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1. Bevezetés 

 
  A vizsgálat célja: egy CAE (Certificate in Advanced English) feladatokat 
tartalmazó félévzáró teszt részeredményeinek részletes elemzése annak felmé-
rése érdekében, hogy a tesztelt csoport tagjai rendelkeznek-e a CAE teszt sike-
res megoldásához szükséges készségekkel, valamint annak megállapítására, 
hogy az angol nyelv másfél éves tanítási-tanulási folyamata a szóban forgó cso-
portot tekintve mennyire volt eredményes. 
  A kísérlet tesztanyaga: egy CAE hallásértés-alteszt (1., 2., 3., 4. rész) és két 
CAE olvasásértési alteszt-feladat (2., 3. rész). 
  A tesztelés alanyai: tíz másodéves számítástechnika szakos egyetemi hall-
gató a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemről (Marosvásárhely), akik-
nek másfél éve tanítom az angol nyelvet (haladó – „advanced” szint). 
 
 
2. Hipotézisek 
 
2.1. A hallgatóknak az órákon nyújtott teljesítménye, illetve a róluk kialakult 
tanári véleményem összhangban van egy validált tesztben (CAE) nyújtott telje-
sítményükkel, ami hallásértési és olvasásértési készségeiket illeti (megegyező 
validitás – concurrent validity). Feltételezem, hogy a vizsgált csoportból min-
denki sikeresen szerepelne egy CAE vizsgán a hallásértést illetően, és a csoport 
legalább fele sikeres lenne az olvasásértést illetően. 
 
2.2. Különbségek figyelhetők meg az órákat rendszeresen látogató, készségei-
ket fejleszteni igyekvő, motivált hallgatók teljesítménye, valamint az órákat csak 
ritkán látogató, nem túl motivált hallgatók teljesítménye között.  
 
2.3. Feltételezem, hogy a CAE teszt „házi” használata alkalmával is érvényes 
az, hogy a konstruktum feladatainak korrelálniuk kell egymással (construct 
validity, Alderson 1995).  
 

 



 

3. A kutatás elméleti háttere 
 
3.1. A hallásértés becslése/tesztelése 
  A hallásértés tesztelése kétféleképpen történhet. Az interaktív hallásértés 
vizsgálatakor a hallásértést végző személynek módjában áll a társalgás résztve-
vőjeként befolyásolni az interakció menetét. A hallásértésnek ezt a típusát leg-
többször ún. integrált vizsgálat során tesztelik. Ennek során a hallgató beszélővé 
válhat, reagálnia kell a beszélő által mondottakra. Nem interaktív hallásértéskor a 
hallásértést végző személy kívül marad a cselekményen, nem szólhat bele az 
elmondottakba, nem szakíthatja félbe a beszélőt. Ilyen például egy rádióműsor 
hallgatása. A nem interaktív hallásértés tesztelése általában az ún. izolált vizsgá-
lat során történik. Ebben a tanulmányban az izolált hallás utáni értés vizsgála-
tának egy példáját szándékozom vizsgálni. 
  Napjainkban a kommunikatív korszak tesztelői úgy vélik, hogy hallás-
értés közben dinamikus, jelentésépítő folyamatok mennek végbe. Szerintük a 
hallás utáni értés a spontán, természetes beszéd kontextusban való megértését 
jelenti, így a teszteket is ennek szellemében állítják össze, vagyis az elhangzó 
szövegek nyelve csak részben vagy egyáltalán nem eltervezett, gyakoriak az 
elnagyolt, félbehagyott mondatok, nem túl magas az információsűrűség, a nyel-
vezet inkább hétköznapi, nyelvtanilag nem túl bonyolult. Továbbá a szöveget 
egyszerű kohéziós eszközöket tartalmazó rövidebb mondatok alkotják, gyakori 
a redundancia, az ismétlés, az újrakezdés és átfogalmazás, a beszélők gesztu-
sokkal támasztják alá mondanivalójukat, a hangképzés gyakran elmosódott, 
világos a beszélő / beszélők viszonyulása az elmondottakhoz (Hock 1998). 
  A hallásértési tesztfeladatok csoportosítására többféle példa található az 
irodalomban: megkülönböztetnek produktív vagy nem produktív, autentikus 
vagy nem autentikus, írott vagy beszélt nyelvi eredetű, interaktív vagy nem inte-
raktív, információt közlő vagy társalgást fenntartó szövegtípushoz tartozó 
tesztfeladatokat (Bárdos 2002). Például, ha a produktív és nem produktív fel-
osztást vesszük alapul, akkor produktívnak nevezzük azokat a feladatokat, 
amelyek a hallás utáni értést az írást és a beszédet bevonva, tehát integráltan és 
ezért részben szubjektív módon mérik. Nem produktívak azok a feladatok, 
amelyek objektívebben, „tisztán” mérnek. Nem produktív feladatok például a 
feleletválasztós ütemek, az igaz/hamis ütemek, a feleletválasztós szöveg-
kiegészítés, a passzítás, a sorba rendezés és az információátvitel. Produktívnak 
számítanak a nyitott végű ütemek, az igaz/hamis ütemek, ahol a hamis ütemet 
ki kell javítani, a hallás utáni szövegkiegészítés, az összegzés, a reprodukálás, a 
jegyzetelés, a kiegészítéses ütemek, valamint a diktálás vagy a transzkripció 
(Hock 1998). 
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 3.2. Az olvasási készség vizsgálata 
  Olvasáskor az olvasó és a szöveg között végbemenő interakciót több 
faktor befolyásolhatja: a szöveg műfaja, grammatikája, az olvasó nyelvtudása, 
motivációja, attitűdje, a világról alkotott tudása, háttérismeretei, a rendelkezé-
sére álló idő stb. Az olvasási készséget vizsgáló teszteket igyekeznek úgy össze-
állítani, hogy azok összhangban legyenek az olvasás természetéről kialakított 
képpel. A widdowsoni értelemben vett autentikusság értelmében „a) a szöveg-
nek a lehető legmeggyőzőbbnek és realisztikusnak kell lennie, még akkor is, ha 
nem tökéletesen autentikus; b) a feladatnak a jelöltet arra kell késztetnie, hogy 
nagyjából ugyanúgy járjon el a szöveg elolvasása során, amint azt a való életben 
tenné.” (Hock 1998, 65) 
  A kommunikatív tesztek összeállításánál figyelembe veszik, hogy általá-
ban milyen célból olvasunk. Megkülönböztetünk referenciaszövegeket, szórakoztató 

szövegeket, tényfeltáró szövegeket és instrukciókat. Különböző típusú szövegek, me-
lyek más-más olvasási technikát igényelnek: skimming – a gyors áttekintésre, 
globális képalkotásra; scanning – gyors olvasás egy-egy információ megtalálására; 
az extenzív olvasás – gyors, különösebb cél nélküli olvasás; intenzív v. figyelmes, 
alapos olvasás – a teljes megértés céljából (Hock 1998). 
  Az olvasási készségek vizsgálatakor használt teszttechnikák és feladat-
típusok három nagy csoportba sorolhatók. Az első csoportba a „kész válaszo-
kon” alapuló tesztek tartoznak, melyeknél a tesztkészítők megadják a fix vá-
laszlehetőségeket (alternatív teszt: igaz/hamis, objektív feleletválasztós teszt, 
párosítás). A második csoport a „kötött válaszokon” alapuló teszttechnikákat 
foglalja magába, melyeknél az adott szöveg szerkezete határozza meg a helyes 
választ (mondatkiegészítés, szövegkiegészítés, fordítás, információ-lokalizálás). 
A harmadik csoportba a „szabad választáson”alapuló tesztfeladatok tartoznak, 
ahol az elvárt válasz lehet egy kérdésre adott rövid válasz, vagy egy terjedelme-
sebb szóbeli vagy írásbeli felelet (rövid válasz, tömörítés, kivonatolás, össze-
foglalás, elmesélés, információátvitel nem nyelvi készségekbe az értettség de-
monstrálására). 
 
3.3. Validitás 
  A tesztek minőségét a „jó” teszt két fő kritériuma, a validitása és 
reliabilitása által lehet meghatározni, vizsgálni. Egy teszt validitása azt fejezi ki, 
hogy valóban azt méri-e egy teszt, amire készült, a reliabilitás pedig a megbíz-
hatóságát. Ha egy teszt nem megbízható, vagyis nem reliábilis, akkor valid sem 
lehet. Viszont ha egy teszt megbízható, az még nem jelenti azt, hogy valid is. 



  A validitásnak több típusát különbözteti meg a szakirodalom. Az első a 
belső validitás, amely háromféleképpen, a triviális validitás (face validity), a tartalmi 
validitás (content validity) és a válasz validitás (response validity) révén mérhető. 
A második a külső validitás, ezen belül megkülönböztetnek megegyező validitást 
(concurrent validity) és prediktív validitást. A harmadik a szerkezeti validitás 
(construct validity), amely mérhető az elmélettel való összevetés révén, belső egyezések, 
összefüggések (correlations) révén, a vizsgázók biológiai és pszichológiai jellemzőivel való 

összevetés révén, multitrait-multimethod analízis és konvergens-divergens validáció révén, 
valamint faktor analízis segítségével (Alderson 1995). 
  A tesztanalízisek egyik alapvetően meghatározó fogalma a korreláció.  
A korreláció azt mutatja meg, hogy két eredménysor milyen mértékben egyezik 
meg egymással, milyen összefüggésben vannak. A korrelációs szám értékei +1 
és –1 közöttiek, a +1 a tökéletes megegyezést, a –1 pedig az összefüggések 
teljes hiányát mutatja.  
  A továbbiakban az általam felhasznált két validációs módszert: a meg-
egyező validitást és a korrelációs validitást mutatom be részletesebben. 
 

3.3.1. A megegyező validitás (concurrent validity) 

  A megegyező validitás a külső validitás egyik fajtája, amelynek a bizo-
nyításához leggyakrabban a korrelációs együtthatót használják. Lényege a vizsgázó 
teszteredményeinek összehasonlítása más, időben nem nagy eltéréssel végzett 
hasonló jellegű, már validált tesztben elért eredményeivel, vagy pedig a diákok 
készségeinek minősítésére vonatkozó egyéb bizonyítékokkal, így például  
összehasonlíthatjuk a tesztben nyújtott teljesítményüket az őket jól ismerő 
tanárok osztályzataival. Ezt az utóbbi módszert szándékozom kipróbálni és 
alkalmazni első hipotézisem igazolására. 
 

3.3.2. Belső egyezések (internal correlations) 

  A szerkezeti validitás egyik mérési lehetősége az, hogy megvizsgáljuk a 
teszten belüli altesztek közötti korrelációt. Egy teszten belül azért van több 
alteszt, hogy ezek különböző dolgokat mérjenek, tehát hozzájáruljanak egy 
egészleges, átfogó kép kialakításához a vizsgázó nyelvi készségeire vonatko-
zóan. Ezért elvárjuk, hogy a korrelációk közöttük ne legyenek túl magasak (+3, 
+5). Ha két komponensnek túlságosan magas a korrelációja (+9), akkor felte-
vődik a kérdés, hogy valóban különböző dolgokat mérnek, vagy pedig ugyanazt 
mérik. Ha ugyanazt mérik, akkor az egyik kihagyható. Egyazon alteszt, 
konstruktum feladatainak természetesen jobban kell korrelálniuk egymással, 
mint különböző altesztek feladatainak. Tanulmányomban az egy konstruktu-
mon belüli feladatok korrelációját vizsgálom meg harmadik hipotézisem 
bizonyítására. 
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4. A kutatás részletes leírása 

 
4.1. A tesztelés alanyainak bemutatása 
  A tesztelt csoport tagjai a Sapientia EMTE Marosvásárhelyen működő 
Műszaki és Humántudományok Karának másodéves, számítástechnika szakos 
hallgatói. Az egyetemen négy szemeszterben (első és másodéven) kötelező 
tantárgy az angol nyelv. Heti egy alkalommal, két órában történik az oktatás. 
Nyelvórákon kis csoportokkal dolgozunk (10-12 diák). A kísérleti (haladó) cso-
porttal másfél éve a Headway tankönyvsorozat New Headway Advanced könyvei-
ből (Student’s Book, Workbook) dolgozunk. 
  Ahhoz, hogy államvizsgázhassanak, a hallgatóknak szükségük van egy, 
az állami egyetemek által is elismert nyelvvizsgára. Ez alól kivételt képeznek 
azok, akik már rendelkeznek egy megfelelő nyelvvizsgával. A vizsgaközpon-
toknál, ahol hallgatóinknak nyelvvizsgázniuk kell, az angol nyelv esetében elfo-
gadott bizonyítványok általában a következők: Cambridge FCE (A szint), CAE 
vagy CPE; TOEFL – minimum 600-as szint (csak két évig érvényes); IELTS 
Academic – 7-es szint. A CAE vizsga tehát az elfogadott vizsgák közé tartozik, 
ezért is tartottam fontosnak kipróbálni a haladó csoporttal, hiszen őket is ér-
dekli, hogy tudásukkal helytállnának-e egy ilyen vizsgán, és hogy melyek azok a 
területek, ahol még gyakorlásra van szükség. 
 
4.2. A teszt bemutatása 
  A teszt a Longman kiadó Gold-sorozatának Advanced Gold Exam 
Maximiser (2001) könyvéből a vizsgagyakorlatból (Practice Exam) a hallásértést 
tesztelő négy feladatot, illetve az olvasási készséget tesztelő feladatok közül a 
másodikat és harmadikat (Paper 4 – Listening, Part 1,2,3,4, Paper1 – Reading, 
Part 2,3) foglalta magába.  
  A CAE tesztek öt részből épülnek fel (Reading, Writing, English in 
Use, Listening és Speaking), amelyek a végeredménynél ugyanannyi százalékot 
képviselnek (az összesen elérhető 200 pontból mindegyik alteszt 40 pontot ér). 
Az, hogy valaki eléri-e az átmenő szintet, nem az altesztek eredményeitől függ 
külön-külön, hanem az összeredménytől. Ahhoz, hogy valaki az A, B, C, D 
vagy E minősítési skálán (A, B, C átmenő, D, E nem átmenő) legalább a C 
kategóriába kerülhessen, a maximálisan elérhető pontszám legalább 60%-át kell 
teljesítenie.  
  A hallásértés tesztelésénél az első rész egy megközelítőleg kétperces 
monológ, amelyet kétszer kell meghallgatni, és mondatokat kell közben kiegé-
szíteni. A második rész ismét egy két-három perces monológ, amelyet csak 



egyszer lehet meghallgatni, és ismét mondatokat kell kiegészíteni. A két feladat 
a specifikus információt megértő készséget teszteli. A harmadik rész egy négy-
perces társalgás három beszélő között, amelyet kétszer kell meghallgatni, és 
közben mondatokat kiegészíteni. A kérdések a fő gondolatok és a releváns 
információ megértésének készségét, valamint a beszélők attitűdjének a felisme-
rését tesztelik. A negyedik rész öt, tematikailag összefüggő, egyenként harminc 
másodperces monológ kétszeri meghallgatásából áll, ahol mindegyikkel kap-
csolatosan két, vagyis összesen tíz feleletválasztós kérdésre kell válaszolni.  
A kérdések tesztelik, hogy a hallásértést végző meg tudja-e különböztetni egy-
mástól a beszélőket, érti-e, hogy miről beszélnek, milyen szándékaik vannak, 
milyen az attitűdjük. A szavak hibás leírása a válaszokban általában nem meg-
engedett. A mondatok kiegészítésénél ajánlott a szövegekben elhangzó szava-
kat használni.  
  Az olvasási készség vizsgálatával foglalkozó altesztből időhiány okából 
csak két részt sikerült felhasználnom. A második részben (Part 2) a feladat egy 
szöveg kiegészítése (gapped text). Meg van adva nyolc szövegrész, amelyek az 
eredeti szövegből voltak eltávolítva, ezeket kell visszahelyezni a megfelelő he-
lyükre. Egy bekezdéssel több van megadva, mint ahány szükséges. A feladat a 
következőket méri: érti-e a vizsgázó, hogy miképpen épülnek fel a szövegek; 
meg tudja-e jósolni, hogy mi következik, mi látható előre a szövegben; átlátja-e 
az egymásutániságot, felismeri-e a szöveg struktúrájára utaló szavakat. A har-
madik rész (Part 3) egy feleletválasztós feladat, ahol hét esetben négy-négy 
lehetőség közül kell kiválasztani a legmegfelelőbbet egy kérdésre adandó vá-
laszhoz vagy mondatok befejezéséhez. Ezzel a részletek megértésére, valamint 
a vélemények és attitűd értelmezésére utaló készségeket tesztelik. A szövegek 
autentikusak, amelyeken minimális változtatásokat végeznek, amikor a tesztben 
alkalmazzák őket. Többféle szövegtípust alkalmaznak, ezek lehetnek: vélemény 
kifejtése, leírás, elmesélés stb.  
 
4.3. A tesztelés körülményeinek, lebonyolításának leírása 
  A teszteléshez két óra állt rendelkezésünkre. A terem akusztikai tulaj-
donságai és a felhasznált CD-lejátszó hangminősége megfelelőnek bizonyultak. 
A terem elég tágas volt ahhoz, hogy a hallgatók megfelelő távolságra ülhesse-
nek egymástól. 
  A tesztelést a hallásértési készséget mérő alteszttel kezdtem. Erre a 
CAE útmutatók alapján 45 percet szántam. Ezt követte az olvasási készséget 
mérő két altesztfeladat megoldása, amelyre negyvenpercnyi időt engedélyeztem, 
vagyis a teljes Reading részre az útmutató szerint engedélyezett 75 percnek 
több mint a felét. 
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  Mindkét rész előtt röviden elmagyaráztam, hogy mi az, amire érdemes 
figyelni, hangsúlyt fektetni munka közben, vagyis milyen stratégiát ajánlott kö-
vetni a CAE útmutatók alapján. 
  A hallásértést tesztelő rész közben hallgassuk meg és olvassuk el figyelme-
sen az utasításokat, győződjünk meg róla, hogy értjük, amit tennünk kell; fi-
gyeljünk a témára, a szereplőkre és a kontextusra, miközben olvassuk a 
kérdéseket; használjuk ki mindegyik rész meghallgatása előtt a megadott időt 
arra, hogy végigolvassuk a kérdéseket, és gondolkozzunk azon, hogy milyen 
típusú választ igényelnek; ne feledjük, hogy a tesztlapon megadott információ 
megfelelő sorrendben van, vagyis követi a hangfelvételt (ez segítségként van 
így), ellenőrizzük, hogy a mondatokba beírt válaszunk (a mondat kiegészítése) 
értelmes-e; figyeljünk az üres hely előtti és utáni információra; ellenőrizzük, 
hogy válaszainkat helyesen írtuk-e le, ha nem, javítsuk ki; próbáljuk az elhangzó 
szavakat használni és ne a sajátjainkat; ne feledjük, hogy a második rész csak 
egyszer fog elhangzani; ne próbáljunk túl hosszú válaszokat írni, a válaszok 
szavak, számok vagy rövid kifejezések lesznek, amelyeknek el kell férniük a 
megadott dobozkában; a számokat nem kell szavakkal leírni, használjunk 
számjegyeket erre a célra; ne ismételjünk meg olyan információt, ami már le 
van írva, meg van adva; ne essünk pánikba a második résznél, mert lesz ele-
gendő idő a válaszok leírására hallgatás közben. 
  Az olvasási készséget tesztelő rész közben: fussunk végig a szövegen 
(skimming), és jelöljünk be minden kulcsfontosságú információt; próbáljunk 
interakcióba lépni a szöveggel, beleképzelni magunkat abba, amiről olvasunk, 
és alakítsunk ki egy véleményt a szöveg tartalmával kapcsolatosan; húzzuk alá a 
fontosabb szavakat a kérdésekben és győződjünk meg róla, hogy megértettük, 
mit jelentenek; ha a kérdés olyasmire utal, ami a szövegben van, akkor győ-
ződjünk meg róla, hogy valóban a szövegben megjelenő információt használjuk 
fel a válaszban (és nem saját véleményünket, elképzelésünket); ellenőrizzük, 
hogy válaszunk fedi-e a kérdés minden részletét; olvassuk el még egyszer fi-
gyelmesen azt a részt, amelyről úgy gondoljuk, hogy válaszunkat tartalmazza, 
ellenőrizve, hogy nem hagytunk-e ki valamit; hagyjuk a nehéznek tűnő 
kérdéseket a feladat végére, térjünk vissza rájuk miután a könnyebbeket meg-
válaszoltuk; hagyjunk időt a nehezebb kérdések ellenőrzésére; figyeljünk az 
alcímekre, mert segíthetnek a kontextus meghatározásában; ne bátortalanod-
junk el, ha nem értünk bizonyos szavakat, próbáljuk kihámozni az értelmüket a 
kontextusból; ne próbáljunk egy kérdésre sem válaszolni, mielőtt legalább két-
szer el nem olvastuk; ne töltsünk el túl sok időt egy kérdéssel; ne feltételezzük, 
hogy ha a kérdésben szereplő szavakat vagy kifejezéseket felfedezzük a teszt-
ben, akkor a választ is megtaláltuk.  



 

4.4. A teszteredmények elemzése a hipotézisek függvényében 
4.4.1. Régóta foglalkoztat a kérdés, hogy vajon a csoport tagjai hogyan, meny-
nyire sikeresen állnák meg a helyüket egy CAE vizsgán. Ezt azért is fontos 
tudni, mert a csoportból többen érdekeltek egy ilyen vizsgán való részvételben, 
másrészt pedig fontos felmérnem, hogy véleményem, osztályzataim mennyire 
megbízhatók, hogy a diákok eddigi, órákon nyújtott teljesítménye összhangban 
van-e egy validált tesztben (CAE) nyújtott teljesítményükkel.  
  Saját osztályzataimat igyekeztem a lehető legobjektívebben megálla-
pítani, figyelembe véve a diákok eddigi másfél év során elért osztályzatait, va-
lamint készségeik órákon való megnyilvánulását. A teszteredmények esetében a 
végeredményt úgy számoltam ki, hogy a hallásértést mérő részben és az olva-
sási készségeket tesztelő részben elért pontszámok összegét százalékká alakí-
tottam (vagyis kiszámoltam, hogy a két részben összesen elérhető 50 pont hány 
százalékát sikerült teljesíteni), majd ennek alapján állapítottam meg a Romániá-
ban alkalmazott jegyskálán (1–10) az illető százaléknak megfelelő jegyet. Ter-
mészetesen a teszt „házi” alkalmazása során használt értékelési eljárás eltér egy 
CAE nyelvvizsgán alkalmazottól (nem állt rendelkezésemre olyan információ, 
hogy e tesztnél hogyan pontoztak, a különböző ütemek, altesztek hogyan vol-
tak súlyozva), ezért pontozáskor minden helyesen megoldott ütemre 1 pontot 
adtam. Az eredményeket az altesztekben elért részeredményekkel együtt táblá-
zatban (Melléklet) foglaltam össze. 
  A teszteredmények és saját osztályzataim közötti korreláció megálla-
pítására a rangsorkorrelációt, vagyis a Spearman-féle rangsor korrelációs 
együttható, az Rho (Spearman Rank Order Correlation Coefficient) kiszámítását 
alkalmaztam. 

 
 

Hallgató 
Teszt- 

eredmény 
Tanári 

osztályzat 
r1 r2 d d·d 

B. B. 7 10 5 1,5 3,5 12,25 

B. N. 8 10 2 1,5 0,5 0,25 

D. Sz. 6 6 8,5 10 1,5 2,25 

I. Zs. 6 7 8,5 8 0,5 0,25 

K. A. 7 7 5 8 3 9 

L. Z. 6 7 8,5 8 0,5 0,25 

N. L. 8 9 2 3,5 1,5 2,25 

Sz. Z. 8 9 2 3,5 1,5 2,25 

Sz. T. 6 8 8,5 5,5 3 9 

Sz. B. 7 8 5 5,5 0,5 0,25 
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  Figyelembe véve, hogy a maximális korrelációs érték +1, és a +0,9,  
+0,8 jó korrelációnak számít, a 0,77-es érték azt bizonyítja, hogy a tesztered-
ményekhez mérten a tanári osztályzat elég megbízható. Lévén, hogy kisszámú 
csoportról és egyetlen összehasonlításról van szó, az eredmény alapján nem 
jelenthetem ki, hogy osztályzataim egy valid teszthez viszonyítva feltétlenül 
megbízhatók, a csoportra vonatkoztatva viszont elfogadható bizonyítékok arra, 
hogy ismerem és képes vagyok objektíven megítélni a hallgatók képességeit.  
  Feltételeztem, hogy a vizsgált csoportból mindenki sikeresen szerepelne 
egy CAE vizsgán, ami a hallásértést illeti, és a csoportnak legalább fele szere-
pelne sikeresen, ami az olvasásértést illeti.  
  A hallásértési teszt esetén a 10 hallgató közül 9 ért el 60% feletti telje-
sítményt, ebből 4 hallgató teljesített 70% felett (Melléklet), vagyis a hallásértési 
készségeiket illetően 90%-uk eséllyel venne részt egy CAE teszten.  
  Ami az olvasásértést illeti, a hallgatóknak pontosan fele ért el 60% fe-
letti sikeres teljesítményt, a többiek nagy része még az 50%-ot sem érte el 
(Melléklet). Ez az eredmény  kevésbé megbízható, mint a hallásértést tesztelő 
rész eredménye, egyrészt azért, mert nem volt alkalom az egész Reading részt 
beiktatni a tesztbe, másrészt pedig azért, mert a hallgatóknak ezeket a feladato-
kat a hallásértési feladatok befejezése után kellett megoldani, ezért panaszkod-
tak is utólag, hogy túl fáradtak voltak már ennél a résznél. 
  A hallásértést mérő rész eredményeit párhuzamba állítva az olvasási 
készségeket mérő rész eredményeivel világosan látszik, hogy nincs közöttük 
releváns összefüggés abból a szempontból, hogy aki jó eredményt ért el az 
egyiknél, az a másiknál is jól szerepelt volna, sőt hat esetben több mint két 
jegynyi eltérés van a két eredmény között: 
 

Hallgató hallásértési rész (listening) 
olvasási készségeket 

mérő rész (reading) 

B. B. 8 (75%) 3 (29%) 

B. N. 9 (89%) 4 (36%) 

D. Sz. 5 (47%) 8 (79%) 

I. Zs. 7 (61%) 5 (50%) 

K. A. 7 (61%) 9 (86%) 

L. Z. 7 (67%) 3 (29%) 

N. L. 9 (81%) 8 (71%) 

Sz. Z. 9 (81%) 8 (71%) 

Sz. T. 7 (64%) 3 (29%) 

Sz. B. 7 (69%) 7 (64%) 

 



  Tudomásom volt róla, hogy a csoport tagjainak hallásértési készsége 
általában fejlettebb az olvasási készségeknél, de ekkora eltérésekre nem számí-
tottam. A táblázatból kiderül: négy olyan hallgató van, aki mindkét készség 
szempontjából 60 százalék fölött teljesített, vagyis mindkét készség szempont-
jából négy hallgatónak lenne esélye sikeresen helytállni egy CAE vizsgán. Ter-
mészetesen ezek az eredmények inkább orientatív jellegűek. 
4.4.2. Feltételeztem, hogy különbségek figyelhetők meg az órákat rendszeresen 
látogató, készségeiket következetesen fejleszteni igyekvő, motivált hallgatók 
teljesítménye, valamint az órákat csak ritkán látogató, nem túl motivált hallga-
tók teljesítménye között. Ezt a feltételezésemet is megfigyelésre, vagyis a hall-
gatók órákon való szereplésére alapoztam. A sokat hiányzó, a tantárgy iránt 
kevés érdeklődést mutató diákok teljesítményét ugyan nehéz megfigyelni, mert 
erre igen kevés alkalom adódik, de ezen kevés alkalommal megállapíthattam, 
hogy tudásuk már nincs azonos szinten a csoport többi tagjáéval, annak elle-
nére, hogy másfél évvel ezelőtt nagyjából azonos szinten voltak a besorolási 
tesztek eredményei alapján. 
  Az eredmények igen világosan igazolták feltételezésemet. A Pearson-
féle számítógépes korrelációszámítási programmal is sikerült kimutatni, hogy 
van összefüggés a teszteredmény és az órán való jelenlét között: 
 

 Correlations 

 

    
listening + reading 

total 

Jelenlét az órákon 

(14·2 óra) 
Pearson 
Correlation 

1 .727(*) 

Sig. (2-tailed) . .017 
listening + reading 

total 
N 10 10 

jelenlét az órákon 

(14·2 óra) 

Pearson 
Correlation 

.727(*) 1 

  Sig. (2-tailed) .017 . 

  N 10 10 

  *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
  Az összefüggést bizonyítja, ha párhuzamba állítom a három legke-
vesebbszer hiányzó hallgató eredményeit a három legtöbbet hiányzóéval: 
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Név 
Jelenlét az órákon 

(14*2 óra) 

A teszt 

eredménye 

I. ZS. 5 6 (=58%) 

L. Z. 5 6 (=56%) 

D. Sz. 6 6 (=56%) 

Sz. Z. 12 8 (=78%) 

Sz. B. 11 7 (=68%) 

N. L. 10 8 (=78%) 
 

  Ez nem azt jelenti, hogy a tesztben elért eredmények kizárólag az órá-
kon való jelenléttől függenek. Vannak, akik ugyanolyan jó vagy gyenge ered-
ményeket produkáltak, mint a fent említett „legek” (lásd: Melléklet).  
  Tudjuk, hogy a készségek fejlesztésének sok útja-módja van, tudatos és 
kevésbé tudatos. Ezt bizonyítják egyes kirívó esetek, mint például B. N. legjobb 
teljesítménye a hallásértést tesztelő részben, vagy pedig K. A. legjobb ered-
ménye az olvasási készséget mérő résznél. B. N. véleményem szerint a legma-
gasabb szintű angol nyelvtudással rendelkező hallgató a csoportban, még ha 
nem is jár túl gyakran órákra. Neki más lehetőségei adódtak az életben, hogy 
elsajátítsa a nyelvet. Vagyis nála nem az volt a meglepő, hogy jól szerepelt a 
hallásértést mérő résznél, hanem az, hogy csak ennyire szerepelt jól. Lehetséges, 
hogy őt épp az ilyen jellegű gyakorlatok hiánya akadályozta meg egy még jobb 
eredmény elérésében. Az olvasási készséget mérő részben nyújtott gyenge 
eredményért ő utólag fáradtságát okolta. K. A. legjobb eredménye az olvasási 
készséget mérő részben nem annyira meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy 
szaktantárgyakból európai szintű versenyeken ér el kitűnő minősítéseket. Tehát 
K. A. rengeteg szakszöveget olvas angol nyelven. A fenti példák azt bizonyít-
ják, hogy a tanórai gyakorlás nagy szerepet játszik ugyan a készségek fejleszté-
sében, de vannak más, a teljesítményt befolyásoló fontos faktorok is. 
4.4.3. Feltételeztem, hogy a CAE teszt „házi” használata alkalmával is ugyan-
azon konstruktum feladatainak korrelálniuk kell egymással. Ennek bizonyítását 
(a szerkezeti validitás bizonyítását) azért tartottam fontosnak, mert a teszt 
„házi” alkalmazásával „házi” pontozás is járt, tehát önellenőrzésre volt szüksé-
gem. Nem sikerült megtudnom, hogy a tesztet a képzett javítók hogyan pon-
tozták, ezért az általam felállított egyszerű pontozási módszer validitását 
ellenőriztem. M ütem 1 pontot ért mind a feladaton, mind az alteszten belül. 
Az eredményt százalékban, az összesítéseknél pedig jegyben is megadtam. 
  A Pearson-féle programot használtam a konstruktumok feladataiban 
elért eredményeknek az egész konstruktum eredményével való összevetésére. 
Segítségével a hallásértést tesztelő feladatok közül az első és negyedik esetben 



találtam szignifikáns korrelációt, az olvasási készségeket mérő feladatok esetén 
pedig mindkettőnél. Figyelembe véve, hogy mennyire kevés anyag állt rendel-
kezésemre a bizonyításhoz (10 hallgató eredményei), már ez is pozitív vissza-
jelzésnek tekinthető.  
 
5. Következtetések 
 
  A vizsgálatot megelőzően felállított három hipotézisemet sikerült iga-
zolni, ebben a részben ezt kívánom összefoglalni és levonni a szükséges követ-
keztetéseket, tanulságokat. 
  Feltételezésem, miszerint a hallgatók órákon nyújtott teljesítménye, 
illetve a róluk kialakult tanári véleményem összhangban van egy validált teszt-
ben (CAE) nyújtott teljesítményükkel, ami hallásértési és olvasásértési készsé-
geiket illeti (concurrent validity), igaznak bizonyult. Lévén, hogy kisszámú 
csoportról és egyetlen esetre vonatkozó összehasonlításról van szó, ebből az 
eredményből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, viszont a cso-
portra vonatkoztatva elfogadható bizonyíték arra, hogy ismerem, és képes va-
gyok viszonylag objektíven megítélni a hallgatók képességeit.  
  Bebizonyosodott az a feltételezésem is, hogy a vizsgált csoport kilenc-
ven százaléka szerepelne sikeresen egy CAE vizsgán, ami a hallásértést illeti, és 
a csoportnak fele szerepelne sikeresen, ami az olvasásértést illeti. Ezek az 
eredmények inkább orientatív jellegűek, de mindenképpen pozitív visszajelzés-
nek minősülnek a csoport teljesítményét illetően, másrészt pedig tanári objektív 
ítélőképességemet is bizonyítják. 
  Feltételezésemet, miszerint különbségek figyelhetők meg az órákat 
rendszeresen látogató, készségeiket következetesen fejleszteni igyekvő, motivált 
hallgatók teljesítménye, valamint az órákat csak ritkán vagy kényszerből láto-
gató, nem túl motivált hallgatók teljesítménye között, sikerült igazolni részben a 
Pearson-féle korreláció-számítással, részben a kirívóbb esetek párhuzamba 
állításával. Az itt vizsgált csoport példája azt a koncepciót erősíti meg, hogy a 
tanórai gyakorlás fontos szerepet játszik a készségek fejlesztésében és egy 
tesztre való felkészülésben. 
  Feltételeztem, hogy a CAE teszt „házi” használata alkalmával is érvé-
nyesül az állítás, miszerint ugyanazon konstruktum feladatainak korrelálniuk 
kell egymással. Ezt a feltételezésemet is statisztikai számításokkal próbáltam 
igazolni, és véleményem szerint ezek eredményei elég pozitív visszajelzésnek 
tekinthetőek, figyelembe véve, hogy kevés anyag állt rendelkezésemre a bizo-
nyításhoz (csak 10 hallgató eredményei).  
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  A tanulmányban leírt vizsgálatot a következő okokból kifolyólag tartom 
hasznosnak: minden nyelvtanár számára előnyt jelent, ha tisztában van az ide-
gen nyelvi mérésben alkalmazott aktuális mérés- és vizsgatechnikákkal; a 
nyelvtanárnak hasznos ismernie a tanítványait érdeklő nyelvvizsgák szerkezetét, 
lebonyolításuk menetét; egy validált, nemzetközileg elismert vizsga kipróbálása 
saját tanítványokkal visszajelzést ad a tanárnak saját munkájával kapcsolatosan, 
valamint a tanítványok nyelvtudására, készségszintjére vonatkozóan. 
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MELLÉKLET 

 
 

Hallásértést mérő alteszt 
Olvasási 

készségeket mérő 
alteszt 

1. rész 2. rész 3. rész 4. rész 

Hallásértést 
mérő alteszt 
összesítése 

2. rész 3. rész 

Olvasási 
készségeket 
mérő alteszt 
összesítése 

A két alteszt 
összeredménye 

Név 

 
8 p % 9 p % 9 p % 

10 
p % 

36 
p % jegy 7 p % 7 p % 14 p % jegy 50 p % jegy 

Je
le

n
lé

t 

(1
4
 a

lk
al

o
m

) 

N. L. 8 100 8 89 6 67 7 70 29 81 9 7 100 3 43 10 71 8 39 78 8 10 

Sz. B. 8 100 6 67 7 78 4 40 25 69 7 6 86 3 43 9 64 7 34 68 7 11 

I. Zs. 4 50 9 100 5 56 4 40 22 61 7 4 57 3 43 7 50 5 29 58 6 5 

B. B. 8 100 8 89 6 67 5 50 27 75 8 2 29 2 29 4 29 3 31 62 7 10 

B. N. 8 100 8 89 8 89 8 80 32 89 9 2 29 3 43 5 36 4 37 74 8 8 

L. Z. 5 63 8 89 6 67 5 50 24 67 7 2 29 2 29 4 29 3 28 56 6 5 

Sz. T. 6 75 8 89 6 67 3 30 23 64 7 2 29 2 29 4 29 3 27 54 6 8 

K. A. 6 75 8 89 5 56 3 30 22 61 7 7 100 5 71 12 86 9 34 68 7 8 

D. Sz. 3 38 6 67 6 67 2 20 17 47 5 7 100 4 57 11 79 8 28 56 6 6 

Sz. Z. 8 100 9 100 8 89 4 40 29 81 9 5 71 5 71 10 71 8 39 78 8 12 

 
 

 

 


