LanguageCert Vizsgahely vagyunk!
LanguageCert nyelvvizsga időpontok

2019-ben:

vizsgaidőszak

Írásbeli,
szóbeli
beszédértés
vizsgarész

Szóbeli
beszédkészség
vizsgarész

Jelentkezés
megnyitása

Jelentkezési
határidő

Pótjelentkezési
határidő

Szintek

2019.10.18-26.

2019.10.18.
péntek

2019.10.18-19.
2019.10.25-26.

2019.09.09.

2019.09.27.

2019.10.01.

B2, C1

2019.11.17.

2019.12.17.*

2019.12. 6-14.

2019.12.7
szombat

2019.12.6-7.
2019.12.13-14.

2019.10.21.

2019.11.15.

2019.11.19.

B2, C1

2020.01.6.

2020.02.5*

eredményközlés bizonyítvány
határideje
határideje*

A szóbeli vizsgák a megadott napok bármelyikén lehetnek, a vizsgahely beosztása alapján.
* A bizonyítvány kiállítás határideje azokra a sikeres vizsgázókra vonatkozik akik nem adnak be felülvizsgálati kérelmet az eredményközlés után.

A LanguageCert nyelvvizsga előnyei









nemzetközileg elismert, egynyelvű nyelvvizsga
írásbeli, szóbeli vagy komplex angol nyelvvizsgákat kínál
ideális választás hazai és külföldi tanulmányokhoz, munkavállaláshoz
a gyakorlati, kommunikatív nyelvtudásra helyezi a hangsúlyt
a feladatok hétköznapiak, életszerűek
a vizsga alatt egynyelvű szótár használata megengedett
a szóbelin tanár-diák párbeszédek zajlanak, hangfelvétel készül, melyet központilag pontoznak
versenyképes vizsgadíjak

A vizsgák a következő vizsgarészekből állnak:
írásbeli részvizsga:
1. olvasott szöveg értése
2. írott szöveg létrehozása

szóbeli részvizsga:
1. beszédkészség mérése
2. hallás utáni szövegértés

komplex vizsga: írásbeli részvizsga + szóbeli részvizsga
Az akkreditált nyelvvizsgák árai
LanguageCert
szintek
Achiever - B1
Communicator - B2
Expert - C1

Magyarországon akkreditált
szintek
B1 - Alapfok
B2 - Középfok
C1 - Felsőfok

Komplex vizsga Szóbeli részvizsga Írásbeli részvizsga
29 800 Ft
33 200 Ft
35 200 Ft

18 900 Ft
21 200 Ft
23 200 Ft

18 900 Ft
21 200 Ft
23 200 Ft

A nyelvvizsga értékelése
Az írásbeli és a szóbeli vizsga értékelése pontozással történik.
A következő táblázatok tartalmazzák az egyes szinteken a sikeres vizsgához teljesítendő minimumot.
Ha csak az egyik részvizsga sikeres (ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI), arról államilag elismert írásbeli vagy
szóbeli nyelvvizsga bizonyítványt és nemzetközi bizonyítványt kapnak.

Eredmények közlése
Ez nem lehet később, mint az első vizsgaalkalomtól számított 30 nap. A vizsgahelyek feladata, hogy a
vizsgázókat az eredményekről értesítsék az előre megbeszélt módon.
Felkészítést segítő anyagok
További részletes leírás a vizsgáról, gyakorló feladatsorok, mintamegoldások és minta vizsgavideók
a www.LanguageCert.hu weboldalon találhatók.
Az angol nyelvű www.LanguageCert.org honlapon pedig segédanyagok tárháza található mind a diákoknak
és tanároknak.
A Svetits vizsgahelyen további információk a feladattípusokról, egyéb részletekről: Gál József
A LanguageCert Nyelvvizsgaközpont elérhetőségei:
LanguageCert Nyelvvizsgaközpont
1095 Budapest, Soroksári út 48.
T: +36 1 612 0309
E: info@languagecert.hu
W: www.languagecert.hu

