
MI A JUNIOR NYELVVIZSGA? 

A Junior Nyelvvizsgát elsősorban a 10-14 év közötti korosztály nyelvtanulóinak ajánljuk, de valójában 
bárki leteheti, aki legalább 200 órát tanulta az angol, német vagy francia nyelvet, és kíváncsi a valódi 
nyelvtudására. 

A Junior Nyelvvizsga követelményrendszere a KER A2-es szintjének felel meg, ami az alapfok előtti 
belépő szintet jelenti. A vizsgafeladatok mind a négy nyelvi készséget mérik (olvasás, írás, 
beszédértés, beszéd). A vizsga komplex, a szóbeli és az írásbeli rész csak együtt teljesíthető. 

Bár a Junior Nyelvvizsga nem akkreditált vizsga, igazi ugródeszkát jelenthet az ELTE Origó Nyelvi 
Centrum államilag elismert Origó nyelvvizsgáihoz. 

MIÉRT JÓ? 

 Előnye, hogy a bukás fogalma ismeretlen: minden diák kap tanúsítványt a vizsga után. 
Csoportos jelentkezés esetén készséggel válaszolunk a felkészítő tanárok kérdéseire, 
szívesen értékeljük az osztály általános nyelvtudását. 

 Objektív módon mérjük fel a nebulók nyelvtudását. Vizsgáztatóink komoly tapasztalattal 
rendelkező kollégák, akik értenek a gyerekek nyelvén, így a vizsga az elejétől a végéig oldott 
hangulatban, izgalommentesen folyhat. 

 A Junior nyelvvizsga segítség az általános iskolákban tanító nyelvtanároknak is: nemcsak 
levesszük a vállukról a tanulók felmérésének terhét, de a diákok teljesítményének 
segítségével visszajelzést is adunk munkájuk eredményességéről. 

JELENTKEZÉS 

A vizsgára regisztrálni ezen a jelentkezési lapon lehet. 

VIZSGADÍJ BEFIZETÉSE 

Junior vizsgadíj befizetése kizárólag banki átutalással vagy netbankos befizetéssel lehetséges! 

Számlaszám: OTP 11708049-20000844-00000000 

Kedvezményezett neve: ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. 

Közlemény rovatba: vizsgázó neve, junior vizsga 

Fontos: Amennyiben az átutalási bizonylaton nem szerepel a teljes (3 x 8 számjegyből álló) 
bankszámlaszám, amiről a banki átutalást teljesítette, azt kézírással mindenképpen tüntesse fel az 
átutalási bizonylaton, hogy a befizetést jóvá tudjuk írni. 

Külföldről indított átutalás esetén: SWIFT kód: OTPVHUHB IBAN szám: HU87 1170 8049 2000 
0844 0000 0000 

A vizsga helye: Vizsgaközpontunk, illetve az az intézmény, ahonnan csoportosan (min. 20 fő) kérik a 
vizsgáztatást. 

A vizsga díja: 8900 Ft (komplex vizsga). 

A VIZSGA 

https://www.onyc.hu/uploads/dokumentumtar/file/8/junior_jellap_onyc.pdf


VIZSGARÉSZ FELADAT IDŐTARTAM 
ELÉRHETŐ 
PONTSZÁM 

Szóbeli 

Beszélgetés a vizsgáztatóval: 
bemutatkozás 
beszélgetés adott témáról 
képleírás, válaszadás 
kérdésekre, kérdésfeltevés 

7-10 perc 15 pont 

 

Beszédértés: 
Három feladat: 
feleletválasztás 
táblázat kitöltése 
szövegkiegészítés 

15 perc 15 pont 

Írásbeli 

Feladattípusok: 
feleletválasztás 
táblázat kitöltése 
szöveg kiegészítése 
űrlap kitöltése 
rövid üzenet írása 

45 perc 50 pont 

TÉMAKÖRÖK 

Találkozás bemutatkozás, üdvözlés, búcsú 

Család és barátok személyi adataid, családtagjaid és barátaid bemutatása 

Lakóhely lakcímed, lakásotoknak és környékének rövid bemutatása 

Munka fontosabb foglalkozások, házimunka 

Tanulás az iskolád, tantárgyaid, tanáraid bemutatása 

Közlekedés városi tömegközlekedési eszközök, taxi, autó 

Nyaralás, kirándulás itthon és külföldön 

Természeti környezet 
természet, kedvenc állataid, vadon élő állatok, fontosabb 
növények 

Ünnepek, vendégség fontosabb ünnepeink, vendégek fogadása, előkészületek 

Bevásárlás 
vásárlás áruházban, üzletekben, fontosabb élelmiszerek, 
ruhadarabok 

Szabadidő, mozi, színház szabadidős és hétvégi programok 

Orvosnál egészségi állapot, gyakoribb betegségek 

Sport, mozgás 
milyen sportág érdekel, milyen sportot űzöl, gyakoribb 
sportok 

Idő, időjárás napi időjárás, évszakok 

FONTOS TUDNIVALÓK 



VIZSGADÍJ VISSZAIGÉNYLÉSE: 

Vizsgadíjat csak abban az esetben tudsz visszaigényelni, ha ezt a szándékodat szülőd vagy 
törvényes képviselőd (ezen a formanyomtatványon) a vizsga kitűzött napja előtt maximum 48 órával 
jelzi. Lemondás esetén a vizsgadíj 40 %-át térítjük vissza. Ha a vizsgát a fentebb megadott határidőig 
nem mondod le, sajnos nem tarthatsz igényt a visszatérítésre. Halasztott vizsga után a vizsgadíjat 
nem térítjük vissza. 

ÉRTESÍTÉS AZ EREDMÉNYRŐL: 

A vizsgaeredményeket a vizsga utáni három héten belül elérhetővé tesszük az interneten. Az 
eredményt a vizsgakóddal tudja lekérdezni. A vizsga után három héten belül minden vizsgázó 
tanúsítványt kap a teljesítményéről postai úton (a három hét feladási határidőt jelent és nem 
kézbesítésit). Egyéni jelentkezés esetén a tanúsítvány átvehető Vizsgaközpontunk ügyfélszolgálatán 
is (erre vonatkozó igényét kérjük, a junior@onyc.hu e-mailcímen jelezze). Csoportos jelentkezés 
esetén a tanúsítványokat postai úton juttatjuk el az adott intézménybe. A vizsgaeredményeket 
telefonon nem tudjuk közölni. 

 

mailto:junior@onyc.hu

