Tekintsd meg videóinkat
YouTube.com/BCIELTS
Csatlakozz a beszélgetéshez
Facebook.com/TakeIELTSOfficial

British Council is a proud co-owner of IELTS.

Kövess bennünket
Twitter.com/TakeIELTS

Take IELTS for
international opportunities
Angol nyelvvizsgák egész évben

Hasznos linkek a felkészüléshez

Over 3,5 million
IELTS
tests taken
last year

Az IELTS teszt négy része
Szövegértés
30 perc
40 kérdés
4 rész

Írás
60 perc
150 szavas első esszé
250 szavas második esszé

Olvasás
60 perc
40 kérdés
3 rész

Beszéd
11-14 perc
Bemutatkozás és interjú
Egyéni beszéd
Két fős beszélgetés

Az IELTS azok nyelvtudásának felmérésére szolgál,
akik az angolt a kommunikáció nyelveként használó
országokban szándékoznak tanulni vagy dolgozni.

takeielts.org
ielts.org
britishcouncil.org
learnenglish.britishcouncil.org

Kérdezz minket személyesen is
Találkozz velünk nyílt napokon, kiállításokon,
vásárokon és hallgatóknak tartott felkészítő napokon.
Tudj meg többet a britishcouncil.hu/ielts weboldalon.

Lépj kapcsolatba velünk

The test that
opens doors
around
the world

British Council
Madách Trade Center
A épület, 2. emelet
1075 Budapest
Madách Imre út 13-14.
information@britishcouncil.hu
+36 1 483 2020 vagy 2030
britishcouncil.hu

Az IELTS Academic és az IELTS General Training
esetén a Szövegértés és a Beszéd részek megegyeznek,
míg az Olvasás és az Írás részek eltérőek.
Részletes információk a tesztről ielts.org/testformat
További információk a javításról ielts.org/criteria
Mintakérdések a teszthez ielts.org/sampletest

10,000+

organisations
around the world
accept IELTS

takeielts.org

takeielts.org

IELTS angol nyelvvizsga

IELTS pontszámok

Az IELTS felméri szövegértési, olvasási, írás- és
beszédkészségedet. Segít elsajátítani azt a mindennapi angol nyelvtudást, melyre szükséged lehet angol
nyelvterületen tanulmányaid vagy munkád során.

Az IELTS egy szintfelmérő
teszt, így megbukni sem
lehet.

Az IELTS-nek két modulja van. Az IELTS Academic
felsőoktatási felvételik és professzionális képzések
előfeltétele. Az IELTS General Training-et középfokú
oktatás, bevándorlás, külföldi munkavállalás és
továbbképzések esetén alkalmazzák.
Amennyiben az Egyesült Királyságban szeretnél tanulni,
dolgozni vagy élni, előfordulhat, hogy IELTS for UKVI
vagy IELTS Life Skills tesztet kell tenned. A takeielts.
britishcouncil.org/ielts-ukvi oldalon vagy a kiválasztott
egyetemtől megtudhatod, melyikre van szükséged.

Segédanyagok a felkészüléshez
The IELTS band score scale
9

Expert user

8

Very good user

A teszt eredményét egy
skálán mérik, ahol a
legalacsonyabb érték az 1,
míg a legmagasabb a 9.

7

Good user

6

Competent user

5

Modest user

4

Limited user

Az IELTS skáláról
bővebben az
ielts.org/criteria
weboldalon olvashatsz.

3

Extremely limited user

2

Intermittent user

1

Non user

0

Did not attempt the test

Foglalj időpontot IELTS vizsgára

Közös Európai Nyelvi Referenciakeret

Látogass el a www.ritishcouncil.hu/ielts weboldalra
és válaszd ki a vizsga időpontját és helyszínét.

Tudj meg többet az
IELTS és a CEFR skálák
összehasonlításáról
ielts.org/cefr

Mikor kapom meg az eredményt?
• IELTS Academic és IELTS General Training
moduloknál a vizsgától számított 13. naptól
• IELTS for UKVI és IELTS Life Skills
esetén a 7. naptól

The test for
study, work
and life

Sokféleképpen felkészülhetsz az IELTS tesztre,
felsoroljuk a legnépszerűbb lehetőségeket.

Applikációk

Online tanulás

IELTS Prep App
Segít gyakorolni a beszédet
és a szövegértést.

Road to IELTS Last Minute
Regisztrációt követően
ingyen elérhető felkészítő
– amennyiben a British
Council-nál teszel IELTS
vizsgát.

Word Power App
Szókincsbővítés több mint
100 kérdés segítségével.
LearnEnglish
Audio & Video
A British Council
szövegértést fejlesztő
applikációja.

LearnEnglish website
Komplex nyelvvizsga
felkészítő weboldal
learnenglish.
britishcouncil.org

Letölthetőek az App Storeból és a Google Play-ből.

Egyéb
segédanyagok

Személyes
segítség

Online gyakorló tesztek
Látogass el a takeielts.org
weboldalra.

IELTS felkészítő tanfolyam
Látogass el a
britishcouncil.hu/en/
english oldalra és tudj meg
többet IELTS felkészítő és
IELTS intenzív felkészítő
tanfolyamainkról.

Gyakorlókönyvek
A felkészítő könyvek listáját
weboldalunkon találod.
Segítség tanároknak
Látogass el az ielts.org/
teachers weboldalra.

IELTS honosítás Magyarországon
A sikeres IELTS bizonyítvány honosítható, mellyel extra
pont szerezhető a felvételin és kiváltható a diploma is.

