Pearson Test of English General nyelvvizsga
A PTE General nyelvvizsgát úgy alkották meg, hogy az angol nyelvtanulásban a pozitív
teljesítményt ismerje el. A vizsga két részből áll, egy írásbeliből és egy szóbeliből. Az írásbeli
a hallásutáni és az olvasási megértést, valamint a fogalmazási készséget méri, független
vizsgáztatók értékelik az Egyesült Királyságban (UK). A szóbeli vizsgáztatást helyi,
felkészített vizsgáztatók bonyolítják és a felvételeket a további értékelés céljából az Egyesült
Királyságba küldik.
Hat tudásszint van, amelyek kapcsolódnak a Közös Európai Referenciakerethez (KER). Az
összes tudásszintet az Ofqual (Képesítések és Vizsgaszabályzatok Kormányzati Irodája) által
akkreditált Edexcel állapítja meg. A PTE General vizsgák nem vesztik el az érvényességi
határidejüket. A nyelvtanulókat ugyanakkor arra ösztönzik, hogy keressék a nyelvgyakorlás
lehetőségeit és biztosítsák a rendszeres előrehaladást.
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A PTE General nyelvvizsga mind a négy alapkészséget értékeli, a megértést, a beszédet, az
olvasást és a fogalmazást. Az angolul történő kommunikálás képességére összpontosít inkább,
nem a tesztmegoldásben szerzett jártasságra.
A vizsgafeladatok az osztályteremben történtek természetes folytatása, megadva ezzel a
vizsgázóknak azt a lehetőséget, hogy a lehető legjobban teljesítsenek.




a kommunikációs képesség mérése - a PTE General egy történeten alapuló vizsga,
amit úgy hoztak létre, hogy a vizsgázó szabadon kifejezhesse magát és
megmutathassa, milyen jól tudja használni az angolt
valószerű és ismerős feladatok - a vizsga olyan életszerű feladatokat használ, mint
például üzenetek írása, beszélgetés és újságcikkek megértése és egy beszélgetésbe
való bekapcsolódás



pozitív vizsgaélmény - a vizsgafeladatok során, amelyek a témához illenek és
hitelesek, a vizsga segíteni fog a tanulóknak abban, hogy megtalálják az erősségeiket
és nyomon követhessék a fejlődésüket és a sikereiket.

A PTE General vizsgák évente három alkalommal, májusban, júniusban és decemberben
tehetők le. A pontos időpontok a Pearson Test of English General honlapján olvashatók. A
vizsgák áráról és a jelentkezés módjáról a 46/780-859-es telefonon adnak tájékoztatást 15 és
18 óra között.

