Tudnivalók a CAE vizsgáról

Miből áll a nyelvvizsga?
A CAE vizsgának négy része van. Egy napon zajlik az olvasott szövegértés
és nyelvhelyesség, az íráskészség, és a hallás utáni szövegértés vizsgarész, a szóbelire
általában egy másik napon kerül sor. A szóbeli nyelvvizsgán két vizsgáztató és két
vizsgázó vesz részt.
A vizsga szerkezetét az alábbi táblázat foglalja össze. Teljeskörű információt (a
vizsgarészekről, a feladatokról, az elvárt teljesítményről, pontozásról és értékelésről, a
sikeres felkészülésről) a Cambridge English CAE-ről szóló honlapján talál, illetve a
vizsgához tartozó vizsgázói információs füzetben illetve tanári kézikönyvben. A
honlap és a letölthető anyagok angol nyelvűek, ezért javasoljuk azokat nyelvtanári
segítséggel feldolgozni és használni, de kérdés esetén keresheti Ügyfélszolgálatunkat
is.
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Mik a sikeres vizsga feltételei?
A CAE vizsga eredményeit az ún. Cambridge English Skálán tüntetik fel. A vizsgázó
mind a négy kommunikációs készségre (beszéd- és íráskészség, olvasott és hallott
szöveg értése) illetve a nyelvhelyességre kap egy külön pontszámot. Ezeknek a
pontszámoknak az átlaga adja meg a nemzetközi vizsgabizonyítvány összesített
eredményét, minősítését és a vizsgázó nyelvi szintjét a Közös Európai Referenciakeret
(KER) alapján az alábbiak szerint:
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* A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető nemzetközi bizonyítványokról és azok
szintjeiről a Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon, a ’Kiterjesztett bizonyítvány’
részben olvashat bővebben.

Milyen szintű államilag elismert bizonyítvány szerezhető a CAE nyelvvizsgával?
A CAE nyelvvizsgával Magyarországon C1 szintű (felsőfokú) egynyelvű komplex
nyelvvizsga-bizonyítvány szerezhető, ún. részvizsga-bizonyítvány (tehát csak írásbeli
vagy szóbeli) nem.
A sikeres államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzéséhez két feltételnek
kell teljesülnie:
-

a vizsgázó összesített eredményének el kell érnie a vizsgaközpont által
meghatározott ún. megfelelési minimumot,
a vizsgázónak mind a négy nyelvi készség (beszéd- és íráskészség, olvasott és
hallott szöveg értése) esetében legalább 40%-os eredményt kell elérnie.

Ahogy a fenti táblázat mutatja, a CAE vizsgán a megfelelési minimum a Cambridge
English Skálán mért 180 pont, míg az egyes készségek esetében elvárt 40% megfelelője
a Cambridge English Skálán mért 153 pont.
A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető államilag elismert nyelvvizsgabizonyítványokról további hasznos információkat talál Vizsgaeredményekről szóló
oldalunkon.

