatok valós nyelvi kommunikáci-
ós feladatokat szimuláljanak. A nyelvoktatás céljainak meghatározása általában pragma-
tikusabb és funkcionálisabb, mint más tantárgyak esetében (Major, 2000), és ez a funk-
cionalitás a nyelvtudás-mérés során is tetten érhetõ. Számos felmérés (Teemant, Varga és
Heltai, 1993; Major, 2000; Feketéné Silye, 2002; Fekete, 2002; Sturcz, 2003) történt az
utóbbi években, amelyek az – oktatáson kívüli – idegennyelv-használat körét, színtereit,
jellegzetességeit kívánták felmérni, éppen azzal a céllal, hogy az oktatás funkcionális cél-
jainak megvalósítását elõsegítsék. Tekintettel arra, hogy a tárgyalt vizsga a gazdasági
szaknyelvi vizsgák körébe tartozik és a szakmai kontextusban történõ idegen nyelvi
kompetenciák értékelésére vállalkozik, különösen fontos a munkaadói elvárások ismere-
te és a várható nyelvi tevékenységek körének feltérképezése. Major (2000) a munkaadók
körében végzett kérdõíves felmérést az érettségivel rendelkezõ munkavállalókkal szem-
ben támasztott elvárásokról (a felmérés nem terjedt ki a diplomás munkavállalókra). A
vizsgálat egyértelmûen kimutatta, hogy az alacsonyabb végzettséghez kötött munkakö-
rökben a beszédértés és a beszédkészség a leggyakrabban emlegetett készség. Úgyszin-
tén gyakori tevékenység az angol nyelvû információ továbbítása magyar nyelven, vagyis
a két nyelv közötti közvetítés. Feketéné (2002) kutatásában az angol nyelv használatának
gyakoriságát vizsgálta egyes napi tevékenységek során nyelvtanári és munkavállalói kér-
dõívek adatai alapján. A munkavállalói válaszok alapján a szóbeli kommunikációt igény-
lõ tevékenységek közül gyakori tevékenységeknek minõsültek a következõk: munkával
kapcsolatos szervezési és operatív feladatok végzése (59 százalék), napi társalgás mun-
katársakkal (51,3 százalék), részvétel üzleti értekezleteken, megbeszéléseken (51,3 szá-
zalék), részvétel tárgyalásokon (46,2 százalék), valamint szakmai dokumentumok fordí-
tása (53,8 százalék). Ez utóbbinál nem derül ki a tanulmányból, hogy milyen arányban
történik a fordítás írásbeli, illetve szóbeli formában. Fekete (2002) a kétnyelvû vizsgák-
ról szóló tanulmányában beszámol egy olyan kérdõíves felmérés eredményeirõl, mely-
ben a potenciális vizsgázók arról nyilatkoztak, hogy mire használják az idegen nyelvet
jelenleg, és mire fogják használni a jövõben. Mivel a megkérdezettek 79 százaléka a 14–
24 éves korosztályból került ki, jelen kutatás szempontjából az utóbbi kérdés tûnik rele-
vánsnak. A válaszadók a leginkább valószínûsíthetõ jövõbeni tevékenységek között szá-
mos olyat jelöltek meg, melyekkel egyértelmûen vagy igen nagy valószínûséggel a mun-
kájuk során találkozni fognak. Ilyenek például a következõk: hivatalos megbeszélés
(67,3 százalék), tolmácsolás (54,2 százalék), szöveg lefordítása (49,6 százalék) vagy in-
terjúban való részvétel (45,3 százalék). Sturcz (2003) 181 cég állásajánlatát elemezve
munkaadói oldalról összegzi az elvárt nyelvtudás jellemzõit. A „tárgyalóképes”, „szak-
mai kommunikációra alkalmas”, illetve a „munkanyelv szinten tárgyalni képes” jelzõk
implicit módon utalnak azokra a nyelvi tevékenységekre, melyekre az ideális munkavál-
lalónak képesnek kell lennie. A 2. táblázatban a fenti kutatások eredményeinek fényében
összesítettük, hogy milyen valós nyelvi tevékenységek manifesztálódnak az egyes vizs-
garészekben.
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2. táblázat. A kutatások eredményeinek összevetése a BGF NYTK szóbeli vizsgafeladataival

A fenti kutatások, valamint a vizsgafeladatok összevetése mindenképpen azt mutatja,
hogy a feladatok valós tevékenységeket mintáznak, melyekre a jövõben a vizsgázónak
nagy valószínûséggel készen kell állnia. Megfelelnek-e vajon ennek a képnek jelen kér-
dõíves felmérésünk eredményei?

A minta

A kiválasztott vizsgaidõszakban összesen 177 fõ tett középfokú gazdasági szakmai nyelv-
vizsgát angol nyelvbõl. A kérdõívet 56 vizsgázó töltötte ki, önkéntesen, közvetlenül a szóbe-
li vizsga után, amikor a vizsga eredményét még nem ismerték. Adatvédelmi okok miatt nincs
pontos információnk a válaszadók nemérõl, életkoráról stb. Tapasztalataink alapján azonban
tudjuk, hogy a vizsgázói populáció jellemzõen a Budapesti Gazdasági Fõiskola hallgatóiból
áll. A megkérdezett vizsgáztatók (56 fõ) mindannyian a Budapesti Gazdasági Fõiskola nyelv-
oktatói és egyben a BGF Nyelvvizsga és Továbbképzõ Központ akkreditált vizsgáztatói.

A kutatás eszköze

A kutatás elsõdleges eszköze egy vizsgázói kérdõív volt, amely a szóbeli vizsgákról
kívánt visszajelzést gyûjteni. A kérdõív véglegesítését hosszadalmas validálási eljárás
elõzte meg. (Loch, 2002) A végleges kérdõív összesen 2 nyitott kérdést, valamint 14 ál-
lítást tartalmazott. A kérdõívekben az 5-fokú Likert-skálát használtuk, vagyis a válasz-
adók 1–5-ig terjedõ skálán jelezték, milyen mértékben értenek egyet az adott állítások-
kal. (5: teljes mértékben egyetértek, 1: egyáltalán nem értek vele egyet). A kérdõív elsõ
része kifejezetten a vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos vizsgázói
véleményekre irányult, és az alábbi kérdéskörökre terjedt ki: a vizsga részeinek és köve-
telményeinek elõzetes ismerete, a vizsga tárgyi körülményei, a vizsga és a vizsgázói el-
várások összhangja, a vizsga lebonyolítása, a vizsga hangulata, a vizsgáztatók vizsgázta-
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A BGF NYTK 
szóbeli 
vizsga-

feladatai  

Major (2002)  
(munkavállalók 

gyakori tevékenységei 
a munkaadók szerint)  

Feketéné Silye 
(2002) 

(munkavállalók 
gyakori 

tevékenységei)  

Fekete (2002)  
(várhatóan gyakori 

jövõbeni tevékenységek, 
40% fölötti említés)  

Sturcz (200 3) 
(munkaadók 

igényei)  
 

Interjú/  
szakmai 
társalgás  
 

Információt megért és 
ad 
 

Napi társalgás  
munkatársakkal  

Információkérés/adás  
Interjú 

Interjú  

Írott szöveg 
közvetítése 
magyar 
nyelven 

Angolul hallott/ 
olvasott i nformáció 
továbbítása magyarul  
Angol szöveg fordítása  
Ismertetõk, szaklapok  
olvasása  

Szakmai 
dokumentumok  
fordítása  

Szöveg lefordítása  
Olvasás általános 
tájékozódás c éljából 
Tolmácsolás  
 

 

Szakmai téma 
megbeszélése  

 Üzleti értekezlet,  
megbeszélés  
Napi társalgás  
munkatársakkal  

Információkérés/adás  
Téma másokkal való  
megvitatása  
Érvelés és 
véleménykifejtés  

Szakmai  
kommunikáció  
Munka-
megbeszélés  

Szituáció  Telefonálás  Üzleti értekezlet,  
megbeszélés  
Tárgyalás  

Szolgáltatás 
igénybevétele  
Feladatmegoldás 
másokkal  
együttmûködve 
Hivatalos megbeszélés  

Tárgyalás 



tási stílusa, a felkészülési idõ, valamint a vizsga hossza és nehézsége. A vizsga lebonyo-
lítása, hangulata és a vizsgáztatói stílus kapcsán a vizsgálódás arra irányult, hogy vajon
a vizsga ezen paraméterei segítik-e a vizsgázót abban, hogy tudásáról számot adhasson.
A kérdõív második részében arra voltunk kíváncsiak, hogyan vélekednek a vizsgázók az
egyes feladatokról és hogyan értékelik saját teljesítményüket. A négy szóbeli vizsgafel-
adattal kapcsolatban az alábbi három kérdést tettük fel: alkalmasnak tartják-e a vizsgá-
zók a feladatot arra, hogy reális képet nyerjünk nyelvtudásukról; megítélésük szerint a
valóságban is várható feladatot tükröz-e a vizsgafeladat; a vizsgán nyújtott teljesítmé-
nyük tükrözi-e érzéseik szerint valós nyelvtudásukat. A vizsgáztatók által kitöltött kérdõ-
ív a fent említett elsõ két kérdésre keresett választ a vizsgáztatók szemszögébõl.

Az adatfeldolgozás és az eredmények

A kérdõívek kitöltése után szúrópróbaszerûen 3 vizsgázóval interjút bonyolítottunk le,
hogy a kérdõívben adott válaszokat összevessük a szóban tett megnyilatkozásokkal.
Mindhárom interjú megerõsítette a kérdõív válaszait. Tekintettel arra, hogy a Likert-skála
segítségével számszerû adatokat kaptunk, lehetõség volt az adatoknak az SPSS (Statisti-
cal Procedures for Social Sciences) rendszerben történõ feldolgozására. A leíró statiszti-
kai elemzések mellett, szignifikáns különbségeket és összefüggéseket is vizsgáltunk (t-
próba, kereszttábla, korreláció).

A feladat alkalmassága a nyelvtudás mérésére
A kérdõíves adatok elemzése megerõsíti, hogy a vizsgázók általában reális mérõmû-

szernek tekintik a szóbeli vizsga feladatait. (1. ábra)

1. ábra. A feladat alkalmas a nyelvtudás mérésére (%) Diákok véleménye

A gyakorisági vizsgálat során kapott átlagok alapján megállapítható, hogy a négy fel-
adat közül a vizsgázók az Interjú (x=4,04) és a Szituáció (x=3,95) feladatot találják a leg-
alkalmasabbnak nyelvtudásuk mérésére. A másik két feladatot is alkalmasnak ítélik, de
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kissé alacsonyabb mértékben (Közvetítés: x=3,66; Szakmai téma: x=3,57). A vélemé-
nyek mind a négy feladat esetében egységesnek mondhatóak, a szórás s=0,89 és s=0,96
között mozog, az Interjú esetén a legkisebb és a Közvetítés feladat esetén a legnagyobb.
Az Interjút a vizsgázók háromnegyede, a Szituációt és a Közvetítést a vizsgázók kéthar-
mada teljes mértékben vagy nagyjából alkalmasnak találja nyelvtudása mérésére. Figye-
lemre méltó, hogy bár a Közvetítés feladatot a vizsgázók kétharmada alkalmasnak tartja
nyelvtudása mérésére, mégis magas a bizonytalankodók aránya: a válaszadók 25 száza-
léka mondja, hogy nem tudja eldönteni a feladatat alkalmasságát és 14,3 százaléka kétel-
kedik a feladat alkalmasságában. Ennél még magasabb a bizonytalankodók aránya a
Szakmai téma megítélésében (28,6 százalék), amelyet a négy feladat közül a legkevésbé
találtak alkalmasnak a vizsgázók nyelvtudásuk mérésére. A feladat alkalmasságában ké-
telkedõk aránya 14 százalék. Érdekes sorrend alakul ki a feladatok között, ha összevon-
juk a feladat alkalmasságában bizonytalankodók és kételkedõk arányát:

Interjú 23,6 százalék
Szituáció 25 százalék
Közvetítés 29,3 százalék
Szakmai téma 42,9 százalék (!)

Annak megállapítására, vajon az átlagok különbözõségei statisztikailag szignifikáns
különbséget takarnak-e az egyes feladatok alkalmasságának megítélésében, t-próbákat
végeztünk. A vizsgázók válaszaiban szignifikáns különbség mutatkozott az Interjú és a
Közvetítés feladat (df=55; p=0,026) (2) valamint az Interjú és a Szakmai téma (df=55;
p=0,002) páros alkalmasságának megítélése között. A diákok mindkét esetben az Inter-
jút tartják alkalmasabbnak nyelvtudásuk megítélésére. A harmadik páros, ahol szignifi-
káns különbség látszik a feladatok megítélésében a Szakmai téma és a Szituáció (df=55;
p=0,000). A diákok a Szituációt ítélik alkalmasabbnak nyelvtudásuk mérésére. (Tekintet-
tel a minta kis létszámára nonparametrikus vizsgálatot is folytattunk. A Wilcoxon-próba,
illetve a Mann-Whitney U próba a szignifikanciák tekintetében a fentiekkel azonos ered-
ményre vezetett.)

A szignifikancia vizsgálat eredményeit nem tarthatjuk meglepõnek, hiszen amennyiben
a feladatok készségtartalmát megvizsgáljuk (1. táblázat), megállapíthatjuk, hogy az átfedé-
sek mellett e feladatok között jelentõs különbség mutatkozik a mért készségeket illetõen. 

Mivel kérdõívünk elsõ felében arra is rákérdeztünk, hogy a diákok szubjektív megíté-
lése szerint szereplésük összhangban volt-e tényleges tudásukkal, korrelációs vizsgálattal
megnéztük, hogy összefügg-e a feladat alkalmasságáról alkotott ítéletük azzal, hogy tény-
leges tudásuknak megfelelõen sikerült-e teljesíteniük a vizsgán. Bár tudjuk, hogy a korre-
láció nem jelent ok-okozati összefüggést, mégis feltûnõ, hogy erõsebb vagy gyengébb
mértékben, de a vizsgázóknak a feladat alkalmasságáról alkotott véleménye pozitív szig-
nifikáns összefüggést mutat azzal a benyomással, hogy tudásuknak megfelelõen szerepel-
tek-e a vizsgán. Feltehetõleg tehát szereplésük minõsége befolyásolja azt, hogy nyelvtu-
dásuk mérésére alkalmasnak ítélik-e a feladatokat. Különösen erõs ez a korreláció a Köz-
vetítés (r=0,489; p=0,000) és a Szituáció (r=0,387; p=0,003) vizsgafeladat esetében.

A továbbiakban megnéztük, hogyan ítélik meg a feladatok alkalmasságát a vizsgázta-
tók. (2. ábra)

A tanárok a Közvetítés (x=4,25) és a Szituáció (x=4,38) feladatot rendkívül alkalmas-
nak találják a nyelvtudás mérésére. Mindkét feladatnál a válaszadók elsöprõ többsége, 89
százaléka teljes mértékben, vagy nagyjából egyetért azzal, hogy a feladat alkalmas a
nyelvtudás mérésére. A bizonytalankodók, illetve kételkedõk összesített aránya elenyé-
szõ: kb. 11 százalék. A vélemények egységesnek mondhatók (s=0,82, illetve s=0,89). Kü-
lön vizsgálatot igényelne, hogy a nyelvtanárok miért pont a Közvetítés és a Szituáció fel-
adatokat tartják olyannak, amelyek legalkalmasabbak a nyelvtudás megítélésére. Az In-
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terjú feladat esetében, amelyet a vizsgáztatók szintén alkalmasnak találnak a nyelvtudás
mérésére (x=3,93), a válaszadók háromnegyede nagyjából vagy teljes mértékben egyet-
ért azzal, hogy a feladat alkalmas a nyelvtudás mérésére. A bizonytalankodók, illetve ké-
telkedõk aránya összesen 25 százalék, de magas a feladatot elutasítók aránya is, kb. 12
százalék. A négy feladat közül a Szakmai téma feladatot találják legkevésbé alkalmasnak
a vizsgáztatók a nyelvtudás mérésére (x=3,71). Itt a legkisebb azon válaszadók aránya,
akik nagyjából vagy teljes mértékben egyetértenek a feladat alkalmasságával (60 száza-
lék). A bizonytalankodók aránya feltûnõen magas (kb. 27 százalék), míg a feladatot el-
utasítók aránya olyan, mint az Interjú esetében (kb. 12 százalék). 

A különbözõségek szignifikanciájára vonatkozóan itt is elvégeztük a t-próbát, amely a
Közvetítés – Szituáció (df=54; p=0,367) és a Szakmai téma – Interjú páros (df=54;

Is
ko

la
ku

ltú
ra

  2
00

5/
12

91

Dévény Ágnes – Loch Ágnes: Mirõl szól a nyelvvizsga?

3. táblázat. Korrelációs vizsgálat

2. ábra. A feladat alkalmas a nyelvtudás mérésére (%) A tanárok véleménye

Szereplésem összhangban volt  
                                          tényleges tudásommal  
Teljes mértékben  
alkalmas nyelvtudásom mérésére  

 
Interjú  

 
Újságcikk/ 
Közvetítés  

 
Szakmai 

téma 

 
Szituáció  

Interjú                          Pearson korreláció  
                                     Kétoldalú szignifikancia  
                                     N 

0,297* 
          0,000 
        56 

  

Újságcikk/ Közvetítés  Pearson korreláció  
                                      Kétoldalú szignifikancia  
                                      N  

 0,498** 
         0,000 
       56 

 

Szakmai téma               Pearson korreláció  
                                      Kétoldalú szignifikancia  
                                      N  

  0,302* 
         0,023 

     56 
Szituáció                       Pearson korreláció  
                                      Kétoldalú szignifikancia  
                                      N  

   0,387**
      0,003 

      56 
* A korreláció szignifikáns 0,05 szinten (kétoldalú)  
** A korreláció szignifikáns  0,01 szinten (kétoldalú)  



p=0,207) kivételével minden más összevetésben szignifikáns különbséget mutatott a fel-
adatok alkalmasságát illetõen a tanárok vélekedésében.

Az eddigiekbõl is látszik, hogy a hasonlóságok mellett eltérések is vannak annak meg-
ítélésében, hogy egy-egy vizsgafeladatot milyen mértékben tartanak alkalmasnak a
nyelvtudás mérésére a vizsgázók, illetve a vizsgáztatók. (3. ábra)

3. ábra. A feladatot alkalmasnak tartja a nyelvtudás mérésére (átlagok) (Tanárok n=56; Diákok n=56)

Annak eldöntésére, hogy ezek a véleménybeli különbségek szignifikánsak-e, t-próbát
végeztünk. A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a Közvetítés feladat (p=0,001) és
a Szituáció (p=0,014) megítélése között mutatkozik szignifikáns különbség. Mindkét
esetben a vizsgáztatók értékelik magasabbra ezen feladatok alkalmasságát.

A vizsgafeladatok autentikussága
A vizsgafeladatok életszerûségére, vagyis a feladatok autentikus jellegére vonatkozó

vizsgázói véleményeket a 4. ábra mutatja be. 

4. ábra. A valós nyelvhasználat során hasonló feladattal találkozik (%) Diákok véleménye
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Az érvényes válaszadók (n=56) a négy vizsgafeladat közül az Interjút (x=4,55) és a
Szituációt (x=4,41) tartják a leginkább autentikusnak. Az Interjú esetében a vélemények
rendkívül egységesek (s=0,57) és a válaszadók 96,4 százaléka nagyjából vagy teljes mér-
tékben egyetért azzal, hogy a feladat olyan, amilyennel a valós nyelvhasználat során is
találkozni fognak. A bizonytalankodók száma 2 fõ (3,6 százalék), a feladat autentikussá-
gában a válaszadók közül senki nem kételkedik. A Szituáció feladat esetében is igen ma-
gas, 85,7 százalék azon válaszadók aránya, akik nagyjából vagy teljes mértékben egyet-
értenek azzal, hogy a feladat olyan, amilyennel a valós nyelvhasználat során is találkoz-
ni fognak. A bizonytalankodók aránya 8,9 százalék (5 fõ), a kételkedõk és teljes elutasí-
tók aránya összesen mindössze 5,4 százalék (3 fõ). A vizsgázók a Szakmai téma (x=3,75)
és a Közvetítés feladatot (x=3,41) is autentikusnak találják. Az elõbbinél a válaszadók
kétharmada (66,1 százalék), az utóbbinál a válaszadók valamivel több mint a fele (51,7
százalék) nagyjából vagy teljes mértékben egyetért azzal, hogy a feladat autentikus. A bi-
zonytalankodók aránya a Közvetítés feladat esetében a legmagasabb: 30,4 százalék.
Ugyancsak itt a legmagasabb az elutasítók száma is: 10 fõ (kb. 18 százalék).

Ismét t-próbával vizsgáltuk meg, hogy van-e szignifikáns különbség a vizsgafeladatok
autentikusságának megítélése között. A vizsgálat tanúsága szerint szignifikáns különbség
mutatható ki az Interjú és a Közvetítés feladat, valamint, Interjú és a Szakmai téma au-
tentikusságának megítélése között (df=55, p=0,000; illetve df=55, p=0,000). A vizsgázók
mindkét esetben az Interjút tartják autentikusabbnak. A továbbiakban szignifikáns kü-
lönbség mutatkozik a Közvetítés és a Szituáció (df=55; p=0,000), valamint a Szakmai té-
ma és a Szituáció (df=55; p=0,000) megítélése között. Az érvényes válaszadók mindkét
esetben a Szituációt ítélték autentikusabb vizsgafeladatnak.

Ugyanerre a kérdésre, vagyis hogy a vizsga feladatai mennyire tekinthetõk autentikus-
nak, tehát, hogy a valós nyelvhasználat során várhatóan hasonló feladatok fordulhatnak
elõ, a vizsgáztatók az 5. ábrában foglaltak szerint válaszoltak.

5. ábra. A valós nyelvhasználat során hasonló feladattal fog találkozni a vizsgázó (%) Tanárok véleménye

A tanárok a Szituáció (x=4,75; s=0,58) és az Interjú (x=4,60; s=0,74) feladatot rendkí-
vül autentikusnak találják. Az elõbbinél a válaszadók 96,4 százaléka, az utóbbinál a vá-
laszadók több mint 90 százaléka nagyjából vagy teljes mértékben egyetért azzal, hogy a
feladatok autentikusak. A Közvetítés feladatot (x=4,04; s=0,91) autentikusnak találják a
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vizsgáztatók. A válaszadók pont háromnegyede teljes mértékben egyetért, vagy egyetért
azzal, hogy a feladat autentikus. A bizonytalankodók aránya 17,9 százalék, a kételkedõk
aránya 7,1 százalék. A Szakmai téma feladatot (x=3,05; s=1,11) találják a megkérdezett
tanárok a legkevésbé autentikusnak. A válaszadóknak csak kb. 30 százaléka ért egyet tel-
jes mértékben vagy nagyjából azzal, hogy a feladat autentikus. A bizonytalankodók, il-
letve egyet nem értõk aránya itt a legmagasabb, összesen: 65,7 százalék, ebbõl 36,3 szá-
zalék elutasítja a feladat autentikusságát.

A vizsgázók és vizsgáztatók megítélése között három esetben is szignifikáns különb-
ség van a feladatok autentikusságának kérdésében. (6. ábra)

6. ábra. A valós nyelvhasználat során hasonló feladattal fog találkozni a vizsgázó (átlagok)
(Tanárok n=56; Diákok n=56)

A Közvetítés (p=0,001) és a Szituáció (p=0,025) feladatok esetében a vizsgáztatók je-
lentõsen autentikusabbnak tekintik a vizsgafeladatot, mint a vizsgázók. Ezzel szemben a
Szakmai téma feladatot (p=0,001) a vizsgázók tartják életszerûbbnek.

Az egyes feladatokban nyújtott teljesítmények önértékelése
A tanulói önértékelés, mint alternatív értékelési mód (Csíkos, 2002) és mint a tanulás ered-

ményességének egyik kulcsa (Réthy, 2002), a pedagógiai mérés-értékelés területén belül egy-
re nagyobb hangsúlyt kap. Csíkos (2002) felhívja a figyelmet arra, hogy a tanulók által vá-
lasztott értékelési szempontok eltérhetnek a tanári szempontoktól. Példaként említi Schuurs
és Verschoor (Csíkos, 2002) tanulmányát, amely kimutatta, hogy míg a tanulók és a tanárok
értékítélete egyaránt korrelációt mutatott a holland, mint idegennyelv-vizsga tesztkérdéseinek
nehézségi fokával, a tanári és tanulói értékelések egymással csak kis mértékben korreláltak.
Smith (Csíkos, 2002) felmérése alapján arra hivatkozik, hogy a tanulók az önértékelést pon-
tosnak és önmaguk számára informatívabbnak tartják, mint a tanári értékelést. Az idegen
nyelvi kompetenciák mérése területén a szemléletváltást valószínûleg segíti majd az Európai
Unió által javasolt nyelvi portfolió, amely önértékelésen alapuló nyelvi útlevelet is tartalmaz.
Jelen kutatás során a vizsgázó saját teljesítmény-értékelésének és a vizsgán nyújtott tényleges
teljesítményének összevetése ígéretes lehetõségnek tûnt. Adatvédelmi okok (3) miatt ennek a
lehetõségnek a kiaknázására nem volt mód. A rendelkezésre álló statisztikai adatok azonban
számos kérdést felvetnek és további kutatást sürgetnek ezen a területen.

Az alábbi százalékos adatokat tartalmazó 7. ábra jól mutatja, hogy az összes feladatot
figyelembe véve a vizsgázók valamivel több mint 50 százaléka reálisnak tartotta a vizs-
gán aktuálisan nyújtott teljesítményét, vagyis úgy vélte, hogy teljesítménye teljesen vagy
nagyjából tükrözi valós nyelvtudását.
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7. ábra. Szereplése összhangban volt tényleges tudásával (%) Diákok véleménye

Az érvényes válaszadó vizsgázók (n=56) az Interjú feladat esetében szereplésüket úgy
ítélik meg, hogy az összhangban volt tényleges tudásukkal (x=3,55; s=1,16). A válaszadók
60,7 százaléka nagyjából vagy teljes mértékben egyetért azzal, hogy a feladatban való sze-
replése összhangban volt tényleges tudásával. A bizonytalankodók aránya 17,9 százalék,
a kételkedõk és teljesen elutasítók aránya összesen 21,4 százalék. A másik három feladat
esetében a vizsgázók szereplésüket úgy ítélik meg, hogy az közepes mértékben volt össz-
hangban tényleges tudásukkal (Közvetítés – x=3,38, s=1,18; Szituáció – x=3,32, s=1,2;
Szakmai téma – x=3,23, s=1,03). A bizonytalankodók aránya a Szakmai téma esetén a leg-
magasabb, 33,9 százalék. Az elutasítók aránya a Szituáció esetén a legmagasabb, 26,8 szá-
zalék, de a többi feladat esetében is magas, mindenhol 20 százalék fölötti.

A fenti vizsgálattal kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy vajon azok a vizsgázók, akik
teljesítményük és tényleges tudásuk között különbséget jeleztek, a vizsgán nyújtott aktu-
ális teljesítményüket jobbnak vagy rosszabbnak ítélték-e meg, mint nyelvtudásukat álta-
lában. Az egyet nem értõket 100 százaléknak tekintve a válaszadók több, mint 80 száza-
léka teljesítményét rosszabbnak ítélte, mint nyelvtudását általában. (8. ábra)

Fenti adatokat összevetettük a vizsgázóknak a kérdõív többi kérdésére adott válaszá-
val. (4. táblázat) Az, hogy a vizsgázó összhangban látta-e aktuális teljesítményét valós
nyelvtudásával mind a négy feladat esetében szignifikáns kapcsolatot mutat a vizsga han-
gulatának megítélésével (Interjú – p=0,003; Közvetítés – p=0,020; Szakmai téma –
p=0,001; Szituáció – p=0,001) és három esetben a vizsga lebonyolításának módjával (In-
terjú – p=0,001; Közvetítés – p=0,022; Szakmai téma – p=0,036), illetve azzal, hogy ele-
gendõnek találta-e a vizsgázó a felkészülési idõt (Interjú – p=0,007; Közvetítés –
p=0,035; Szakmai téma – p=0,001).
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8. ábra. A tényleges tudástól eltérõnek minõsített teljesítmény (%) Diákok véleménye

4. táblázat. A vizsgázóknak a teljesítményükrõl alkotott szubjektív véleménye és az azt esetleg befolyásoló 
tényezõk közötti kapcsolat feladattípusonként. Kereszttábla szignifikanciák (χ2)

Összegzés

A vizsgázói vélemények alapján összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a BGF Nyelv-
vizsga és Továbbképzõ Központ szóbeli vizsgája megfelelõ felszíni validitással bír. A
vizsgázók elfogadják a vizsgafeladatokat mint a mérés eszközeit. Különösen a jellemzõ-
en szóbeli interakciót tartalmazó Interjú és a Szituáció feladatot gondolják alkalmasnak
mint vizsgafeladatot. A vizsgafeladatokat általában autentikusnak tartják, vagyis olyan
feladatoknak, illetve tevékenységeknek tekintik, melyekkel a valós nyelvhasználat során
is várhatóan meg kell majd birkózniuk. Különösen igaz ez az Interjú és a Szituáció fel-
adatokra. A vizsgázók preferenciái megerõsítik azokat a korábbi felméréseket (Teemant,
Varga és Heltai, 1993; Major, 2000), melyek szerint a nyelvtanulók elsõsorban az inter-
akciós készségük alapján ítélik meg nyelvtudásukat. A legkevésbé a Közvetítés feladatot
tekintik autentikusnak. Ennek a feladatnak a megítélésénél a bizonytalankodók és a ké-
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  Interjú  Újságcikk/ 
Közvetítés  

Szakmai 
téma 

Szituáció  

1 A vizsga követelményrendszerét 
ismertem a vizsga megkezdése elõtt  

p=0,006 
99,4% 

 p=0,006 
99,4% 

 

2 A vizsga során értettem a feladatokat és a 
vizsgáztatók elvárásai  

p=0,035 
96,5% 

  p=0,044 
95,6% 

3 A vizsga felépítése és lebonyolítása 
megfelelõ alkalmat nyújtott arra, hogy 
nyelvtudásomról számot adhassak  

p=0,001 
99,9% 

p=0,022 
97,8% 

p=0,036 
96,4% 

 

4 A vizsga hangulata segített abban, hogy. 
nyelvtudásomról a lehetõ legteljesebb 
mértékben számot adhassak  

p=0,003 
99,7% 

p=0,020 
98% 

p=0,001 
99,9% 

p=0,001 
99,9% 

5 A felkészülési idõ elegendõ volt.  p=0,007 
99,3% 

p=0,035 
96,5% 

p=0,001 
99,9% 

 

6 A vizsga hossz úságát megfelelõnek 
találtam 

p=0,039 
96,1% 

 p=0,026 
97,4% 

 



telkedõk aránya közel 50 százalék. A vizsga lebonyolításának körülményeit a vizsgázók
pozitívan értékelik, és úgy ítélik meg, hogy a vizsgáztatás módja és hangulata lehetõsé-
get ad tényleges tudásuk megmutatására.

A vizsgáztatók a feladatok közül a Szituációt és az Újságcikk/Közvetítés feladatot te-
kintik a leginkább alkalmasnak a mérésre. Ez a vélemény mindenképpen figyelmet érde-
mel, hiszen az utóbbi idõben ez a feladattípus kétnyelvû feladatként a viták homlokteré-
be került. Ennek ellenére a vizsgáztatók szerint a feladat kiemelkedõen alkalmas a nyelv-
tudás mérésére (x=4,25). A kutatás egyik lehetséges további iránya lehet annak kideríté-
se, mi teszi ezt a feladatot alkalmas mérõeszközzé, illetve igazolják-e az empirikus ada-
tok ennek a vélekedésnek a jogosságát. A vizsgáztatók a Szakmai téma feladatot tartják
a legkevésbé alkalmasnak a mérésre. Ez utóbbi feladat esetében a teljesen vagy nagyjá-
ból egyetértõk aránya csupán 60 százalék, ami mindenképpen ráirányíthatja a figyelmet
erre a feladatra. A vizsgáztatók, a vizsgázókhoz hasonlóan, az Interjú (92,7 százalék) és
a Szituáció (96,4 százalék) feladatokat tekintik a legautentikusabbnak. A Szakmai téma
feladatot a vizsgáztatóknak csupán 30,9 százaléka tartja életszerû feladatnak. Tekintettel
arra, hogy a mérés eszközeként is ez a feladat kapta a legalacsonyabb értéket, minden-
képpen célszerûnek tûnik a feladatnak és a mérésben betöltött szerepének alapos vizsgá-
lata. Ugyanakkor megjegyzendõ, hogy a vizsgázók véleménye ebben a kérdésben szig-
nifikánsan eltért, mégpedig pozitív irányban, a vizsgáztatói véleménytõl (Xvizsgázó =
3,75; Xvizsgáztató = 3,05; p = 0,001) 

Mivel az adatgyûjtés a vizsgázók önértékelésére alapult, a vizsgán nyújtott teljesít-
mény és a tényleges nyelvtudás összhangjára vonatkozó vélemények teljes mértékben
szubjektív adatoknak minõsülnek. Ugyanakkor ezek a szubjektív érzetek a véleményt
adó számára objektív valóságként jelennek meg. Mindenképpen kedvezõnek tekinthetõ
az a tény, hogy a vizsgázók nagy százaléka (a négy feladat átlagában 50,41 százalék) úgy
ítéli meg, hogy teljesen vagy nagyjából tényleges tudásának megfelelõen tudott a vizs-
gán teljesíteni. Úgyszintén kedvezõ, hogy a vizsga lebonyolításának módját és a vizsga
hangulatát segítõ jellegûnek érzik. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy míg a vizsgakö-
rülményeket pozitívan értékelték, a vizsgázók közel egynegyede (a négy feladat átlagá-
ban 23,70 százaléka) úgy érezte, hogy egyáltalán nem vagy alig tudott tudásának megfe-
lelõen teljesíteni. Az, hogy ez a vélemény az objektív valóságot tükrözi-e (vagyis tény-
leg alulteljesítettek ezek a vizsgázók), vagy pedig a helytelen vizsgázói önértékelés ered-
ménye (vagyis a vizsgázók nem megfelelõen érzékelik saját tudásukat vagy éppen aktu-
ális teljesítményüket), csak további vizsgálódásokkal deríthetõ ki.

Jegyzet

(1) Megjegyzendõ, hogy a táblázat nem a vizsga konkrét értékelési szempontjait tartalmazza, hanem a felada-
tok adta lehetõségeket kívánja csupán körüljárni.
(2) df = szabadságfok; p = a különbözõségek szignifikanciája.
Jelen kutatásban a szignifikáns különbséget a p<0,05 érték jelzi, vagyis a két mintát 95 százalékos valószínû-
ségi szint felett tekintjük szignifikánsan különbözõnek.
(3) A nyelvvizsga központok a vizsgázók személyes adatait titkosan kezelik.
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