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E L Õ S Z Ó

Az elmúlt pár évben alapvetõ változás történt a nyelvtudással kapcsolatos el-

várások terén. A célnyelvre vonatkozó ismeretanyag felhalmozásának igényét

felváltotta az adott nyelv tényleges használatának szükségszerûsége. E felisme-

résnek köszönhetõen a nyelvtanítás-nyelvtanulás középpontjába a nyelvi kész-

ségek fejlesztése került. A nyelvtudás mérésére új típusú nyelvvizsgarendszerek

jöttek létre és váltak elterjedtté hazánkban is. Az Európa Tanács által kidolgozás-

ra került egy egységes európai nyelvvizsga-koncepció, miszerint a nyelvtudás

mérése a készségek fejlettségi fokának meghatározásán alapul. Ehhez a köve-

telményrendszerhez igazodik más európai nyelvvizsgákkal együtt a CILS és a

CELI olasz nemzetközi nyelvvizsga is. Egy új rendszer kidolgozása az érettségi

nyelvvizsga esetében is elengedhetetlenné vált. A nemzetközi nyelvvizsgák és a

hamarosan bevezetésre kerülõ új érettségi nyelvvizsga között sok a hasonlóság,

hiszen a tudás mérésének alapkritériumai ugyanazon alapelveket és követelmé-

nyeket modellezik. Mindkét vizsgatípus összefüggõ, autentikus szövegekkel dol-

gozik nemcsak az olvasott és hallott szövegértés, hanem a nyelvhelyesség méré-

sekor is. Kisebb eltérések csak a tematikában, illetve egyes feladattípusokban

vannak. A vizsgára készülõ a feladatok típusaiból képet alkothat a nyelvvizsgák

jellegérõl. Mivel az egyes nyelvvizsgatípusok alapvetõen csak a nyelvhelyesség

mérésében különböznek egymástól, ezért bármelyik nyelvvizsgára való felké-

szüléskor ajánlatos a különbözõ nyelvvizsgákra vonatkozó fejezetek együttes fel-

használása.

Ez a könyv gyakorlókönyv, célja tehát nem merülhet ki a nyelvtudás mérésé-

ben. A könyv írásakor egyik fontos szempontunk a készségek fejlesztése volt,

ami nem mindig tette lehetõvé a mérésre megalkotott feladatokkal való teljes

egybeesést. Így a vizsgafeladatokhoz képest eltérések mutatkozhatnak például a

feladatok hosszában.

A fejezetek végén megoldókulcs található, mely alapján a felhasználó pontos

visszajelzést kaphat nyelvtudásának fokáról. A megoldókulcs egyrészrõl lehetõ-

vé teszi a könyv önálló használatát, másrészrõl azonban, szerkezeti okok miatt,

némileg behatárolja a nyelvvizsgán szereplõ feladattípusok felhasználási lehetõ-

ségét (levelekre írandó válasz mint nyelvhelyességi feladat, mondatok szerkeze-

tének megváltoztatása). A fejezetek elején hasznos tudnivalókat találnak a fel-

adatok céljával és a vizsga sikerét elõsegítõ helyes hozzáállással kapcsolatban.

Jó munkát kívánunk!

A szerzõk
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