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I Bevezetés 

A nyelvtanulás célja 

A korábbi századokban idegen nyelvet, 

kevés kivételtől eltekintve, azért tanultak az em-

berek, hogy idegen népek irodalmával megismerked- 

hessenek, tehát kizárólag olvasás céljából. A tech-

nika és a tudományok fejlődésével, a nemzetközi 

kommunikáció lehetőségei is megnőttek, tömegméretű-

vé vált a tarizmus, különösen a II. világháboru 

utáni évtizedekben, és ez mint alapmotiváció előtér-

be helyezte a beszélt nyelv jelentőségét. Ezek a 

szükségletek sürgették a nyelvtanirtás tudomány ának 

fejlesztését, hatékonyabb módszereinek kialakitását, 

valamint a nyelvhasználat tesztelésének rohamos fej-

lődését is. Ezek hatékony alkalmazása, fejlesztése 

nélkül ma már lehetetlen felkésziteni a tanulókat 

a jelen és a jövő feladatainak megoldására. 

Azt, hogy ez a feladat milyen összetett, 

elsősorban a nyelv bonyolultsága szabja meg. Az 

alábbiakban érzékeltetni szeretném, hogy milyen 

sok dologra kell ügyelni egy egyszerű társalgás 

során is, természetesen abban az esetben is, ha 

ez a társalgás anyanyelven történik. 

1./ Ki kell választanunk, hogy mondunk-e 

valamit, kérdezünk, kérünk, megkérünk 

valakit stb. 



2./ Ki kell választanunk a szituációhoz, a 
hallgatóhoz és nem utolsó sorban a ma- 
gunkhoz illő szavakat. 

3./ A szavakat megfelelő végződéssel kell 

ellátni, /ragozó nyelvben nem könnyű, 

különösen, ha preproziciókat is hasz-

nál/. Azokat megfelelő helyre kell ten-

ni, hogy összeálljon a mondat. 

4./ A modatokat megfelelő sorrendben köt-

jük össze, hogy a megfelelő értelmüket 

megkapják. 

5./ A szavak összeállitásához ki kell vá-
lasztanunk a megfelelő hangokat, azo-

kat sorrendbé kell raknunk. 

6./ Vigyáznunk kell a szó, a mondathangsuly- 

ra. 

7./ Ügyeliink az intonációra. 

8./ $ifejezzük hangulatváltozásunkat, cso-

dálkozásunkat, vagy éppen, amit akarunk, 

mindezt ugy, hogy elérjük célunkat. 



Ahhoz, hogy a konverzáció normális gyorsasággal 

történjék, ezek nagy részét készséggé kell fejlesz-

tenünk, hogy a beszélő figyelmét a tartalmi rész-

re, a partner megfigyelésére összpontosithassa. 

Anyanyelven természetesen rendelkezünk mindezekkel, 

de idegen nyelven ezeket fáradtságos munkával kell 

elsajátitanunk, illetve elsajátittatnunk. 

Hogy milyen akadályokat kell leküzdeni ahhoz, hogy 

egy idegen nyelven a kommunikativ képességeket ki-

fejlesszük, hadd idézzem a legilletékesebbet, Ro-

bert Lado—t. 

"We observed that the complex process of 

communication through language as we know it is 

made possible by the system of habits which 

operates largely without our awareness. These 

habits are deeply set in the nervous system of the 

individual and in his muscular, intellectual, and 

emotional processes. To change any part of this 

system of habits is a major undertaking. To set up 

parellel system in learning a foreign language is 

an equally formidable task." ..."When a speaker 

says something to a listener he puts together some 

cultural sequence of meanings through linguistic 

meanings and on to the sentences, phrases, words, 

morphemes, and phonemes. 'He does this mostly without 

thought, and a listener of the same language reacts 

to it with the same speed and equally without 

awarenes of the process." /1/ 



Ha idegen nyelvü beszédet próbál a tanuló 

megérteni, vagy maga akar idegen nyelven beszélni, 

nem tudja anyanyelvi rendszerét kikapcsolni, hanem 

nyelvi egységbe kódolja a hallottakat, illetve 

amit mondani akar. Ennek az az eredménye, hogy any a-

nyelvének egész rendszerét átviszi az idegen nyelv-

re /fonémákat, szótagokat, szavakat stb./ Ezért 

nehéz a hibát észrevenni, ha még fel is hivják rá 

a figyelmét. Ezeket az akadályokat váltakozó ered-

ménnyel lehet leküzdeni, ami nagymértékben függ a 

két nyelv közötti azonosságtól, illetve különböző-

ségtől, például a fonémák esetében. Általában azo-

kat a hangzókat nehéz megtanulni, amelyek nincsenek 

meg az anyanyelvben. Zöngés, zöngétlen, th., a hehe-

zetes hangok stb. 

A lingvisztika sokat segit nekünk abban, hogy 

megértsük az idegen nyelv tanulásának problémáit, 

de igen keveset tudunk a tanulás pszichológiájáról. 

A tanitási módszereket is ugy alakitották ki, hogy 

a gyakorlat során szerzett tapasztalatokat gyűjtöt-

ték össze, és ez minden bizonnyal jó, hiszen minden 

elmélet próbaköve a gyakorlat elméletét itt már nem 

is kell igazolni. 

Az, hogy mikor tanuljunk idegen nyelvet, nem 

mindig tőlünk függ. Egyrészt a legoptimálisabb kor-

ban nincs mindenkinek lehetősége a tanulásra, más, 



részt gyakran nincsenek meg hozzá az igazi motiváci- 

ók, vagy a célok olyan távoliak, hogy marad a nyelvtanu-

lás a későbbi, gyakran felnőtt korra, amikor már az em-

ber maga is tapasztalja annak szükségességét, illetve már 

nem boldogul a mindennapi munkájában idegen nyelvisme-

ret nélkül. 

A 3-4 éves gyerekek ragyogóan tudják utánozni ab idegen 

nyelv hangjait, kitünően emlékeznek azokra. Az irás is-

merete nélkül, amire természetesen még nem is képesek, 

nagyszerei kiejtésre tesznek szert, Ezzel szemben a fel-

nőtteknek nem kis nehézségbe kerül az idegen nyelv hang-

rendszerének elsajátitása, és okvetlenül szükséglik van 

irott szimbólumokra is. Ilyen tapasztalatokat saját 

tanulásunk és tanitási gyakorlatunk során bőven sze-

rezhettünk. 

II . 

A tesztelésről általában 

A tanulás és tesztelés között szoros kapcsolat 

van. Azt kell teszttel ellenőriznünk, amit a hallga-

tónak meg kell tanulnia. Ennek megfelelően kell ösz-

szeállitani a teszt anyagát. A válogatás tetszőlege-

sen történik. Az anyagból ki kell hagyni azokat a 

részeket, pontokat, amelyek tul könnyűek, nem diszk-

riminálnak /erről később még részletesen is lesz szó/ 

A tanulás problémáit kell tesztelnünk, hiszen a teszt 

igy segitheti a leghatékonyabban a nyelvtanulást, ta-

nitást. A tesztre szánt idő sokkal kevesebb, mint a 

tanulásra szánt, hiszen egy bra alatt akár 2-3 év 



tananyagát is lehet ellenőrizni. 

A tesztelmélet abból indul ki, hogy a nyelv 

a kommunikáció szokásrendszere. Ennek a szokásrend-

szernek a funkcionálása, ahogy azt már emlitettem,. 

lehetővé teszi, hogy a kommunikáló figyelmét az 

általa közölt, vagy éppen hallottak tartalmára össz-

pontositsa. Arról is tettem már emlitést, hogy en-

nek a szokásrendszernek a funkcionálása tulajdonkép-

kap tudat alatt történik. 

Ha valaki megpróbál általa csak részben is-

mert idegen nyelven kommunikálni, ugyanezt a ling-

visztikai magatartást veszi fel. Azt hiszi, hogy a 

kommunikációs szokásrendszere ugyan ugy funkcionál, 

mint az anyanyelv esetében. Csak a jelentésre ügyel, 

és igyekszik azt az idegen nyelv lingvisztikai for-

májára kódolni. Lehet, hogy ezen kivül még tudatosan 

koncentrál nyelvtani, kiejtési és egyéb problémákra 

is, de a kódolás nagy része az anyanyelv szokásrend-

szerén keresztül történik. Ezt a pszichológia transz-

fer néven ismeri, azaz a beszélő átviszi anyanyelvi 

szokásrendszerét az idegen nyelvre. Ez azt jelenti, 

hogy anyanyelvének megfelelően képezi a hangokat, 

állitja össze a mondat szórendjét, a szerint hang-

sulyoz, intonál stb. Ezeket a hibákat csak annál a 

néhány dolognál nem követi el, amit kontrolálni tud, 

illetve annál, ami:. már készségévé változott. 



- ? - 

/Pl. megfelelően választja meg a szavak egy ré-

szét stb./ 

Egyes egységeket, mintákat elsajátit a ta-

nuló, másokat nem, illetve nehezebben. Ezeket kell 

összegyüjteni, a tanulás során gyakorolni és teszt-

tel ellenőrizni. A két nyelv rendszerének összeha-

sonlitása után ezeknek a problémáknak nagyrészét 

előre lehet látni. 

A problémát általában azok az egységek al-

kotják, amelyeknek nincs megfelelője az anyanyelv-

ben,  illetve ha van, azok szerkezetileg különböz-

nek. 

A beszéd és a hallás utáni megértés problémái nem 

szükségszerűen azonosak. /Egyes szám 3. személyé-

ben ha beszél, elhagyja az "s"-t, de ha hallja 

megérti, sőt rá is jön, hogy az kell. 

A nyelvi tesztelés lingvisztikája 

A modern lingvisztikai elveknek az idegen-

nyelvi tesztek szerkesztésénél történő alkalmazása 

a II. világháboruig nyulik vissza. Az ezt megelőző 

időszakban az ugynevezett nyelvtan - forditás mód-

szerét alkalmazták az oktatásban, és viszonylag el-

hanyagolták a beszédet, illetve a hallás utáni meg-

értést. Ennek megfelelően készitették a teszteket 



is, melyeknek csak nagyon kis százaléka foglalko-

zott az auditiv perceptióval, és szinte egy sem 

tett kísérletet arra, hogy az orális eredményt mér-

je. 

A szókészletet is általában elszigetelten 

mérték, nem szövegben, hanem csak meg kellett ad-

ni a szó jelentését az anyanyelven, vagy célnyel- 

ven. Nem volt meg a tesztnek a lingvisztikai bázisa. 

A II. világháboru évei alatt azután hirtelen válto-

zás történt mind az idegen nyelv oktatásában, mind 

pedig annak teszttel történő mérésében. Ebnek a 

fejlődésnek az USA-ban a fegyveres erők adtak igazi 

lendületet azzal, hogy sokféle nyelvet kellett a 

fiataloknak gyorsan és jól elsajátitaniok a beszéd 

szintjén. Ezt a feladatot az Intensive Language 

Program of the American Council of Leárner Societies 

végezte. Az uj tanitási, mérési módszerek mellett 

nyilvánvalóan uj tananyagra is szükség volt. Washing-

ton egy agynevezett "Crash Program"-ot állitott fel, 

és a nyelvészek segitségét kérve elvégezte ezt a 

feladatot. 

A háboru után ez az uj felfogás egyre széle-

sebb körben terjedt aztán el, mind több és több pe-

dagógus alkalmazta az uj módszereket a mindennapi 

gyakorlatban. 



William G. Moulton Linguistics and Language 

Teaching in the United States, 194o-196o. c. 

könyvében öt olyan alap lingvisztikai elvet sorol 

fel, amelyeket a tesztelésnél alkalmazni kell. 

Ezek a következők: 

"A language is a set of habits" 

This principle has at least two very important 

implications for the writer of foreign language 

tests. First, inasmuch as a subject cannot and 

truly be said to "know a language" until he is 

able to respond quikcly and automatically to natural 

language situations, the test writer must decide 

to what extent if any, speed should be a factor 

in his test. Strictly speaking, a speed test is 

one in which the items are all so easy that, given 

enough time, all examinees could answer them 

correctly. In practice, of course, very few, if 

any, educational tests are pure tests of speed. 

Yet power tests can be timed so that only a certain 

proportion of examinees will be expected to reach 

the end before time is called, and the writer of 

language test must decide whether some degree of 

speedness is required if his tests can really be 

said to measure the extent to which the subjects 

have mastered a "set of habits." /2/ 

A tételek fokozatosan nehezednek, és jólle-

het idő van rá, mégsem tudják azt sokat megoldani 

/a matematika, fizika érettségi—felvételi tételeit 
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hasonló elven állitják össze. Felügyeleteim során 

számtalanszor tapasztaltam, hogy a jelölt az idő 

lejárta előtt órákkal távozik, mert ugy sem tudja 

megoldani feladatát/. 

Az időfaktor itt jóval kevesebb szerepet 

játszik, de hogy egyáltalán milyen szerepe legyen, 

azt is a teszt irójának kell eldönteni. 

Az automatikus válaszadás fontosságának fel-

ismerése nagymértékben szerepet játszik abban, hogy 

az ilyen tipusu teszteket ma is szeretik, és előny-

be részesitik a szabad válaszadós t ipusuakkal szem-

ben.  A képes tesztek kevésbé e gyértelmüek, nehéz 

összeállitani, különösen haladó fokon akadályozza 

szélesebb körben való elterjedésűket. 

A másik fontos dolog, amit a szöveg és teszt 

szerkesztőknek nem szabad elfeéjteniük, ha felis-

merték azt, hogy a nyelv a szokások halmaza az, 

hogy második nyelv tanulása egyben a nyelvi szoká-

sok második halmaza, és ezért előre kell látniok 

az első nyelvből adódó interferenciát. És itt ve-

tődik fel a kontrasztiv analizis kérdésének hasz-

nálata, azaz az első és a második nyelvnek pontról 

pontra történő összehasonlitása. 

A legtöbb fontos teszt ugy készül, hogy bárhol a 



világon különböző any anyelvüek tudják használni, 

igy aztán a kontrasztivitás elméletét nem lehet 

a  gyakorlatban alkalmazni. 

A szerző következő megállapitása igy hangzik: 

"Language is speech, not writing"... 

"From this priciple it naturally follows that, in 

tests of general language proficiency, measuring 

the aural /oral skills is fully as important as 

measuring the ability to read and write. Indeed, 

in the case of tests designed for be ginre ing and 

low-intermadiate students, the measurement of 

auditory comprehension and oral production ability 

becomes the prime objective." /3/ 

A nyelv az, amit az anyanyelvi beszélők 

használnak, nem pedig az, amit valaki  

dol, 

 

hogy használniok kellene  

Ez  azt jelenti, hogy mind a nyelvi szöve-

geknek, mind pedig a teszteknek leírónak, /descrip-

tive/ nem pedig a szokáson alapulónak /prescriptive/ 

kell lenniök, azaz az anyanyelvi beszélő tényleges 

beszédére kell alapozni /felsőfokon irására./ 

Nem szabad a tanulókat a nyelv egy olyan mesterkélt 

variációjával terhelni, amely nem létezik a tanterven 

kivül, ahelyett az élet természetes követelményeire 

kell őket felkészitenünk. Világos különbséget kell 

tennünk a beszélt nyelvre jellemző formák és minták 
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valamint a hivatalos, nyelvileg kónzervativ 

irott nyelv között. 

A nyelvek különbözőek 

A modern lingvisztika tulajdonképpen akkor 

kezdődött, amikor a tudósok megpróbálták leirni 

az Európán kívüli egzotikus nyelveket, és rá-

jöttek, hogy a hagyományos grammatikai kategóri-

ákkal lehetetlen azokat analizálni, hasztalannak 

bizonyult a szóról-szóra történő forditás. Ennek 

az az egyszerű oka, hogy a szó tökéletes, teljes 

jelentése az egyik nyelvről csak ritkán adható 

vissza a másik nyelven, igy aztán a forditás nem 

elegendő. 

Ez az  elv  igy összegezhető: 

"Once it become to be recognized that ability to 

tranlate elegantly is a special skill quite 

different from ability to speak, understand, read 

and write, translation lost favour as a teaching 

and testing device save at very advanced level. 

Thus it is that translation plays little or no 

pari in the best of the modern language tests of 

general proficiency, where both problems and 

alternative solutions are kept in the target 

language." /4/ 
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A nyelvet kell tanitani, nem a 

nyelvről  

Az alkalmazott nyelvtudománynak ez a 

sarkalatos pontja azt jelenti, hogy a tanitás során 

a nyelvtant eszközként szabad és kell felhasználnunk. 

Kezdő fokon bizonyos nyelvtani magyarázatok alkal-

manként szükségesek lehetnek egy uj modell, minta, 

pattern megértéséhez. Azután minden további magya-

rázat helyett csak arra kell kérnünk a tanulót, 

hogy gyakorolja és manipulálja a modellt. 

Ha a fentieket a tesztre alkalmazzuk, nyil-

ván azt jelentik, hogy a nyelvet, a nyelvtudást 

kell teszttel mérnünki nem pedig valamit a nyelvről. 

Ezek a lingvisztikai elvek sem a tanitásban, sem a 

tesztelésben nem jutnak mindig érvényre, de a szak-

emberek már megtették az első lépéseket, és egyre 

pontosabban világitják meg a második nyelv elsajá-

titásának lingvisztikai problémáit. 

Tesztelési módok 

Nem elegendő a két féle kommunikációs mód-

nak, készségnek a teszttel történő ellenőrzése. 

Nem kétséges azonban, hogy ezeket gyakran kell 

ellenőrizni. A hallás utáni megértés és olvasási 
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comprehension tesztelésének technikája igen fejlett 

és jól ismert. A tanitás során alkalmazott compre-

hension tesztek általában nyitottak, /open ended/ 

azaz a tanulóknak maguknak kell megfogalmazniuk a 

válaszaikat. A comprehension céljára használt szö-

vegek lehetnek kiválasztósak, /multiple-choice/  

azaz a tanulók a rendelkezésükre álló alternativ 

válaszokból használják fel a legmegfelelőbbet. 

Ha ilyen célra irunk, vagy választunk szöveget a 

következő dolgokról nem szabad elfelejtkeznünk: 

1./ Tartalmi szempontból ne legyen benne 

általánosság, hanem konkrét, egyértel-

mű utalások. Ezért a kérdések gyakran 

igy kezdődnek: "A szöveg szerint ..." 

A szerző véleménye szerint ..." 

2./ A válaszadás ne •igényeljen speciális 

technikai kifejezéseket, ritkán hasz-

nált szavakat. Ha valaki az ilyen sza-

vak ismeretére kíváncsi, sokkal gazdasá-

gosabban elérheti ezt a célját egy szó-

kincs mérésre szolgáló részteszttel. 

3./ A comprehension szövegek nem lehetnek 

hosszuak. Nem gazdaságos arra kényszeri-

teni a tanulókat, hogy egy nagyon hosszu 
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szöveget olvassanak át azért, hogy né-

hány kérdésre válaszoljanak. A szövegek 

általában 6-16 sorig terjedjenek és 4-6 

kérdést tegyünk fel. Ha hosszabb szöve-

get akarunk használni, célszerűbb azt 

inkább két rövidebbre felbontani. 

A hallás utáni megértés /listening comprehen-

sion/ szövegei, vagy dialógusai azért sem lehetnek 

hosszuak, mert nagy memóriai megterhelést jelente-

nek. Ha megérti is a tanul©, mire 'a végére ér, el- 

felejti a szövet elejét. 

Néhány teszt az Elba /English Language 

Battery  Test/ 9  a TOEFL /Test of English as a 

Foreign Language/ nagyon rövid tételeket használ- . 

nak, és mindegyikre egy kérdést tesznek fel. 

A CEEB Listening Test in Modern Foreign Language 

/College Entrance Education Board/ az USA-ban eze-

ket használja. Ez részben achievement, részben pe-

dig proficiency teszt. A teszt olyan anyagra épül, 

amit sok tanfolyamon, a különböző tipusu iskol4k-

ban tanitanak, illetve bizonyos kollégiumoknál fel-

vételi anyag. 	. 

A tesztelés folyamata a következő: 

Magnetofonon lejátszák az anyagot először, azután 

a jelölt megnézni a kérdéseket, majd ismét leját-

szák a szöveget és a jelölt választ az irásban 

megadottak közül. 
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"John and Mary are married" /magnón/ 

Válaszok: a./ John is Mary's wife. 

b./ Mary is John's wife. 

c./ John and Mary are happy. 

d./ Mary is a spinster. 

A multiple-choice tesztek készitésénél a 

következő lépések szigoru megtartása nagyon fontos: 

1./ Tisztázni kell a teszt célját, 

2./ A teszt tételeit össze kell állítani, 

előtesztelés, 

3./ Az egész teszt összeállitása, adminiszt-

rálása 

4./ Tételanalizis 

5./ A validitás megállapitása 

A tételek kiválasztásán, összeállitásán 

legalább két gyakorlattal rendelkező ember dolgoz-

zon, és ezmtán is még mással át kell nézetni. 

A hatékony nyelvi teszt megivásához és értékelésé-

hez a következő utmutatást ajánlják a szerzők: 

l./ Az egész tételre vonatkozóan:  

a./ Csak egy dolgot teszteljen 

b./ Vigyázni kell arra, hogy a nyelve tisz-

ta legyen. 

c./ Megfelelő nehézségi foku legyen 

d./ Magát a nyelvismeretet vizsgálja, ne 

igényelje adatok ismeretét. 
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e./ Tömör és ne legyen hossza. 

f./ Be  legyen benne szerkezeti, vagy tárgyi 

kétértelműség. 

2./ A stilusra vonatkozóan:  

a./ A vizsgázó számára reális legyen a szöveg 

b./ A helyes választ akaratlanul ne segitsük 

elő. 

c./ Kerülni kell a mesterkélt formákat. Pl. 

deffiniciók kérését. 

3./ A válaszra vonatkozóan: ;  

a./ Csak egy helyes választ engedjünk meg. 

A teszt készitésére vonatkozóan az alábbi 

lépések egymás után kell, hogy következzenek: 

"A necessary Preliminary 

Before item contruction begins, the objectives to 

be tested in individual items must be explicitly 

specified. Such objectives migh include specific 

vocabulary items, structual points, idioms, etc. 

Step 1  Writing items should always be team 

effort, i.e.at least two writers must be working 

together at this stage.As soon as one writer 

feels he has contrasted a good item,he presents 

it to his team—mate for criticism and fed—back. 

Once the item—writers have agreed on an item, it 

is put aside for the reviewer. 
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Step 2  The reviewer, who is not one of the initial 

writers, then rates the items as follows: 

a./ fully acceptable, 

b./ some revision is needed, 

c./ unacceptable. Whenever an item is not 

fully acceptable, the writer must make explicit his 

reasons for the rating and must prepare revisions or an 

alternative item to suggest to the writers. 

Step 3  The group /i.e.initial item-writers and the 

reviewer/ meets to discuss the item not fully approved 

by the reviewer,and his suggestions for revisions or 

alternatives.If an item causes a great deal of discussiox 

and there is failure to agree,it is recycled to Step 1 

for rewriting. 

Step 4  Items that have been fully approved by the 

whole group are pretested with native and nonnative 

English-speaking subjects in order the better to 

determine those items which are too easy,too difficult, 

or unclear ... 

Step 5  Giving careful cosideration to the responses 

and comments of the subjects recoded by those 

administering the pretesting,the whole group meets 

and revises or rewrites items as necessary. 

Step 6  At some later date,the whole group meets 

once more to reconsider all items that have passed 

Step 5 and, often, to make additional minor revisions. 

Post-procedure work 

Where no further changes are deemed necessary the 

■ 
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items are considered "finished" and ready for use 

or testing on a larger scale so that their reliability 

can be firmly  established, by detailed item analysis"/5 

A fentebb emlitett tesztkészités minden lépé-

sét alaposan ismerve még egyéb buktatókra is számit-

hatunk. A szerző egy csoportjának záróvizsgájára ké-

szitett két azonos nehézségű tesztet, a csoportot két 

egyenlő részre osztva, rájött arra, hogy jóllehet 

csak minimális különbség volt a két csoport elő-

menetele között, a teszt megirásakor a "B" csoport 

tesztje 15 %-al jobb lett, mint az "A" csoportéi* 

Csak fáradtságos, elemző munka után jött rá, mi ennek 

az oka. Egyszerűen az, hogy a két szöveg nehézségi 

foka nem volt azonos. 

A 7o-es évek elejéig az igealakok, igeidők 

tesztelését általában különálló mondatokon végez-

ték, ahová a megadott főnévi igenév megfelelő alak-

ját kellett beirni. Alapfokon az a feladat, hogy a 

tanuló felismerje a helyes igealakokat.Ezért a szerző 

először folyamatos prózai szöveggel próbálkozott. 

Két szöveget szerkesztett két kollegája 

segitségével, de az összefüggő szöveg, a záró-

jelben lévő főnévi igenevekkel tul bonyolult volt 

a csoport számára. Végül a multiple-choice forma 

megoldotta problémájukat. Ugyanazt a szöveget 

kapják, de most megadott ige alak közül kellett 

választaniok a jelölteknek. 
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Az értékelés a következő volt, ami rendki- 

vül figyelemre méltó: 

1./ 1-10 helyes válasz, minden helyes vála- 

szért egy pont. 

11-2o-ig lo pont plusz 3 pont minden he- 

lyes válaszért. 

1. Yesterday evening John /arrive/ at his hotel in 

Edinburgh. After he /write/ his name in the visitor's 

book he /lead/ to his room by a porter. As he /gavel/ 

all day he was hungry, so he soon /go/ down to the 

dining-room. After an enormous meal he /read/ the 

paper in the hotel lounge when he suddenly /remember/ 

that he /telephone/ his wife on /arrive/ at the 

.otel. He asked the porter /get/ the number but the 

porter said it /take/ three hours to put the call 

through. 'I /not want/ to wait so long', John said. 

arrived 

1. Yesterday evenig John had arrived at his hotel in 

Edinburgh. 	was arriving 

has written 

After he wrote 	his name in the visitors'book he 

had written 

was leading to 	 was travelling 

was led to his room by the porter.As he travelled 

had been led to 	 had been 

travelling 
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went 

all day he was hungry,so he soon has gone down to 

the dining-room. 	was going 

was reading 

After an enormous meal he read 	the paper when he 

suddenly 	had read 
was remembering 	must have telephoned 
remembered that he should telephone his wife on 

was remembered 	ought to have telephoned 

arrive 	 that he get 

Arriving at the hotel.He asked the portes for getting 

the arriving 	 to get 

will take 

number but the porter said it will be three hours to 

put the 	would take 

doesn't want 

call through.'I don't want to wait so long',John said. 

am not wanting" /6/ 

E.Spoher megjegyzi, hogy 1973-ig ezt a tipusu 
tesztet csak az olvasott szöveg megértésére, ellen-

őrzésére alkalmazták. 

a./ szövegmegértés ellenőrzésére, 

b./ szavak, kifejezések, mondatok értésének 

mérésére 

c./ a nyelvtani és nyélvi szerkezetek ismere-

tének a vizsgálatára. 
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A multiple-choice teszthez a kérdések meg-

szerkeztésében a szerző a következőket ajánlja: 

"It is best to select from the text the type of 

questions one would normally think of asking a 

student in the "essay-type question" tests. Then 

take each question in turn. It may represent one 

paragraph of the text. Write down four or five 

salient points in that paragrah. Now select some 

key word or phrase as your choice for the leading 

statement, which may have reference to one possib-

le answers. If the leading statement is applicable 

to all the five answers, then four of them should 

be slightly modified so that they serve as distrac-

tors. It is advisible to make one of the dis-

tractors a completely absurd statement, so as to 

recognize when a student is simply guessing the 

answer."/7/ 

Nyomtatásban nem sok utmutatást talál az 

ember arra vonatkozóan, hogyan kell a teszt 

ITEM-eket analizálni. 

A tesztkészitő a próbacsoport eredményei 

alapján értékeli tesztjének első vázlatát, és a 

szükségleteknek megfelelően az egyes ITEM-eket 

kicseréli. Vigyázni kell arra, hogy a próbát ha-

sonló populáción kell végezni /hasonló koru, azonos 

ideig tanulták a nyelvet stb./ Még igy is különböz- 
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nek majd az eredmények a tanulók képességei szerint. 

Arra  kell törekedni, hogy az összes többi eltérő 

faktort /objektiv tényezőket/ a minimálisra csök-

kentsük. 

A célpopuláció heterogénitásának mértékétől 

függ a próbateszt mérete. Ha a populóció tagjai 

több fontos dologban különböznek egymástól, akkor 

a próbatesztnek szükségképpen bővebbnek kell len-

nie. Különbözhetnek korban, iskolai előképzettség-

ben, különböző tanárok tanitották, különböző isko-

lából jöttek, melyek között lényeges minőségi kü-

lönbség van. Ilyen esetben a populáció heterogén, 

és ennek megfelelően kell összeállitani a próbatesz-

tét. 

Elméletileg a tesztmintát ugy kell megválasz-

tani, hogy a populáció minden fontos jellemzőjét 

tükrözze, és megbizhatóan lehessen elemezni. Mennél 

nagyobb a tesztminta, annál több munkát és időt igé-

nyel az eredményeinek kiszámitása és adminisztrálá- 

sa. 

Ha a populáció elég homogén, akkor elég, 

ha a próbacsoport egy 5o-6o főből áll, de heterogén 

csoport esetében nagyobb létszámon kell a próbát 

végrehajtani. 
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A tételanalizisra azért van szükségünk, 

hogy meggyőződjünk arról, hogy a teszt minden egyes 

pontja milyen mértékben járul hozzá ahhoz, hogy pon-

tos információt szerezzünk a populáció tagjairól és 

nagyobb legyen a diszkriminációs lehetőség. Az egész 

teszt jelzést ad a tesztet irt képességéről, amikor 

a többiekkel összehasonlitjuk, rangsort állitunk 

fel közöttük. 

A tételanalizisnek többféle módja van, de 

mindegyik válaszminta megszerkesztésével kezdődik. 

Tegyük fel, hogy egy 6o fős csoport egy loo tétel-

ből álló tesztet irt meg, javitás után az eredmé-

nyek alapján három egyenlő részre osztjuk a tesz-

teket és a legjobb 2o' lesz a felső, a következő 

2o a középső és a leggyengébb 2o az alső harmad. 

Ha a tanulók száma nem osztható hárommal, 

valamelyik csoportban több, vagy kevesebb lesz. 

Ha a teszt eredményeit a későbbiakben nem csak 

százalékban akarjuk kifejezni, hanem érdemjegyek-

ben is, lehet mindjárt ötcsoportos beosztást ké-

sziteni, de a három csoportot is fel lehet bon-

tani öt érdemjegyre. 



4,4  

Ta
bl

e  
I
. F

re
q u

en
cy

  t
a

bl
e  

o
f 

to
ta

l 
te

s
t  

s
co

re
s  

a
rr

an
ge

d 

- 25 -  

V  
r=1  
P4 

 

CO  
F'a  

V 	v  

0 141 N N r-i K1 N N I<1 r1 1  
4) 	m 	 0  
•e9 	

H ~ • ~+ 
CO {-1  

4)  
•~~  	°  

p 	O t•C1 N  0 t11 N O 	r-1 CT 
O CO 	ü tf1 U1 tR ~ 4 4 4.  tn, K1 N  
CO H 	co  
O 
~ 94  

Pa  ® +3 	t)  
-P Ó  ~ 

0 
	

. 

44 	 N M rc• 1.11 N N N 1 O  
O 	ri O 	 C11 
CO 	 W  
m  
H  
O  ® 
0 
	Ó 	14.1 N O CO Cs. l0  ~ 

E) %.0 l0 l0 k0 UN  U1 U1  Ill  
r-1 	 t72  
CO  
4)  
4) 	0  

m 	
a b  

H 	
H 

CO 
	r-1 r-i NC1 r-1 N N N 	1 N  

H 
~  

E o  
Ó U1 rl tC1 4' K1 N CO C` t0  

v co  CO C` <` L`  t0 t0 lt? l0  
CO  

we
 r 



-26- 

Ezután el kell késziteni egy táblázatot, amely 

annyi sorból áll, ahány pontból áll a test. 

Utána bejelőljük egy függőleges vonalkával a 

hármas csoportra bontásnak megfelelően, hogy 

az egyes tételeket hányan oldották meg össze-

sen. Ezután százalékban fejezzük ezt ki, meg-

állapitjuk a különbséget az 1. és 3. csoport 

között.  Ezt hivjuk diszkriminációs értéknek. 
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A tételanalizis a következőképpen ábrázolható: 

Z.T. Symposium 200. oldal/ 

"The percentege of successful answers in relation 

to the possible answers indicates the facility value 

of each item. Here item 1, which is answered correctly 

by 83 per cent of the candidates, is a very easy 

item, while item 6, which is answered correctly by 

only slightly more than a third of the sample, is 

fairly difficult item." 

"The last step in the item analysi& is the estimation 

of the discrimination value of each item." ... I 

shall describe a very simple method of obtaining the 

discrimination index. This method is known as the 

Estimate of the first group in the ratio to the third 

group,or E 1-3. 

The basic idea is that the people in the upper third 

should get any item right more often than the people 

in the lower third. 

The E 1-3 formula: 

Difference/n El_3_  

where Difference for any item, the number of correct 

answers in the upper third, minus the number of 

correct answers in the lower third, and 

n=Total N/3." /8/ 

A hivatásos tesztkészitők nem tesznek be 

tesztjeikbe olyan tételt, amelynek a diszkriminációs 

indexe kevesebb +4o—nél, véleményük szerint ezek 
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csak olyan nagyon kis mértékben járulnak hozzá a 

különböző csoportok közötti különbségek megállapi-

tásához. Az olyan tételeknek nincs különösebb érté-

kük, amelyeket minden csoport minden tagja megold. 

1Qegativ értéket akkor kapunk, ha az alsó 

harmadban több a jó válasz, mint a felső harmadban. 

A gyakorlatban  ezt csaknem lehetetlen elképzelni. 

Néha egészen könnyü tételeket is meghagynak a tesz-

tek kezdetén, hogy a tanulóknak önbizalmat, siker-

élményt biztositsanak, hiszen a tételek száma ál-

talában 60-leo között van, és ez lehetőséget bizto-

sit a felkészültség lemérésére. 

Szubjektiv és objéktiv tesztelés 

A szubjektiv eljárás  az, amikor a vizsgázó 

saját szavaival tetszőleges terjedelemben válaszol 

néhány rövid kérdésre. Ezeket a kérdéseket "essay" 

tipusuaknak nevezik. A vizsgázó munkájának értéke-

lése szubjektiv, mert a vizsgáztatónak kell a mun-

ka értékét megitélni, és eredményeit értékelni. 

Objektivnek azt a teszttipust nevezzük, 

amikor a vizsgázó sokkal több kérdésre válaszol, 

de a válaszokat nem magának kell kifejtenie, meg- 

fogalmaznia, hanem néhány alternativ válaszból kell 

kiválasztani a legmegfelelőbbet. A vizsgázó munkája 
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érdemeinek értékelése objektiv, hiszen nem függ a 

vizsgáztató szubjektiv megitélésétől. A javitáshoz 

a kulcsot már előre elkészitették, és azt csak al-

kalmazni kell. 

A szubjektiv szó azt jelenti itt, hogy a 

vizsgáztatótól is nagymértékben függ a teszt meg-

itélése, az objektiv tesztnél az értékelés egyál-

talán nem függ tőle. Természetesen vannak folyama-

tok, melyek mind a két tesztelésnél azonosak, az 

eddig hangsulyozott különbségek mellett. Ilyenek 

pl. a teszt összeállitása, a kérdések megszerkesz-

tése, a válaszokat a vizsgázók adják mindkét ese-

tekben, mindkettőt értékelik. A különböző teszt-

szerkesztők különböző dolgokat választanak, külön-

böző dolgokra helyezhetnek hangsulyt, mig mást 

esetleg elhanyagolhatnak. Még ha hasonló téma ellen-

őrzésére készítenek is tesztet, kérdéseiket minden 

bizonnyal különböző képpen fogalmazzák meg /ez el-

sősorban az "essay" tipusu kérdéseknél fontos/. 

Fáként ezek a különbözőségek a vizsga megbizhatat-

lanságának forrásai. 

Ha a kérdések megszerkesztése azonos téma 

vizsgálata esetében különböző lehet, ahogy azt 

fentebb hangsulyoztuk, még inkább különböznek azok 

a válaszok, amelyeket ezekre a kérdésekre várnak. 
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Nem is beszélve a vizsgázók által adott ténylegesen 

nagyon is eltérő válaszokról. A kérdést tovább bo-

nyolitja, illetve a szubjektivitás tényleges- meg-

létét hangsulyozza, hogy az esetleges, azonos vá-

laszokat a különböző iskolákban másként értékelik, 

sőt a tanintézeten belül a tanárok is másként ér-

tékelhetik. Az oktatás egyik legnehezebb része az 

azonos követelményrendsze r megfogalmazása, illetve 

annak a gyakorlatban történő megvalósitása még egy 

intézményen belül is, nem is beszélveegy nagyobb 

közigazgatási egységhez tartozó intézmény-rendszer-

ről. 

Ősszegezésként szeretném hangsulyo zni, hogy 

a tesztek megszerkesztése és az azokra adott válasz 

mindig szubjektiv. Az egyik a teszt szerkesztőtől, 

a másik a vizsgázótól függ. Ami a teszt értékelését 

illeti, lehet szubjektiv, vagy objektív. Ha a vizs-

gáztatónak kell ítéletet mondania, értékelnie, hogy 

vajon jó, vagy rossz jegyet ad-e a válaszra, ekkor 

szubjektív.  Ezt a szubjektivitást, illetve az egy 

embertől fűggó értékitéletet redukálni lehet azzal, 

hogy egy egész bizottságra bizzuk ezt a feladatot, 

amikor  ez  indokolt /érettségi, államvizsga/. Ter-

mészetesen a szubjektivitás igy is megvan, de az 

eredménymegitélése objektivebb lehet. Ha a teszt ér-

téekléséb'l a vizsgáztatót kizárják azzal, hogy az 
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előre elkészitett kulcsot kell alkalmaznia, a teszt 

értékelése objektiv. Az értékelés géppel is végez-

hető, ami megint csak az objektivitást bizonyitja. 

Felvetődik a kérdés: Mi a különbség a vizsga és a 

teszt között? A választ A.E.G. Pilliner a következők-

ben összegezte: 

"Since both give rise to measures of some attribute 

possessed by some individual, the distinction in 

terms of outcome is difficult to justify. Sometimes 

the distinction is made in terms of time allowed-a 

tipical "examination" lasts two, three or more hours; 

a tipical "test" one half to one hour. Out of this 

has grown the custom of calling a group of "tests", 

all administered to the same person, an "examination". 

Or the distinction may be hiererchial. A university 

" professor "examines" his Final Honours students in 

English Literature; a primary school teacher "tests" 

nine-yearolds in spelling. Finally, the distinction 

may depend on whether assessment is "subjective" or 

"objective". In the first case, we have an 

"examination." /9/ 

Az is különbség lehet, hogy a vizsga átfogóbb, 

nagyobb egységeket ölel fel, esetleg interdiszcipli-

náris is lehet, addig a teszt inkább részfeladatokat 

ellenőriz. Természetesen ez alól kivétel is lehet. 

Lényeges különbség továbbá az, hogy a vizsga mindig 

szubjektiv, mig a teszt lehet szubjektiv és objektiv 
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is a már korábban kifejtett módon. 

A vizsgáknak több mint 15oo éves történelme 

van. Az értekezéssel /disszertációval/ történő vizs-

gázás hagyománya Európában is fennmaradt egészen a 

XIX. század kezdetéig. A XIX. század elején előbb 

Oxfordban és Cambridgeben, majd Londonban is be-

vezették a nyilvános vizsgákat. A vizsgák ma is dön-

tő szerepet játszanak a világ oktatási rendszerében. 

Ezzel szemben a teszt története csak a XX. 

század kezdetéig nyulik vissza. Binet 19o5-ben 

szerkesztett tesztet, néhány évvel korábban 1897-

ben Ebbinghaus készitett már kiegészitős tesztet. 

Ezek azonban csak kezdeti és elszigetelt próbál-

kozások voltak. A teszt tömegméretekben csak az 

1914-18-as háboru idején terjedt el az amerikai 

hadseregben, amikor a katonákat különböző felada-

tokra gyorsan és nagy tömegben kellett kiválogatni. 

Elterjedése azóta tömegméretü lett a világ legkü-

lönbözőbb részén, és a legkülönbözőbb célokra hasz-

nálják fel. Tömegméretü alkalmazásának lehetősége, 

a modern technika alkalmazásának felhasználásával 

még indokoltabb, nem is emlitve egyéb előnyeit a 

vizsgával szemben. 

Ha a vizsga, vagy a teszt hatékonyságát 

akarjuk vizsgálni, akkor nem szabad elszigetelten 
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vizsgálnunk, be kell illesztenünk abba a folyamatba, 

amelynek része, /oktatás és teszt kapcsolatáról 

majd más helyen szólunk/ figyelembe kell vennünk 

a célt is, amiért a tesztet iratjak. A teszt az 

egyik szituacióbail lehet hasznos, a másikban fe-

lesleges, hasztalan. 

A vizsga, vagy a teszt akkor lesz hatékony, 

akkor éri el a kitiizött célját, ha a következő kö-

vetelményeknek megfelel: 

1./ Discrimination 

2./ Reliability 

3./ Validity 

1. Egy adott nyelvben vizsgálhattuk a tanulót:  

a./ a szókincsének terjedelmét 

b./ a kiejtést 

c./ a kifejező készséget 

d./ a beszédkészséget 

e./ az irásbeli kifejező készséget stb. 

Azt, hogy egy vizsgált területen egy bizonyos 

eredmény milyen értékű, csak akkor tudjuk meg, ha a 

többiekével összehasonlitjuk. Ha azt mondjuk, hogy 

valaki 85 7o-os eredményt ért el egy teszt során,csak 

akkor lesz igazán értékelhető, ha összehasonlitjuk a 

többi eredményével. Ugyan ez vonatkozik a vizsgaerd-

ményekre is. 
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2./ A teszt és a vizsga másik alapelve a megbizha-

tóság, ami azt jelenti, ha megismételjük az eljárást, 

az eredménynek mindig ugyanolyannak kell lennie egy 

csoporton belül, mindenkinek tartania kell a rang-

sorban elfoglalt helyét. A fizikai tudományokban 

ilyen ismétlések gyakoriak, általában van lehető- 

ség arra, hogy a mérés állandóságának meghatáro-

zására direkt módszert használjanak. /Mérés, analizá-

lás stb./ A tökéletes állandótól való eltérést sta-

tisztikailag variensként ki lehet fejezni, és ezt a 

mérés hibavariensének hivják. Ennek négyzetgyöke a 

"mérés standard hibája". 

Sajnos ezt a módszert ritkán lehet más terü-

leten használni, mert a mért jellemzők nem maradnak 

konstansak az ismételt mérések során, éppen ezért 

az alternativ módszert kell alkalmazni. Az alter-

nativ eljárás is a többszöri mérés elvén alapszik, 

de hatása mégis különböző. 

"A reliabilitás elvével kapcsolatban a A.E.G.Pilli-

ner megjegyzi: 

"This alternative procedure also makes use of many 

measurements, but their impact is different. 

Measurements are now conducted on each of a num- 

ber of individuals, and the number on each is reduced 

to two. The correlation coefficient for the two sets 

of measurements furnishes an index of the consistency 
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of the measurement procedure and is called the 

"reliability coefficient". Prom it can be inferred 

the error varience, and hence the standard error 

of measurement." /10/ 

Ennek az indirekt eljárásnak az alkalmazásá-

val lehet pl. mérni az ember viselkedési formáit, 

és ezt lehet alkalmazni a nyelvi tesztetnél is. 

A reliability tivusai a következők: -  

1./ A stabilitás coefficiene  

Az eredmények correlációja, amit ugyan azok-

kal a szubjektumokkal, ugyan azzal a teszttel, 

vagy vizsgával  érünk el, ha egy bizonyos időin-

tervallumon belől azt kétszer tiizzük ki . Ezt gyak-

ran :ade:finiálják a következő képpen: Test, retest 

with the same test. 

2./ Az ekvivalencia coefficiense  

/The Coáfficience of Equivalence/ 

A szubjektumok eredményei között lévő 

hipotetikus korreláció a tényleges teszt, vagy 

vizsga eredményei és azon eredmények között, amit 

kapnának egy hasonló körülmények között és hasonló 

formában lezajló teszt, illetve vizsga során. Ez 

azon alapul, hogyha "A" jól írta meg az egyik tesz-

tet, feltételezhetjük róla, hogy jól irná meg a kö-

vetkezőt is, ha mégsem, akkor ugyanez vonatkozik 

"B"—re is. 
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3./ A belső állandóság coefficiense  

/The Coefficient of Internal Consistency/ 

Ez a teszt, vagy vizsga homogenitásának 

indexe. A nagyfoku belső állandósági együttható azt 

jelenti, hogy legalább is arra utal, hogy a teszt 

különböző részei közötti interkorreláció nagyfoku, 

ha viszont alacsony a teszten belüli állandósági. 

együttható azt jelenti, hogy a teszt különböző 

részei nem illenek össze, nem jól válogatták össze, 

illetve nem végezték el a próbatesztelést, vagy nem 

cserélték ki a nem odaillő részeket, esetleg nem, 

vagy hibásan végezték el a tételanalizist. A hiba 

forrása igen sok lehet. Ez is bizonyitja, hogy a 

tesztkészités mennyire összetett feladat. További 

hibaforrás lehet az, ha pl. a nyelvben több mindent 

akarunk egy tesztben vizsgálni. /Szókincs, szintaxis 

stb./ 

4./ Az aquivalencia és stabilitás coeffici-

ense 

Ez azon eredmények közötti korreláció,amelyet 

akkor kapunk, ha ugyanazokkal két parallel formáju, . 

tesztet, vagy vizsgát végzünk el. Ezt az "esszé" 

tipusu tesztre nehéz lenne alkalmazni. Ezt gyakran 

hivják test retest with parallel test-nek. 
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tusszegezésként elmondhatjuk, ha a fentebb 

felsorolt négy coefficiene közül bármelyik is hi-

ány zik, a teszt, vagy vizsga nem mondható kifogásta-

lannak. 

A teszt eredményét, bármennyire is jó /és ha 

tényleg jó, a készitő szubjektivitásán nem malik az 

eredmény/, egyéb tényezők is befolyásolják, nevezete-

sen  a másik szubjektiv tényező /amit még azzal sem 

lehet csökkenteni, hogy a csoportra bizzuk a felada-

tot, amit a tesztkészitésnél megtehetünk/ a tanulók 

képességei között meglévő különbségek. Ez akkor is 

nagy lehet, vagy talán még jelentősebb, ha feltéte-

lezzük, hogy mindenki szorgalmas. 

Más eredményt kapunk, ha egy nyelvi tesztet, 

amit a szókincs, vagy beszédkészség vizsgálatára 

szerkesztettek anyanyelvi beszélőkkel, vagy azokkal 

iratjak meg, akik idegennyeleként tanulják a nyelvet. 

A tesztszerkesztőnek közölnie kell:  

1./ Milyen eljárásokkal állapitotta meg a 

teszt megbizhatóságát. 

2./ A csoport jellegét, ahol azt megállapi-

tották. 

A szubjektiv vizsga megbizhatatlanságának, 

pontatlanságának forrásairól már korábban szóltunk, 

itt még néhányat szeretnénk felsorolni a teljesség 

igénye nélkül. 
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Arról, hogy a vizsgáztatók nem következete-

sek, nincs egyértelmű közös álláspontjuk, már sok 

tanulmányt irtak. Edgeworth 1888-ban 

Starch 1913-ban 

Pontos tanulmány ebben a témakörben Hartag és 

Rhodes műve 1936., ujabb keletis tanulmányok Wiseman 

1949, Finlayson 1951, Pilliner 1952, Vernon 1954. 

Természetesen megvan a lehetősége annak, hogy 

a vizsgáztatók közötti különbségeket csökkentsük, 

amelyek a discrepanciák forrásai. 	. 

A szubjektiv megítélés állandóságát legnehe-

zebb az Esszé tipusu feladatok értékelésénél megte-

remteni. A szakemberek erre is találtak néhány meg-

oldást, melyek közül az analitikus eljárás során 

különbséget kell tenni: 1./ tartalom, 

2./ formai szerkezet 

3./ nyelv között 

Az utóbbi további alpontokra bontható: 

a./ mondatszerkesztés, 

b./ morfológia 

c./ irásjelek 

d./ szókincs. 

Ha ezekre figyel a javitó és értékelő tanár, 

megitélése pontosabb lesz mint globális benyomás 

alapján. 

A fogalmazásirást külőnböző képpen lehet irá-

ny itani. Alexander egyik könyvében pl. sok olvasmány- 
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hoz még folytatást ajánl a szerző, és ehhez eleme-

ket, félmondatokat ad. 

Grieve információkat ad a fogalmazás megírásához. 

Nyilvánvaló, hogy tartalmi szempontból azt értéke-

li, hogy mennyire felel meg az általa adott infor-

mációknak. 

A test validitásával kapcsolatban a részletesebb 

ismertetés előtt az alábbiakban összegezhetők az 

általános alapelvek: 

"IT the outset, it must be stressed that if validity 

is to beachived, discrimination and reliability are 

necessary conditions. But they are not sufficient. 

A test may discriminate well and performance on it 

may be capable of reliable assessement, but it is 

invalid if it fails to test what it should. 

Spearman ezt a következőképpen fejezi ki: "The 

interrelation of reliability and validity are one-si-

ded. Low reliability necesserily involves low 

validity, but the converse is not true. Whenever we 

find bad agreement between different measurements, 

then we can safely say that the examination is bad. 

But when the measurements agree we cannot, fprthwith 

say that the examination is good." /11/ 

2./ Növelni kell a kérdés számát  

Igy az érdemjegyekkel értékelendő egységek 

száma szaporodik, és ugyanakkor csökkenteni kell a 

teszt terjedelmét. 
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3./ Nővelni kell a vizsgáztatók számát 

Egy vizsgáztató csoport által történő értékelés 

mindenképpen megbizhatóbb. Ezt az élet számos területén 

sikerrel is alkalmazzák /sport, műkorcsolya, kulturá-

lis vetélkedők, ki mit tud stb./ 

Predictive Validity 

A "validity" kifejezést a vizsga és teszt sta-

tisztikusok először korlátozott értelemben használták. 

A predictive validity a megfelelés numerikus kifejezése 

volt a vizsgán nyujtott teljesitmény és a későbbi si-

ker kritériumának mintegy előrejelzője. Azt elsősorban 

szelekcióra használták fel Angliában a 11 + vizsgák 

során a középiskolák különböző tipusaiba történő vá-

logatás céljából, valamint a külföldiek brit egyetemre 

történő felvételére. Tulajdonképpen mennyiségi fogalom: 

content  validity.  

A vizsgáknak és teszteknek nemcsak az a célja, 

hogy előre jelezze a későbbi sikereket, azt, hogy a 

tanuló megfelel-e a magasabb követelményeknek. Kétség-

telen, hogy azok tartalma befolyásolja a tanitási-ta-

nulási folt' amtot is, minthogy ezek közőtt nagyon szo-

ros kölcsönhatás, összefüggés van. A jól megszerkesztett 

teszt segiti a tanitási, tanulási folyamatot, ha a 

teszt szerkesztő világosan látja a tanitás célját, és 

annak megfelelően késziti el a tesztet. A tesztnek 

mindig célirányosnak kell lennie, nem ölelheti fel az 
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egész tantervet, hanem annak az éppen vizsgált 

egy részére kell korlátozódnia. Ha a beszédkész-

ség magasfoku fejlesztése a tanitás célja, akkor 

a tesztnek ezt kell ellenőriznie. Nincs semmi szük-

ség arra, hogy nyelvtani terminológiákra tegyünk 

fel kérdéseket, vagy a fonetikai ismeretek iránt 

érdeklődjünk. 

Ha a teszt tartalma a cél.; elérésére irá-

nyitja az azt megelőző tanulási és tanitási fo-

lyamatot, és ha a teszt értékelni tudja azt, hogy 

ezt a célt mennyire érték el, akkor tartalmi szem-

pontból érvényes. 

Irányzatok a modern nyelvi tesztelésben 

A tesztelés elsődleges célja lehet az, 

hogy a külőnböző nyelvtanfolyamokon a hallgatók 

a nekik legjobban megfelelő csoportba kerüljenek. 

A már együtt dolgozó csoport, vagy osztály 

efsetében a tanár arra kiváncsi, hogy hallgatói 

mennyire tanulták meg a tananyagot, mennyire tud-

ják a nyelvet használni kommunikációs szituációkban. 

Nem. utolsó sorban az is célja, hogy az eredmény, vagy 

éppen eredménytelenség esetén a tanár saját munkáját 

is tökéletesitse. /diagnostic.test/. 

A tesztelés nagyon sokat fejlődött az I. 

világháboru óta, amikor tudajdonképpen elindult 



- 43 

e ilághódit6 utjára. 

Az Association Intermationale de Linguistique 

Appliquée /Ails/ 1975-ös világkongresszusán 

Bernard Spoisky a következőket mondta: 

"Language Testing: Art or Science?" "Bernard 

identified three trends in the history of modern 

language testing: the prescientific trend, the 

psycho-structuralist trend, and the psycholinguistic-

sociolinguistic trend." /12/ 

1./ A pretudományos irányzat elsősorban a huszas 

évekre jellemző az USA-ban még hiányzik be- 

lőle a statisztikai elemzés, az objektivitás, 

és a megbizhatóság /reliability/. 

Ezek elsősorban irásbeli gyakorlatok voltak, 

forditás, fogalmazás, izolált mondatok.  

2./ A pszichometrikus-strukturalista irányzat 

hivei vezették be a pontos, tudományos mérést. 

Kifejlesztették az objektiv technikákat, szé-

les kőrben alkalmazták a kiválasztós teszte-

ket /multiple - choice test/ és bevezették az 

elemző értékelést. Javultak a megbizhatóság és 

érvényesség /reliability, validity/ mérését 

szolgáló statisztikai módszerek. 

A strukturalista nyelvészek segitettek a 

problémák azonositásában. 
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Standardizált nyelvi teszteket készitett 

az Educational Testing Service. Ezek 'a következők: 

a./ the College Entrance Examination Board 

Achievement test, 

b./ Thé MlA Coop Test, 

c./ The Graduate Record Test, 

d./ The Test of English as a Foreign Language 

/TOEFL/ 

Ezeknek a problémája később az volt, ho gy  

nem feleltek meg a gazdaságosság követelményeinek. 

Értékelésük, adminisztrálásuk nagyon időigényes 

volt, és külön szakembert igényelt. 

3./ A pszicholingvisztikai-szociolingvisztikai 

irányzat  

Elsősorban az integrativ, globális tesztre 

fordit nagy figyelmet, amely a totális kommu-

nikativ hatást veszi figyelembe. A pszicholing-

visták azt vallják, hogy az általános nyelvi 

jártasságra, nyelvi kompetenciára van elsősor-

ban szükség, és tesztelésben is a kommunikativ 

kompetenciára helyezzük a fő hangsulyt. 

A tesztkészitéskor a tanár figyelembe veszi 

a pszichostrukturalista és a pszicholingvisztikai-

szociolingvisztikai irányzatokat is. A lehető leg-

objektivabban akarja teszttel lemérni azt, hogy a 

tanulók mennyire sajátitották el a szókincset, a 
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Nyelvi szerkezeteket egy bizonyos lecke anyagából, 

de a tanárt az is érdekli, mennyire asszimilálta 

a tanuló a nyelvi elemeket, és milyen mértékben 

tudja a célnyelvet kommunikációs célból használ-

ni, azt, hogy mennyire jut kifejezésre nyelvi 14- 
pességében a beszédértésképessége, a beszédképes-

sége, az olvasásképessége, illetve irásképessége. 

A tesztelés szerepe a tanulócsoportban 

Mr a Márt elsősorban a tarvitás érdekli, 

a teszt is nagyon fontos szerepet játszik az idegen 

nyelvi programban. 

A teszt tipus ai: 1./ Aptitude Test 

2./ Progress Test 

3./ Achievement Test 

4./ Proficiency Test. 

A teszt tételek tipusai:  

1./ Multiple-choice 

2./ Passage items 

3./ Discrete items 

4./ Short objectiveitems 

5./ Communicative items 
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Általános teszt terminológiák 

1./ teszt és kviz 

2./ Objektiv és szubjektiv item-ek 

/egy helyes válasz, fogalmazás, interju/ 

3./ Speed test. a hallgatók nem tudják befe-

jezni az adott időn belül. 

4./ Power test 

Nem mindenki tudja megoldani a tesztet, . 

bár van elég ideje,-de egyes részei nehe-

zek lehetnek. Csoportb an  ezek a tesztek a 

jobbak. 

5./ Formative test 

Az a célja, hogy azt mutassa meg, mit sa-

játitottak el a hallgatók, és hol van még 

szükségük további segitségre. 

Ezzel a problémával Benjamin S. Bloom, J. 

Thomas Hastings és George F.Madans foglal-

kozott részletesebben a "Handbook of 

Formative and Summative Evaliation of 

Student Learning".c. könyvében. /New 

York McGraw - Hill 1971. 

6./ Summative test 

Egy periódus lezárásakor iratjuk, hogy a 

hallgatókat rangsorba állítsuk. 

7./ Norm-referenced test 

Az eredményt  %-bán fejezzük ki, és 

összehasonlitjuk hasonló kurzus eredmé-

nyével. 
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8./ Griterion-Referenced test 

Egy-egy egység végén iratjuk, profici-

ency teszttel is helyettesithetjük. Az 

eredmény alapján történik a csoportbe-

osztás, a beszédkészség megállapitása. 

9./ Discrete-Point test 

A fonémák, szókészlet, a nyelvi szerke-

zetek ellenőrzése céljából irt tesztek 

tartoznak ide. 

/A legtöbb multiple-choice teszt is./ 

10./ Global language test 

Azt vizsgálja, hogy értik, illetve hasz-

nálják a hallgatók a nyelvet szövegben. 

11./ A nyelvi kompetencia tesztelése 

A tanulók tudásának mélységét, pontos-

ságát vizsgálja a kiejtés, szókészlet, 

a szerkezetek ismereteinek területén. 

12./ Kommunikativ kompetencia tesztelése 

A tanulók kommunikativ képességét vizs-

gálja sajátos helyzetekben. 

Az osztályteszt előkészitése  

A tanárnak nemcsak a tanitást, annak célját 

kell megjelölni, hanem a teszt iratást is meg kell 

terveznie, mégpedig ugy, hogy az elősegitse a tani-

tás végső célját, a nyelv minél jobb elsajátitását. 

A végső cél elérése közben közelebbi célokat is kell 

tüznünk a tanulók elé. 
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A nyelvi célok osztályozásával kapcsolatban 

Rebecca M.Valette a következőket jegyzi meg: 

"Not all language goals are of equal comlexity and 

importance. A classification system allows the 

teacher to visualize the relative roles of the 

various objectives being considered." 

The Valette-Disick subject-matter taxónomy organizes 

objectives from the simplest behaviours /Stage 1/ to 

most complex /Stage 5/. Moreover,, a distinction is 

made between internal behaviour /primarily the 

receiving of messages-listening and reading/ and 

external behaviour /primarily the receiving of 

messages-listening and reáding and external behaviour/ 

primarily the sending of messages-speaking and writing. 

The taxonomy is summarized is the following Figure: 

Summary of the subject-matter taxonomy 

Stage 	Internal Behavior External Behavior 

1.Mechanical Perception: The 	Reproduction: The 

Skills:The student perceives student imitates 

student 	difference between foreign language 

perfoms via two or more sounds speech, writing, 

rote memory, or letters or 	gestures , songs 

rather than gestures and 
	

and proverbs. 

under- 	makes distinction 

standing. 	between them. 
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Stage Internal Behavior External Behavior 

2.Snowledge: 	Recognition: The 

The student 	student shows he 

demonstrates recognizes facts 

knowledge of he has learned by 

facts,rules and answering true-

data related false and multip- 

to foreign- 	le-choice 

language 	questions. . 

learning, 

Recall: The student 

demonstrates he 

remembers the 

information taught 

by answering fill-in 

or short-answer 

questions. 

S.Transfer: 

The student 

uses his 

knowledge in 

Reception: The 	Application: The 

student understands student speaks or 

recombined oral writes in a guided 

or written passages drill situation or 

new situation. or quotations not participates in 

encountered 

previously. 

cultural simulationE 

4.Communication: Comprehension: The 

The student student understands 

uses the fore- a foreign language 

ign language message or a 

and culture as cultural signal 

natural vehic- containing 

les for communi- unfamiliar 

cation. 	material in an 

unfamiliar situ- 

ation. 

Self-Expression:The 

student uses the fo-

reign language to 

express his persona] 

thoughts orally or 

in writing. He uses 

gestures as part of 

his expression. 
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Stage Internal Behavior External Behavior 

5.Criticism: 

The student 

analyzes or 

evaluates 

the foreign 

language or 

carries out 

original 

research. 

Analysis: The 

student breaks 

down language or 

a literary 

passage to its 

essential 

elements of 

style,tone,theme, 

and to forth. 

Synthesis: The student 

carries out original 

research or indivi-

dual study or creates 

a plan for such a 

project. 

JI V ta1tAL'1 VZ VLLii1C7 íy Viblltlllls 

evaluates and judges 

the-appropriateness and 

effectiveness of a 

language sample or 

literary passage. /13/ 

Nagyon érdekes és tanulságos, a tanulás-tani-

tás során végbemenő folyamatok megértését hatékonyan 

segiti a Wilga Rivers féle model. A szerző ezzel kap-

csolatban a következőket jegyzi meg: 

"Wilga Rivers has developed a model of the processes 

involved in learning to communicate. "Skill-getting" 

requires the acquisition of knowledge and intensive 

practice. "Skill-using" occurs as the result of 

purposeful conversation exchange. Rivers insists that 

language acquisition is not a sequential process in 
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which students slowly move up the ladder toward commu-

nication; rather there is constant interplay from the 

outset between skill-getting and skill-using 

activities." 

Ezt a folyamatot a következőképpen ábrázolta: 

PERCEPTION 

COGNITION 	/of units,categories, 

/knowledge/ 	and functions/ 

SKILL- 

GETTING 

 

ABSTRACTION 

/internalizing rules 

relating categories 

and functions/ 

 

PRODUCTION 

ARTICULATION 

/practice of 

sequences of 

sounds/ 
/or pseudo- 

communication/ 	CONSTRUCTION 

/practice in 

formulating commu-

nications/ 

SKILL-

USING 

INTERACTION 

/or real 

communication/ 

RECEPTION 

/comprehension of 

a message MOTIVATION 

EXPRESSION 	to 

/convecting co c  ate  
c ate 

personal meaning/ 
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A tesztelés néhány terminológiája 

A nyelvi tesztelés terminológiájának használa-

tában gyakori a zürzavar, azért talán nem árt egyes 

fogalmak tisztázása. Ilyen terminológiák az 

achievement, attainment, proficiency, apptitude és 

diagnosis test. Nem csoda, hogy ezeket nem mindig 

pontosan használjuk, hiszen többnek a jelentése 

nagyon közel áll egymáshoz, illetve csak árnyalati 

különbség van közöttük. Ez kitűnik a magyar fordí-

tásokból. Elsősorban a proficiency és aptitude, 

illetve az achievement és attainment szavak jelenté-

se áll közel egymáshoz. Összefoglaló néven predicative 

tesztnek is nevezzük őket. 

1./ Az achievement, illetve attainment tesztnk azt 

vizsgálják, amit a tanulók megtanultak abból, 

amit egy bizonyos tanterv alapján tanitottak 

nekik. 

Az attainment teszt összehasonlitja az embereket 

egymással egy adott tárgyban szerzett ismereteik, 

jártasságuk alapján. Ilyen tesztet természetesen 

lehet anyanyelvből, idegen nyelvből és egyéb tárgyak 

ból is iratni. A teszt tartalmát az adott tárgy 

tankönyve, tanterve szabja meg. A tesztkészitőnek 

arra kell törekednie, hogy az adott lehetőségből 

jól válogasson, lehetőleg ugy, hogy a tesztben 

nyujtott teljesitmény az adott tárgyban nyujtott 
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átlag teljesitmányt tükrözze, ugyanakkor adjon 

lehetőséget arra, hogy a tanuló kellően megmutat-

hassa jártasságát. 

Mielőtt a tanár megtervezi tanitási munkáját 

tudni kell mi az az alap, amire épithet, mi az, 

amit joggal elvárhat tanitvány aitól. Ugyanez vonat-

kozik a tesztkészitőkre is. Az achievement tesztnek 

tehát azt kell mérnie, amiről feltételezik, hogy a 

tanulók megtanulták. Tulajdonképpen egyfajta  munka 

elvégzésének kompetenciáját ellenőrizzük. 

Ha a választ arra keressük, hogy milyen angol 

tudásra van szüksége a  tanulónak ahhoz, hogy egy fo-

kozattal magasabb csoportba mehessen, akkor a tesz-

tet gyakran proficiency tesztnek nevezzük. Egyes 

attainment tesztek, achievement tesztek is, mások 

pedig proficiency tesztek, mások megint kettőnek a 

keverékei. A tesztek neve nem mindig igazit el pon-

tosan, mivel egyesek nagyon hasonlitanak egymáshoz. 

2./ A proficiency teszt kapcsolatban van mind a mul*- 

tal, mind pedig a jövővel, de nem egy összefog- 

lalás jellegü ellenőrzése annak, amit már meg-

tanultak, mint az achievement tesztnél, igy a 

tesztkészitő nem veheti igénybe a tanterveket a 

teszt tartalmi részének előkészitéséhez, ezt a 

tartalmi részt magának kell összeállitani. 
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A proficiency teszt  előre is tekint, jövőbeli 

céljai is vannak, megállapitja a nyelvi jártasságot, 

amely egy bizonyos célból szükséges /pl. azon a 

nyelvterületen történő tanulmányok folytatásához, 

külföldi ösztöndij elnyeréséhez stb. nem nyel- 

vészeti, irodalmi területen/ 

Az aptitide tesztnek  is jövőbeli céljai vannak, 

de a nyelvi jártasság a jövőbeni nyelvtanulás szem- 

pontjából érdekli. Pl. el tud-e sajátitani egy má-

sodik, vagy harmadik nyelvet, ezt bizonyos mérté-

kig az anyanyelven történő teszt alapján is meg 

tudják állapitani. Tehát egy bizonyos tárgykör el-

sajátitásához szükséges képességeket vizsgálja. 

A diagnisis teszt  /non-predicative test/ 

tulajdonképpen nem is illik ebbe s sorba, mert az 

egyedüli célja, hogy a tanárt arról tájékoztassa, 

amit a tanulói nem tanultak meg, melyek azok a hibák, 

amelyeket gyakran elkövetnek. Ezt akár Non-achievement 

test-nek is nevezhetnénk. Ennek a tesztnek is megvan 

a nyilvánvaló célja, a tanárt kell tájékoztatnia, 

/nem a tanulót/, hogy tanitási munkáját tökéletesit-

se. A teszt egyébként is lényeges része a nyelvtani-

tásnak, amit nem lehet,vagy nem tudunk megtanitani, 

azt nem lehet teszt formájában sem számonkérni. Ez a 

fajta teszt, mintegy visszajelzés a tanárnak. 

Ha a hallás utáni megértési tesztek használ- 

juk pl. diagnostic tesztként, akkor nem egy általános 
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képet akarunk kapni a tanuló hallás utáni meg-

értési készségéről, pontosabban nem egy képet aka-

runk kapni az általános hallás utáni megértési 
s 

készségéről, hanem annak csak egy speciális te-

rületéről pl. hogy tud megkülönböztetni egyes kö-

zel álló hangokat. 

Pl. elhangzik egy mondat, felmutatnak két képet. 

Válassza ki a megfelelőt. 

The boy is watching the var /cs/ 

The  boy  is washing the car /s/ 

Az achievement és proficiency teszt quantitativ 

információt nyujt, arra a kérdésre felel, hogy 

mennyit tudnak a tanitványok. A diagnostic teszt 

qualitativ és quantitativ információt is nyujt. 

Nemcsak azt ismerjük meg, mit tud a tanuló, hanem 

azt is, hogy valamit miért tud, vagy nem tud. /Nem 

ismeri a réshangot, ezért nem tud különbséget tenni 

a két szó között. 

III. 

A teliesitmény ellenőrzése és értékelése  

Fontos a tanár számára aihoz, hogy lássa 

mennyire sajáttitották el hallgatói az anyagot, meny-

nyire haladtak a szóbeli és írásbeli nyelvhasználat 

terén. Megismerheti a tanulók fogyatékosságait, 

gyenge pontjait, és tudja hol és hogyan segitsen 

azokon. Ezek természetesen a tanulóknak is nagyon 
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fontosak a továbbhaladás érdekében.  

Az idegennyelv-oktatásban a tanulói teljesitmény  

három elemből  tevődik össze:  

1./ A tanulók nyelvi anyagot /lexikai, gram-

matikai, fonetikai ismereteket/ sajáti-

tanak el, amit kiegés zitünk a reproduká-

láshoz szükséges bizonyos elemi ttprimér"  

készségek kialakitásával. /Pl. az irás,  

V1 V  őÓáS, L1iIIII o  VOOO  váv~ii ia~.a~ j c°°/.  

Mindjárt fűzzük hozzá, hogy a nyelvi ismeretek  

elsajátitásán nemcsak az ismeretek emlékezetbe rak-

tározását értjük, hanem a reprodukálásához szüksé-

ges bizonyos elemi /primér/ készségek kialakítását  

is. /Pi. az irás, olvasás kiejtés technikáját/.  

2./"A fent emlitett nyelvi anyag alapján  

a tanulókban "kifejezésbeli" /szekunder/  

jártasságok és készségek fejlődnek  ki  

/beszéd, hallás utáni megértés, irásbeli  

fogalmazás/. Ezek teszik lehetővé a nyel- 

vi anyag önálló alkalmazását, a nyelvnek  

az érintkezés eszközeként való felhasz- 

nálását, a nyelvoktatás gyakorlati cél- 
t, 

jának me gvalósitását. /15/ 
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3./ A tanulás magasabb fokán bizonyos 

művelődési anyag birtokába jutnak a 

tanulók /országismeret, irodalmi, 

kulturális ismeretek/. Erre a nyelv-

vizsgára felkészités során is szűk- 

ség van, elsősorban az  országismeret- 

re. 

Ezek közűl nagy szükség van a második pont-

ban felsorolt jártasságok és készségek ellenőrzé-

sére, hiszen ezektől függ elsősorban a nyelv gya-

korlati alkalmazása, a nyelvi kommunikativ képes-

ségek fejlődése. Ami az első pontban felsorolta-

kat illeti, /grammatika, lexika, fonetika elsajá- 

titása/ elemi jártasságok kialakitása /kiejtés, 

olvasás, irás/ viszonylag egyszerűsége miatt köny-

nyen megvalósitható. 

A jártasság ellenőrzésével már sokkal több 

a gond, hiszen itt a tanulónak már olyan képes-

ségekkel kell rendelkeznie, hogy olyan tevékenysé-

get is végre tudjon hajtani, amit korábban nem 

tett meg. Ez a tevékenység nagyobb figyelemkon-

centráeiót, gondolkodást igényel. 

Ennek a tevékenységnek a gyakorlása ered-

ményezi a jártasságnak készséggé történő fejlesz-

tését. 
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"A készség jelentősége éppen abban rejlik, hogy  

a figyelmet és gondolkodást felszabaditja olyan  

más folyamatok számára, amelyekhez szükség van  

gondolkodásra és koncentrált figyelemre". /16/  

~ 

A priorér jártasságok egy bizonyos idő után  

általában automatizálódnak'/kiejtés, az olvasás,  

irás technikai része /.  

A szekudér /kifejezésbeli/ jártasságok  

csak részben automatizálhatók, hiszen beszélge- 

tés 	

ge- 

tés  során különböző szituációk jöhetnek és jön  

nek is létre, ezért a gondolkodásra is szükség  

van. Nyilván való, hogy a beszélgetés során egy  

sor automatizált komponensre is szükségűnk van.  

/kiejtés, szókincs, strukturák stb./  

Bilivel a jártasság és készség sok komponensből te-

vődik össze, bonyolult az ellenőrzése, mérése.  

Az olvasás /szövegmegértés/ jártasságának ellen-

őrzésén tul ezekre még alig történtek kisérletek  

egy évtizeddel ezelőtt.  

Az értékelés során különböző normákat vehetőnk  

figyelembe: 1./ Osztálynorma /iskolai közösségben/  

Csoportnorma /tanfolyamokon/  

Hz mindig relatív, az osztályban, illetve a csoport-

ban lévő hallgatók tudásának összevetésén alapszik.  
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2./ Pedagógiai norma  

Azt értékelem, hogy egy bizonyos eredmény 

elérése érdekében ki milyen erőkifejtést 

tesz. 

3./ Ob:iektiv norma 

Az idegen nyelvi kommunikativ képességrendszer 

"Az idegen nyelvi kommunikativ képességrendszer-

ben az anyanyelvihez hasonlóan négy képességet 

lönböztetUnk meg: 

- beszédértésképesség, 

- beszédkészség, 

- olvasásképesség és 

- irásképesség. 

F négy rendszert WNNN-diagrammal ábrázolva, a leg-

belső metszetbe a nyelvképességnek nevezett tanult 

rendszer tehető, amely a négy kommunikativ képesség 

közös alapja. " /17/ 

Beszédértés 	Beszédképesség 

képesség 

Nyelv- 

képesség 

Olvasás- 	Irásképeaség 

képesség 
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Az anyanyelvben a kommunikativ képesség-

rendszer a diagrammban ábrázolt sorrendben fej-

lődik. Először a kisgyermek a beszédértésképes-

ségre tesz szert, majd beszél, iskolába kerülés-

kor tanul meg olvasni, illetve inni. Az idegen 

nyelvben ez a sorrend érthető okok miatt majd-

nem forditott lesz, ezért a továbbiakban annak 

megfelelően elemzem a négy kommunikativ rend-

szerhez kapcsolodó képességek fejlettségének 

mérését, miközben mJu d e ..ik képességnél  iwsak _ 

szem 

 

 a valamennyiben jelenlévő nyelvképességet 

is vizsgálni, elsősorban a szókincs, illetve a 

grammatikai drillek és strukturák miiködését 

tartva szem előtt. 

Szeretném még megjegyezni,  hogy ezeket a 

képességeket az ellenőrzés, illetve mérést ille-

tően nem lehet élesen elhatárolni, mert nagy kö-

zöttiek az átfedés. 

IV. Reading test  

Az anyanyelven és idegen nyelven történő 

olvasás közötti különbség a következőképpen 

summázható: 

"There are various purposes in reading - reading for 

literay appreciation, for specific items of 

information, for significant information in a 

given field, for example of usage, etc. - we 

further define reading in a foreign language as 
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the grasping of the full linguistic meaning of  

what is read in subjects within the common  

experience of the culture of which the language  

is a central part. Other types of reading are more  

properly the realm of reading in the native language,  

e.g. for literary appreciation". /18/  

Olvasni megtanulni anyanyelven is nagy erő-

feszitéseket kiván, ennek az általános iskolák al-

só tagozataiban tanitó nevelők a megmondhatói. Az  

 L _ 	3 	'A 	tiVlvaSás u a~ s uaaná mVUSi+e 	 ó"7,ii  rn n nr ncr  ~.rodalom- 

mal rendelkezik, aminek ismertetése tulnő felada-

tomon. Többek között éppen ezen nehézségek miatt 

a szülők mégcsak kisérletet sem tesznek arra, hogy 

gyermekeiket egyszerre tanitsák meg beszélni és 

olvasni.  

"These differences between reading and auditing in 

language matters the less controlled speed, the by-

passing of pronunciation problems, the greater 

complexity and lenght of the structures and utterances, 

and the wider range of vocabulary-are suffucient to 

require separate materials for reading tests. The 

tendency to prepare auditory comprehension tests  

by simply taking a reading test and presenting it 

orally to the students cannot be recommended." /19/ 

Nem szükséges attainment és diagnostic tesz-

tet késziteni, mert .az angol anyanyelvüek részére ki- 
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válókat készitettek már. 

Megtanulni idegen nyelven olvasni, miután 

az ember már anyanyelvén megtanult, nem nehéz, 

csupán az uj hangrendszer gyakorlásának kérdése. 

Lehet, hogy az irott szimbólumok el sem térnek 

az anyanyelvitől, különösen nem az európai  nyel-

vekben. 

A comprehension olvasási tesztek jobbak, 

mint a hangos olvastatás, amit igen nehéz objek-

tiven értékelni /bár anyanyelven ezt teszik, ért-

hető okoknál fogva./ Ami az olvasás gyorsaságát 

illeti, itt is lehet objektiven mérni, ha pl. oda 

nem illő szavakat rakunk a szövegbe és azt alá 

kell huzniok, és ezt össze kell számolni, ellen-

őrizni miután összeszedtük. Hátránya, hogy idő-

igényes. 	 . 

Olvasási képesség idegennyelven 

Az olvasási képesség és a hallás utáni 

megértés képessége közötti meglévő hasonlóságok 

és különbségek kétfélék: egyrészt nyelvi, más-

részt pedig ennek grafikus megjelenitése. 
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1./ Nyelvi problémák:  

A nyelvi nehézségek, amelyekkel a hallga-

tók az olvasás során találkoznak lényegében ugyan-

azok, mint amikkel a hallás utáni megértés során 

találkoznak a következő különbségekkel: 

a./ Az olvasási tempót a hallgató maga 

szabja meg, és ha valamit nem ért meg, 

lehetősége van az ismétlésre. 

b./  Tarra al g s során kérheti  bizonyos ré— 

szek, mondatok megismétlését, de a 

teszt során erre nincs módja már csak 

azért sem, mert különböző hallgatóknak 

más-más részek okozhatnak nehézséget. 

c./ A beszélt és irott nyelv között meglévő 

stilusbeli különbségek is lényegesek. 

A beszélt nyelv mondatai nincsenek olyan 

komplexek, mint az irott nyelvé. Az 

irott nyelv szókincse is gazdagabb. 

"We boys in the neighbourhood had no place to play 

except the "streets" /1/. If we wanted excitement 

the easiest way was to smash something or steal 

something. I found something better at the Boy's 

Club. I learned how to swim. I played basketball 

on one of the "teams" /2/. I made furniture - one 

of the tables is still in my living-room. I became 
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a volunteer for the Boy's Club and worked around 

the Club helping the younger kids. I was President 

of the "Volunteers" /3/ for two years. The Boy's 

Club gave me the start I needed to lead a full 

and decent life. /From literature soliciting aid 

for Boy's Clubs of America/." /2o/ 

A kérdések a következők: 

1. represents 

A. the only place to play 

B. the place the boy did not play 

C. a good place to play 

2. refers to something of 

A. the neighbourhood 

B. the street 

C. the Boy's Club 

3. means 

A. boys who offer to do something 

B. the name of a group of boys 

C. the Boy's Club 

A válsztási lehetőséget természetesen meg- 

nehezitjük azzal, hogy négy lehetőség kőzül válasz-

tatunk. 

d./ A minimális hangzásbeli különbséget 

nehéz felfogni, olvasás esetén ez  is világosabb 

lehet még szövegösszefüggés nélkül is, grafi-

kus ábrázolás miatt. 
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A grafikus ábrázolás problémáit hajlamosak 

vagyunk nem tul komolyan felfogni, ha a célnyelv 

és az anyanyelv irásrendszere nem különbözik egy-

mástól lényegesen. Pedig itt is komoly nehézségek-

kel találhatjuk szemben magunkat, ha egyforma is 

az ábécé, mert különböző betük, betücsoportok az 

egye s nyelvekben különböző hangokat reprezentál-

nak /TH, zöngétlen, zöngés stb./ 

Az olvasási képesség teszttel történő 

ellenőrzése általában abból áll, hogy az éppen 

ellenőrizendő problémákat tartalmazó szöveget 

adunk a tanulóknak. /zöngés, zöngétlen hangzók 

bath-bathe, rövid-hossza mgh. sit-seat, azonos 

helyesirásu-más kiejtésü wind /ai/ wound /au/ 

wound-ed /u/, hangsuly export /e/ to export 

/ik/ stb./ 

Közép és felsőfokon tanulóknak adhatunk válasz-

tós teszteket is. 

"Reading used to be the principal aim of most 

foreign-language courses. Since the study of lite-

rature, which for centuries represented of 

educational goal of the elite, requires only 

a reading knowledge of foreign languages, the 

terms "language" and "literature" were formally 

equated in the curriculum." /21/ 
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A metodikai irodalomban az olvasás- 

megértés és olvasásképesség konkrétabb ellenőrzésé-

re találunk példát a szovjet tantervekben. Pontosan  

meghatározzák milyen terjedeleü szöveget, amely adott  

menny iségü ismeretlen szót tartalmaz, mennyi idő alatt  

kell elolvasni. A paraméterek lehetnek:  

- terjedelem  

- ismeretlen szó  

- teljesitmény/perc  

' l ~  L utáni megór~tba marthatározása  A beszéd és a uz~iiixs u ~aú~ ~.~~.,~ 	 ;  

paramétereinek megszerkesztése még a jövő feladata.  

Korunkban a fő hangsuly a beszédre tevődött  

át, de a 7o-es években az olvasás ismét a figyelem  

középpontjába került. A turista, az üzletember el  

kell, hogy tudja olvasni az utasitásokat, jelzése-

ket, az étlapot, a programot, az ujságot stb.  

Az olvasás mindenek előtt vizuális percep-

ció. Ha a hallgató már megismerkedett a célnyelv  

irásrendszerével, akkor az irott nyelvet már hasz-

nálhatjuk egyéb nyelvi jártasságainak tesztelésére.  

/Szókincs, nyelvi szerkezetek stb./  

Az olvasási készséget illetően az anyanyelvben is  

lényeges különbségek lehetnek, és ezek általában  

még fokozódnak is idegen nyelvben.  



- 67 - 

9z olvasást mint eszközt a következőképpen 

tudjuk felhasználni: 

képtesztek 

1./ Szókincs tesztelésre szinonimák-antonímák 
/szövegből kivett 

szavak 

ugyanaz szöveg ösz-

szefüggésben 

2./ Nyelvtan tesztelés 

- n Alvi elemek /névelők, névmások, 

nem stb./ 

- transzformációs tesztek 

3./ Szavak felismerése 

- ha az anyanyelven és a célnyelven 

azonos he],yesirásu, vagy kie jtésii 

szó van, tudjon köztük különbséget 

tenni. 

- a szócsaládhoz tartozó szavakat 

felismerje 

- a szavak formáinak azonositása 

"bought a buy" mult ideje 

- az idiomatikus kifejezések megértése. 

- az egyes szavak jelentésének kitalálása 

a szöveg összefüggés alapján. 
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4./ Szövegmegértés: 

— kulcselemek felismerése 

— a "deep structure" megértése 

/John is easy to please 

John is eager to please/ 

Nem lehet a szavakat tetszőletesen 

cserélgetni a mondatban, mert nem 

mindig lesz értelmes a mondat. 

5./ Kommunikáció — hangos olvasás 	. 

— az olvasott szöveg lényegének meg-

értése 

— információ szerzés 

szövegértés /választó teszttel ellen-

őrizhető/ 

6./ Speciális aspektusok: 

— az olvasás könnyedsége 

— az olvasás sebessége 

— a szöveg értése—felfogása /kérdések/ 

— a szöveg átalakitása. 

A  tanulóknak minden 10-15-20. szót kell 

egy folyamatos szövegben pótolni, amire csak akkor 

képes, ha tökéletesen érti azt. Ez természetesen 

nemcsak azt jelenti, hogy a szöveget érti, hanem 
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azt is, hogy tökéletesen érti a nyelvtani szerke-

zetet is. Ilyen értelemben véve integrált jártas-

ságot igényel ez a fajta teszt. 

Gyakran birálják azt a tesztet, hogy tulaj-

donképpen nem azt teszteli, amire szánják. Igaz, 

hogy a tökéletes kiegészitésnek elengedhetetlen fel-

tétele a szöveg megértése, de ez nem elegendő, ezen 

kiyiil a tanulónak még produktivitását is bizonyita- 

ni kell, Már pedig jól isme rt,minden tesztnek az a 

kritériuma ;  hoev azt kell mérnie, amit mérni aka-

runk, márpedig a nyelvi produkció nem a megértés 

kérdése csupán. Valamennyi nyelvtanár találkozott 

már olyan tanitvánnyal, aki jó megért egy nyelvet, 

különösen, ha más idegennyelt' is segiti ebben, de 

beszélni nem tud. A nyelvi produkciót agy lehet 

ebből a tipusu tesztből kizárni,ha a válaszokat a 

tesztkészitő maga adja meg, mégpedig ugy, hogy 3-4 

lehetséges válaszból kell a tanulónak kiválasztania 

az egyetlen jót. Ez tulajdonképpen nem más, mint 

a multiple-choice tesztnek a cloze procedure teszt-

tel történő összeházasitása. 

D. Porter ezzel kapcsolatban a következőket jegyzi 

meg: "The MCP /Modified cloze procedure/ comprehension 

test has the virtue of original CP, except, that is 

has the drawbacks and virtues of the multiple-choice 

test in addition. The completely open choice in the 

CP is replaced in the MCP by the restriction to a 
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set of /e.g./ four alternative choices. There is 

therefore a possibility that the student may 

recognise the appropriate word when he sees it, 

although he might not have been able to give the 

word if the suggestions had not been made. 

Nevertheless, such recognition still depens on the 

student having understood the previous text." 

"From a mere theoretical point of view, insofaÍ 

as the student is required to predict the missing 

words, he is being tested on his ability to 

continuously draw from the context clues to the 

nature of the language immediatelly ahead: this 

ability is a measure of reading fluency, and what 

we may call the 'creative' aspects of the native 

speaker's reading process. 

Full comprehension necessarily involves more than 

undortanding of lexical items alone: comprehension 

of the grammatical stuctures used is also implied, 

together with a grasp of the subtle relationship 

obtaining between the structure and the lexis." /22/ 

A szókészlet teszttel történő ellenőrzése  

A szókészlet alatt, amennyiben teszttel 

ellenőrizzük, elsősorban lexikai egységet értünk, 

bár grammatikai problémákat is felvethet. Tudjuk, 

hogy az angol nyelvben nagyon gyakran egybeesik 
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a főnév és az ige alakja: work, to work; 

walk, to walk; water, to water stb. Ezek gramma-

tikai szempontból két külön szót jelentenek, de 

lexikailag nagyon közel állnak egymáshoz. A szavak 

egy nyelv legfontosabb lexikai egységei, de a 

legtöbb morféma is az /sheep-sheepish, child-

childish kifejezések is lehetnek lexikai egységek/. 

Jack-of-all-trades, son-im-law. stb. 

Egy hallgató szókincsének megállapitása nem 

egyszerü dolog, azért sem, mert egyes szavaknak 

több jelentése van, több szónak lehet azonos töve 

és különböző képzőkkel morfémákkal megváltoztatjuk 

jelentésüket. /Pain painful,  painless,  painless-

ness, painfully./ Ezt a problémát még inkább bonyo-

lítják az ebből képzett összetételek. Pl. pain-

killer, pain-killing, pain-reliving./ Három szó-

nak azonos a jelentése - fájdalomcsillapitó. 

Az aktiv és passziv szókincs között lényeges különb-

ség van az utóbbi javára. 

A beszédhez szükséges aktiv szókincs ugynevezett 

Basic English, amely 85o minden féle célra megfe-

lelő alapszókincsből és 150 nemzetközi szóból áll 

eléggé ismert. Michael West összeállitott egy 

2000 szóból álló szókészletet. 'tA General Service 

List of English Words" néven. Ezek a szókészletek 

általában jóval több lexikai egységból állnak, 
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Az aktiv szókincset teszttel ellenőrizhetjük: 

a./ Idegen nyelvi szövegben /olvasás/ 

1./ Kérdés 

What do we call a man who examines 

our passports? /A customs officer/ 

2./ Kérés 

Tell me the name of a man who makes 

the wall of a house /Bricklayer/ 

3./ Befejezetlen mondat: A man that installs 

water is called /a plumber/ 

My wife's mother is my ... 

/mother-in-law/ 

I have a son and a daughter 

The former is lo and the ... stb. 

2./ Képek 

Kérdések: What do you see in this 

picture? 

What are they like? 

What are they doig? 

3./ Forditás idegen nyelvről, vagy az idegen 

nyelvre. 

"According to the theory of language testing, the 

student will tend to transfer his vocabulary habits 

to the foreign language. He will transfer meanings, 

forms and distribution of the lexical units of his 

native language, and thus when these units operate 

satisfactority in the foreign language because they 
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are functionally and formally alike though never 

identical, there is facilition of learning and 

the units will not constitute learning problems. 

On the other hand, where the lexical units and 

patterns of the native language will not operate 

satisfactorily in the foreign language because 

they are not functionally or formerly alike, there 

will be interference from the native language and 

the student will have a learning problem to 

overcome." /23/ 

Akármilyen formában is állithatjuk össze a 

tesztet, a szavak csak mennyiséget jelölnek, semmi-

képpen sem jelentenek minőséget. Ez azt jelenti, 

hogyha valaki ismer egy bizonyos szót, az még nem 

jelenti azt, hogy ismeri a másikat is. 

A nyelvtannal teljesen más a helyzet, ha 

a jelölt a mondatpárok köziil helyesen választotta 

ki az igeidőt /amennyiben ez nem volt véletlen, il-

letve több mint kettőből kellett választania/ az 

legközelebb is helyesen választ4a ki azt. 

Azt azért biztosan állithatjuk, ha valaki 

90 feladatot helyesen old meg a loo—ból, az sokkal 

nagyobb szókinccsel rendelkezik, mint az, aki 3o—at 
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ismer. Ilyen értelemben véve ez már minőségi 

kifejező is lehet. 

Nem szabad a tesztszerkesztőnek elfeledkezni arról, 

hogy a szókincset akarjuk tesztelni, nem pedig az 

intelligenciát, jóllehet a kettő között lényeges 

korreláció van. Ezért a tesztből ki kell hagyni 

az olyan tételeket, amelyek a hasonló művelt-

ségi anyanyelvüek sem tudnak . megoldani. 

Mind az aktiv, mind pedig a passziv szó-

kincset lehet teszttel ellenőrizni 	hogyv mind 

a feltételezetten aktivan használt szavakból, mind 

pedig a passziv szókincsből tetszőlegesen kiválasz-

tunk bizonyos mennyiséget, /loo-l5o-2oo-ikat/ és 

azután ugyanazzal a számmal megszorozzuk a kapott 

mennyiséget. 

A  passziv szókincs ellenőrzése megbizhatatlan, 

a hallgató ugyanis a legnagyobb jóindulat -mellett 

sem tudja megkülönböztetni az aktiv szókincsét a 

passzivtól. Ez teljes bizonysággal akkor derülne 

ki, ha a beszédhelyzetben megfigyelhetnénk Őket, de 

ez csaknem lehetetlen, nem is beszélve arról, hogy 

egységesen, objektiven nehezen értékelhető. 
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Grammatical Structure  

Mindenek előtt R.Ladót szeretném idézni, 

hogy tisztázzuk, mit értenek a modern nyelvészek 

a nyelvtan, a nyelvtani szerkezet fogalmán, ami 

lényegesen megváltozott a látin nyelv egyedural- 

ma óta, és mit jelent ez az anyanyelvi beszélő-

nek és a tanulónak. 

"Modern grammarians - probaly since Otto Je$person's 

time for English - try to collect and analyze 

examples n f actual usage. Linguists to analyze and 

classify any and all languages including their own. 

Some linguists such as C.C.Fries and others have 

recently attempted to lay bare the basic grammatical 

structure of English, the central framework upon 

which hang the countless variations of usage. 

From the modern linguistic point of view the native 

speakers of a language have mastered the basic 

structure of their language, that is, the basic 

underlying patters on which they build sentences 

and sequences of sentences. Thus when native speakers 

study grammar they usually become .involved, not in 

the basic framework, which they "know", but in 

problems of variant usage, of dialect differences, 

of social differences, of style, of artictic effects, 

ect." 

"In the contrast with this the non-native speaker 

who is learning the language does not know its 
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structure. He needs to acquire this basic framework 

in order to master the production and comprehension . 

of the typical sentences of the language. Yet he and 

those who teach him often forget this fact and 

proceed with the teaching and learning of the 

foreign language as if it were the native language: 

they take up matters of varient usage, ect., 

loosing sight of the central structure of the 

language and ignoring its importance,and its 

difficulties." /24/ 	. 

Nyelvtan  

A nyelvtannak teszttel történő ellenőrzése 

nem azt jelenti, hogy nyelvtani szabályokat kériink  

számon. A nyelvtani formák és szerkezetek megválasz-

tása mindig a teszt céljától és választott módtól 

függ. Ennek legáltalánosabb, legelterjedtebb és 

iegegyszerübb módja az olvasás. A teszt szintje 

itt rendkivül fontos. 

Kezdő fokon, hogy felismerik-e a rendhagyóságot, 

az erős igéket, a vonzatokat, ilyen teszteket is 

adhatunk, illetve a tesztbe ilyen tételeket is 

betehetünk: 

I ... him a book yesterday 

a/ give 

b/ given 

c/ givet 

d/ gave 
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Középhaladó és haladó fokon ezek a tesztek már 

tul egyszerüek, nem diszkriminálnak egyáltalán. 

Itt már sokkal inkább olyan tételekből kell ösz-

szeállitani a tesztet, amelynek minden pontja jó 

önmagában, de nem az adott mondatban. 

I can't go now 

a./ I'm working 

b./ I work 

c./ I have worked 

d./ I'm to be worked 

Haladó fokon célszerü igeidő, igealak kiválasz-

tását is szorgalmaznunk, a határozó helyét, illet-

ve azt megfelelő igealakkal használni. 

a./ On weekdays I am always going there 

b./ On weekdays I alwaysgo there 

c./ Always on weekdays I go there 

d./ Always on weekdays I am going there 

A nyelvtani pontokat a nyelvben betöltött fon-

tossági szerepük miatt, /ami lehet gyakori alkal-

mazás, egy komplex szerkezet alkotó eleme miatt 

tesszük be a tesztbe./ 

Nem szabad elfeledkeznünk arról a fontos 

tényről, hogy egy olyan nyelvben szerzett ismere-

teket akarunk ellenőrizni, amit még nem sajátcfiltot-

tunk el, és ebben lényegesen különbözik az anya- 
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nyelvtől. A tanulóknak az alapismereteket kell 

először  elsajátitaniok, és aztán erre lehet 

felépiteni a további ismereteket. A legelső 

tanitási óráktól fel kell hivni a figyelmet az 

alapvető nyelvtani szerkezetekre, hiszen ezek  

figyelmen kivül hagyása a későbbiekben nagyon 

sok gondot okozhat. 

A szavak mondatokba történő rendezésének, 

valamint a szó alkotó elemeiknek szavakba tör-

ténő rendszerezése alkotja egy nyelv nyelvtani 

rendszerét. Azt a minimális nyelvi egységet, 

amely teljes kommunikációs közlést tartalmaz, 

mondatnak nevezzük. 

A szavak morfémákból állnak. A morféma egy 

nyelvnek legkisebb jelentésváltozást előidéző egy-

sége. Pl. - s - aminek a kiejtése háromféle lehet - 

attól függően, hogy milyen a szóvégi hangzó. Zön-

gétlen msh. esetén - s, zöngés msg. és mgh.esetén 

- z -, sziszegő hang esetében pedig - iz - . 

De a morfémákat, amelyek fonémákból állnak, hasz-

náljuk az angolban az igék jelen idejű egyesszám 

harmadik személyében, a fenti kiejtéssel. Ezek 

kiviül még a szászos genitivusznak is ezek a mor-

fémái. 

Az alapatrukturák /sentence patterns/ begya-

korlása megkönmiti a tanulási folyamatot, az ön-

álló mondatalkotást, hiszem többször egy-két szó 

behelyettesitésével uj jelentése mondatot tudnak 
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alkotni a tanulók. 

I am a student /boy/ doctor. 

You are a student /boy/ doctor. 

He is a student /boy/ doctor. 

We are students /boys/ doctors. 

Tesztelés szempontjából fontos tudni azt, 

hogy gyakran különböző nyelveknek azonos grammati-

kai kategóriáik vannak, de az ahogyan kifejezik 

ezeket, már nagy eltéréseket mutat. Ezen a terü-

leten, a tanitást nagyban segitheti az anyanyelvvel 

történő összevetés, az azonosságok és különbségek 

megmutatása, megtalálása. Felhasználhatjuk még 

a más idegen nyelvekkel történő összevetést is, de 

nagyobb tanulmányi csoportban az kevesebb haszonnal 

járhat, mert ritkán adódik az a szerencsés helyzet, 

hogy többen is egy és ugyanazon másik idegen nyelvet 

ismernek. 

A következő nyelvtani kategóriák sok nyelv-

ben  megtalálhatók: a nem, szám, személy, eset, 

igealak, az alany-tárgy kapcsolat, mód, alany-ál-

litmány szerkezet. A magyar nyelvben ezek közül egye-

dül a főnevek neme hiányzik, de ezt a fogalmat a ta-

nulók már megismerték az orosz nyelv tanulása során, 

ahol ez lényegesen több gondot okoz a tanároknak, 

hiszen az angol nyelvben a "nem" kérdése lényegesen 

egyszerübb. 
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Ezeknek a kategóriáknak az ismerete nagyon 

fontos, de korán sem biztos, hogy  elegendő  a 

kommunikációhoz. És ennek az ellenkezője is gyak-

ran előfordul. Valaki szépen,folyamatosan beszél-

het egy idegen nyelvet, de lehet, hogy nem tudja a 

beszédrészeket, a szerkezeteket a fenti módon el-

különiteni. Ebből az következik, hogy ezek tanítá-

sára, teszttel történő ellenőrzésére nagyobb gon-

dot kell forditani. 

Ahhoz, hogy jó tesztet tudjon valaki készi-

teni, jól kell ismernie a tanitott nyelv nyelvtani 

rendszerét, és ennek az anyanyelvvel történő össze-

vetése után tudja, hogy melyek azok a szerkezetek, 

amelyek gondot okmznak a tanulóknak, és ezekre 

már a tarvitás során különös gondot kell fordi-

tani. Ahol csak lehet, mindig össze kell hasonlí-

tani az idegen nyelv szerkezetét az anyanyelvével. 

Ha a szerkezeti azonosságokra, és főként ha a kü-

lönbségekre állandóan felhivjuk a figyelmet, akkor 

egy bizonyos tesztet eredményesen lehet használni, 

bármilyen könyvből tanultak is, természetesen a tu- 

dás fokozatnak megfelelően. Általában a tesztek szó-

kincsének megértése nem okoz gondot a hallgatóknak, 

sokkál inkább probléma a megfelelő igevonzat, elöl-

járószó, pontos igealak stb. kiválasztása. Különösen 

gyakran követnek el hibát, ha ezek nem esnek 
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egybe a magyarral /arrive at/ ini,to be late for, 

ask sy for sg, enterexclaim at /tiltakozik vala-

mi ellen/ persist in, insist on stb. 

A vonzatos igék, mint a nyelvtan egyik 

kardinális része, igen sok gondot okoznak tanár-

nak, tanulónak egyaránt. Ezen belül  is sok hibát 

követnek el az "of" vonzatok esetében, ami telje-

sen eltér a magyarban használt rag jelentésétől. 

Accuse of, approve of, beware of, complain of, 

cure of, deprive of, dream of, think of. A ma-

gyarban gyakran forditjuk -val-, vel-, tó1-, től 

raggal, ezért gyakran "from" vonzatot használnak 

"of" helyett. 

A nyelvtani szerkezetek összehasonlitása 

A két nyelvnek szerkezetről szerkezetre történő 

összehasonlitásával kapcsolatban R.Lado a követ-

kezőket jegyzi meg: 

"For each structure we need to know if there 

is a structure in the native language /I/ signaled 

the same way, that is, by the same formal device 

/2/ having the same meaning, and /3/ similarly 

distributed in the system of that language". /25/ 

Egy példával szeretném ezt illusztrálni. 

Mindez angolban, mind pedig a magyarban van kérdő- 
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mondat; eddig nincs szerkezeti probléma /1/, 

jelentésbeli probléma /2/. Az angol a kérdő-

mondatot a "do", "does" és a "did" segitségé-

vel szerkeszti meg, formális jelölési probléma, 

/1/ mivel a magyar ezt nem használja. Ezért for-

dul olyan gyakran elő, hogy tanulóink nem hasz-

nálják a kérdezés segédigéjét. 

Részletesebb tennivalók: 

Első lépés: Az adott nyelvek lehető legjobb 

szerkezeti leirását kell megadni. Ennek tartalmaz- 

nia kell a formát, a jelentést és a szerkezet 

disztribucióját. 

Második lépés: Kompakt formában kell össze-

gezni az összes szerkezetet. Az angolban pl. a 

kérdéstipusokat, az állitómondatokat, kérdéseket, 

felszólitásokat,áz ezzel kapcsolatos információt 

stb. 

Harmadik lépés: A két nyelv szerkezetének 

lényeges összevetése pattern-ről-pattern-re. 

A magyarban pl. a kérdőmondat szórendjének nem 

kell okvetlen forditottnak lenni, nem kell továb-

bá kitenni a személyes névmáss§l kifejezett alanyt. 

Ezután a problémák azonosságuk alapján nagyobb cso-

pontba vonjuk össze. Pl. a "do"-val való kérdezés, 
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ami a szórendet illeti azonos a többi segédigével ;  

/can, may, will stb./ lehet egy csoportba sorolni. 

Hasonlóan kell megszerkeszteni a kiegészitendő 

kérdéseket is, csak az intonációjuk más /az előb-

bi emelkedő, az utóbbi ereszkedő/, tehát ezek 

a problémák mind egy nagy csoportba tartoznak. 

Válasszuk külön a felismerés és az aktiv 

használat közötti problémákat, hiszen ezek nem 

azonosak. Még mindig a "do" segédigénél maradva, 

a hallgató felismeri szerepét, ha hallja, de 

használatában bizonytalan. 

A nyelvtani szerkezet teszttel történő 

ellenőrzése - mint sok másnak az ellenőrzése is - 

természetesen történhet szóban is, egyenként, kis 

csoportban, tanulócsoportban. 

Kezdő fokon, különösen az első órákon, 

amikor a környezettel ismerkednek idegen nyelven, 

igen eredményesen használhatjuk a képeket, egy-

részt a megértés ellenőrzésére, másrészt gyakor-

lásra, kérdés-felelet formájában. 

The boy hit the car. 

The car hit the boy. 



-84 - 

A szórend fontosságára hivjuk fel a figyel-

met, valamint a tárgyrag hiányára. 

Később a képek összetettebbek, bonyolultabbak le-

hetnek, amit nagyon sokféleképpen tudunk felhasz-

nálni. Diafilmek kérdés-felelet, önálló leirás stb. 

formájában alkalmazhatók mind a tanitásban, mind 

pedig a tanulók ismereteinek ellenőrzésében. 

Cselekedtetés: A tanár felkéri a tanillát külön-

böző cselekvések elvégzésére /megértés ellenőrzése/ 

Pl.  It is dark 

The light is switched off 

Go and switch it on. 

Miközben azt ellenőrzöm, hogy a tanuló mennyire 

értette meg a mondataimat, a cselekedtetés köz-

ben arra is kérhetem, hogy mondja azt, amit csi- 

nál 

I am going to switch the light on 

or I am going to switch on the light. 

or I am going to switch it on. 

Mivel tanulmányaink kezdetén előkerülnek a 

következő igék: switch on/off 

turn on/off 

put on/off 

take on/off 

ha megtanitani még korainak is tartom a verbal 

phrases legfontosabb szabályait, nagyon hasznos 

ha felhivom figyelmüket arra a fontos tényre, hogy 
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a főnévvel kifejezett tárgy az ige és vonzat 

közé, illetve a végére is kerülhet, de a névmás-

sal kifejezett tárgy mindig csak közéjük. Hogy 

mi a verbal phrase,részletesen csak később több 

példával illusztrálva tanithatjuk meg. 

Azokban a tesztekben, ahol a tanulónak 

két lehetséges válasz közül kell megadni a he-

lyeset, nagy az esélye a kitalálásnak, Ezért 

ezeket a teszteket inkább nehezebb, több válasz-

tással kell neheziteni. 

Legáltalánosabbnak tünik az olyan tesztek-

nek a gyakorlatban történő alkalmazása, ahol a 

jelölteknek négy eshetőség közül kell a helye-

set kiválasztani. A szerencsének itt már lénye-

gesen kevesebb szerepe van. Általában azonban a. 

lehetséges válaszok közül legalább egyet, de gyak-

ran kettőt lehetetlen a mondatba rakni, illetve 

rögtön észreveszi a jelölt, hogy azok nem lehet-

nek helyesek, tehát a választás itt is gyakran 

kettőre szükül. 

"Your mother might be - to you now. 

A/ Write B/Writing C/ Writes 

D/ Written 
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Az  angolban az igék használata a leg-

bonyolultabb dolog, de a tesztek megirásakor 

véleményem szerint nem ezek okozzák a legtöbb 

gondot, mert a nyelvtan néhány alapszabályának 

pontos ismerete, illetve azok helyes használa-

tának ismerete nagyon sok hibalehetőséget kiszür. 

/P1. a szenvedő igeragozásban a főige csak har-

madik szótári alakban fordulhat elő, a mód- 

beli segédigék után csak valamilyen főnévi ige-

nevet használhatunk stb./ 

A viszonylag egyszerübbnek tűnő, de ép-

pen olyan nehéz nyelvtani  szabályokat időnként 

nehezebb jól megtanitani, következésképp a tesz-

tek során gyakrabban hibásan oldják meg.Pl. a lot 

of, much, many közötti választást sokat elhibáz- 

zák 

We have not got ... chairs. Sokan elf e-

ledkeznek arról, hogy a kijelentő állitó mon-

datban a jó, illetve a legjobb válasz a "lot of". 

A mondat pontos értelmezésének nehezebb változa-

ta, amikor a szerkezeti probléma magában a ki-

választható mondatokban is megvan. 

Pl. Martin visited the teacher. John saw them. 

Választható mondatok, amelyekben szerkezeti prob-

lémák vannak: 
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1./ "Mr. Martin knows who visited John. 

2./ John knows who visited Mr.Martin. 

3./ The teacher knows whom John visited. 

4./ John knows whom Mr.Martin visited. 

5./ John knows whom the teacher visited." /26/ 

A helyes válasz a 4.pont. A probléma 

az, hogy kit látogat meg x, illetve ki láto-

gatja meg x-et. 

A hallgatók anyanyelvének felhasználása a 

megértés ellenőrzésére régi és gyakran alkalma-

zott módszer. Megvan az az előnye, hogy mivel a 

hallgató anyanyelvét jól ismeri, könnyen kivá-

laszthatja a legmegfelelőbb választ. A megértést 

igy legtöbbször pontosan lehet teszttel ellen-

őrizni. 

A hátránya ennek, hogy forditásra kénysze-

ritjük a hallgatót. Ez nem minden esetben jelent 

egyértelmüen hátrányt,' mivel a nyelvvizsgákon az 

irásbeli vizsgán középfokon anyanyelvre, felső-

fokon pedig még idegen nyelvre is forditani kell, 

illetve csak ebből áll az irásbeli vizsga. 

A modern nyelvtanitás a forditást általá-

ban csak mint szükséges rosszat ismeri el a tani-

tás, a teszt eljárásai között. Közismert dolog 

az, hogy ahogyan a hallgatók előbbre haladnak 

tanulmányaik során, egyre inkább mellőzhető az 
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anyanyelv használata - mivel a hallgatót a két 

nyelv közötti oda-vissza kapcsolásra késztetjük, 

ami  nagyban neheziti a tanulási folyamatot, illet-

ve hátráltatja az idegen nyelven történő gondol-

kodás alapjainak lerakását. A modern felfogás 

szerint, mivel a beszédkészség szerepe egyre fon-

tosabb lesz - a forditási technikát a tesztekben 

csak akkor kell alkalmazni, ha más technikával nem 

tudunk valamit hatékonyan teszttel ellenőrizni. 

Bizonyos nyelvi szaturációra kell töre-

kednünk a tanitás során, hogy az óráink minél 

hatékonyabbak legyenek, és ha ezt jól csináljuk, 

akkor az ellenőrzést is igy tudjuk megtervezni. 

A forditásról, a mellette illetve ellene 

szóló érvekről később még részletesen szó lesz. 

A nyelvek összehasonlitása 

A nyelvek szisztematikus összehasonlitás-

nak szükségessége a tanitási anyag és a teszt 

megszerkesztése szempontjából rendkivül fontos, 

/anyanyelv-célnyelv /. 

" The most effective materials are those 

that are based upon a scientific dascription of 

the language to be learned, carefully compared 

with a parallel description of the native 
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language of the learner." /27/ 

A két nyelv összehasonlitása kulcsfontos_ 

ságu szerepet játszik a nehézségek feltárásában. 

A gyakorló tanárok tapasztalhatják, hogy azok az 

elemek, amelyek hasonlóak a két nyelvben nem je-

lentenek nehézséget a tanulásban, azok az elemek 

viszont, amelyek eltérnek, komoly gondot okoznak. 

Ha már egyszer a tanár ismeri a problémákat, job-

ban meg tudja szervezni tanitási munkáját. Ennek  

felismerése nagyben segiti a hatékony tesztelést 

is. Maga a tesztelés nagy fejlődésen ment keresz-

tül az utóbbi évtizedekben, amíg a nyelvtani sza-

bályok, a szavak ismeretének vizsgálatától, ami-

nek nagyon kis köze van a nyelv beszéléséhez, el- 

jutottak a mai legfejlettebb formákhoz, a multiple-

choice és a listening comprehension tesztekig 

/az utóbbi hangositott anyaggal ellátva./ Ezek 

alkalmazása nagyon kedvezően befolyásolta a nyelv-

tanitást. 

A fejlődés különösen nagy volt a kiejtés 

tesztelésében, és ez a változás közvetlen kapcso-

latban van a fonémák összehasonlitásának alkalma-

zásával. Gyakran tapsztalhatjuk, hogy amikor idegen 

nyelvet tanulunk, hajlamosak vagyunk arra, hogy az 

anyanyelvcink fonémáit és azok variánsait, a hang- 

sulyt, a ritmust, az intonációt átvigyük a másik 
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nyelvre. 

The Use of Error Analysis and 

Contrastive Analysis . 

A kontrasztivitás két nyelv közötti ha-

sonlóságok és különbségekből áll. Ezen elemeket 

általában'mindig felhasználták az idegen nyelvek 

tanitásában. Az utóbbi 2o-25 évben egyre inkább 

elterjedt használata a nyelvtanulás során jelent-

kező nehézségek meghatározására, illetve annak 

megoldására. Vannak olyan vélemények, hogy a 

LA  szerepét tulbecsülik. 

Ez a következőkben foglalható össze: 

A/ "CA can only predict some of the learning 

problems. Many learners' errors are due 

to complexities within the foreign language, 

or are due ti general learning strategies, 

observable both in the first-and the second-

language learner and independent of the 

learners' native language. 

B/ Predictions of CA are often ambiguous and 

vary, depending on the linguistic model used 

in describing the native and the foreign 

language. /Haugen 1954./ 



- 91 - 

C./ The points of difference identified in CA 

may not cause the same degres of difficulty. 

/Slama-Cazacu 197o./ /Stockwell and Bowen 

1965./ Moreover, the difficulties may be 

different in production and perception. 

/Nemser 1971./, /Duskova 1969./, /Hirvonen 

197o., Ohlsson 1972./ This can-not be 

predicted by CA. 

D./ CA assumes that the whole of the systems of 

the native and the foreign language come into 

contact. In fact, the learner is only exposed 

very gradually to the foreign language, and 

CA. has no way predicting the identifications 

made by the learner. /Nemser and Slama-Cazacu 

197o./ 

E./ CA assumes that the learner uses elements which 

belong to the native, language in the foreign 

language. However, he may use elements or 

contructions which do not belogn to either 

language. /Nemser and Slama-Cazacu 197o., 

Corder 1971./ These cannot be predicted by CA."/28/ 

A fenti és egyéb, itt nem emlitett okok 

miatt, a CA a már ismert és tapasztalt nehézségek, 

problémák megmagyarázására lehet felhasználni. 
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Nem pedig a várható nehézségeket kell vele 

prognózisszerüen megadni. Más szavakkal, tulaj-

donképpen a hiba analizis egy része. Éppen 

azért a gyakorlatban inkább csak a tapasztalt 

tanárok tudják ezt elvégezni, illetve alkalmaz- 

ni. 
• 

A kontrasztiv analizis két formáját hasz- 

nálhatjuk. A "strukturálist" és a "transzformáci-

óst" R. Lado "Lingustics across Cultures" /1957• /  

c. uttörő jellegű könyvében a grammatikai  struktu- 

rák ' ~ ~--.~ ~.~+.... lrn»+r.~ c.r~.+:i S7  me ~kii ~elit _esével kap-  j~Cdlá GlUQ1GiLV•7 uvuvi ~.u...v ... . 	~ 0- - --  

csolatban a következőket irja:  

"We begin with an analysis of the foreign language  

and compare its structure by structure with the  

native language. For each structure we need to  

know if there is a structure is the native  

language /1/ signaled the same way, that is, by  

the same formal devise, /2/ having the same  

meaning, and /3/ similarly distributed in the sys-

tem of that language" /29/  

"Fries ezzel kapcsolatban a következő megálla-

pitást tette:  

"...the most effective materials are those that  

are based upon a.. scientific description of the  

language to be learned, carefully compared with  

a parallel description of the native language of  

the learner." /3o/  
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A transzformalisták azon az alapon támadják a 

strukturalista kontrasztiv megközelitést, hogy azok 

csak az ugynevezett "surface" strukturákat hasonlit-

ják össze, ők pedig a "deep" strukturákra összpon-

tosítják figyelmüket. Erről igy vélekednek: "....at 

the "deepest" level of analysis we need a theory 

which distinguishes explicitly between 'deep and 

surface phenomena." 

Két nyelvi szerkezet transzformációs  kont-

rasztiv megközelitéséről véleményét a következő- 

p e  	Moulton: a mondat bizonyos sorba  K,eppdu ub ►i iJ~~c  ui 141V  Ki Vva+i  

rendezett szavakból áll. De nem elég ha csak envy it 

tudunk a mondatról. A mondatnak szerkezete is van, 

a szavaknak, különösen az angolban, elég kötött a 

szórendje is. Lássunk egy példát: 

The teacher asked the student. Ez a mondat 

két részből áll. The teacher és asked the student. 

A másik részének két összetevője van asked és the 

student. Igy az egész mondatnak bizonyos hierar-

chikus szerkezete van, melyben bizonyos alkotóele-

mek tartalmazzák a többi elemet.  

Kevésbé nyilvánvaló, de hasonlóan fontos az 

a tény, hogy a mondatnak van ugynevezett "deep"  

szerkezete is. E z  tulajdonképpen abból adódik, 

hogy el tudunk vonatkoztatni a mondatok konkrét 

jelentésétől. Lássuk a hasonlóságokat és különb-

ségeket a következő két mondat között: 
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John is easy to please /Johnnak könnyű 

tetszeni/ és John is eager to please'. /John 

nagyon tetszeni akar. / 

Látszólag a két mondatnak hasonló szerke-

zete van, de mégis teljesen különbözőek. Az első 

mondatban John a mondat tárgya, a másodikban pe-

dig alany. A f elszini struktura ezt nem fejezi 

ki, az angolul beszélők mégis tudják ezt a kü-

lönbséget. 

D.McNeill ezt a problémák a következőképpen fog-

lalja össze: 

"Grammatical relations, such as subject 

and object, are carried by structures not directly 

apparent in the surface form of sentences. We 

know something of 'abstract' linguistic features, 

aspects of sentences that lie behind their manifest 

form. The deep structure of sentences carries such 

abstract knowledge. Deep structures must, accordingly 

be different from the corresponding surface 

structures, and even the simplest sentence has and 

underlying structure that differs in some respect 

from its manifest from. The problem for a theory 

of language acquisition is to explain the 

development of such abstaction. 
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A key linguistic concept is the notion of 

grammatical transformation. A transformation is 

a rule of grammar that relates deep structures 

to surface structures." /31/ 

"...plot the two deep structures /they are 

usually remarkably similar/, then plot the two 

surface structures /they are usually remarkably 

different/, and then note the contrasting, 

transformational /recoding rules that connect 

the two." /32/ 

Ez  az irányzat is megkapta a maga bírála-

tát elsősorban azért, hogy a generativ-transz-

formációs nyelvtan a lingvisztikai kompeten- 

cia nyelvtana inkább, mintsem beszélni tanitásé. 

A problémákat ugyan megmagyarázza, de csak áttéte-

lesen lehet köze nyelvtanitás céljához, igy a 

nyelvtanárok nem sok gyakorlati hasznát vehetnék. 

Megjegyzés a fejezethez:  

Általában az ugynevezett "formal" tesztek-

ről beszélek. "informal" teszteket bárki készít-

het, illetve készit is a napi tanitási, ellenőrzési 

munka során. 

Az, hogy mit fogadunk el ilyenkor és mit 

nem, az asok mindentől függhet. Legtöbbször csak 

az a célja, hogy egy rövid tananyag ismeretét 
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mérjük, megállapitjuk a csoport előrehaladását, 

illetve a csoport egyes tagjainak az adott anyag-

részben elért rangsorát. 

V. Writing test  

Hogyan  kell az irásrendszert összehasonlitani? 

Az irásrendszer tanulása nem azonos a nyelv 

tanulásával. 

Leonard  L1  V^rf~i c.. l_  A~.  erről a következőket irja:  

"Writing is not language, but merely a way 

of recording language by means of visible marks. In 

some countries, such as Chine, Egypt, and Mesopo-

tamia, writing was practised thousand of years ago, 

but to most of the language that are spoken today 

is has been applied'either in relatively recent 

times or not at all. Moreover, until the days of 

printing, literacy was confined to a very few  

people. All languages were spoken through nearly 

all of their history by people who did not read 

or write; the languages of such peoples are just 

as stable, regular, and rich as the language of 

literate nations." /33/ 

Az irásrendszerneic is megvannak a maga  

problémái, amelyek különböznek a nyelv tanulásának 

problémáitól. 
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Ha két nyelv irásrendszere egybeesik, mint az 

angol és magyar esetében, hiszen mind a kettő 

a latin ábécét használja, akkor az olvasási 

habitust, amivel anyanyelven rendelkezünk, át 

akarjuk vinni az idegen nyelvre. 

Az irásrendszer tipusai a közvetkezők:  

1./ Alfabetikus renszer: A szinbólumok, 

fonémákat jelölnek. A világ legtöbb irott nyelve 

ehhez a rendszerhez tartozik. Az egyiptomi  hie-

roglifákból fej  

resztül, amely csak a mássalhangzókat jelölte 

a görögig, amely már ismerte mind a mással, mind 

pedig a magánhangzókat. A legismertebb ábécé a 

latin, arab, ciril és a görög. 

2./ A szótag szerinti irás: A szimbólumok 

inkább szótagokat, mint fonémákat jelölnek. Ilyen 

például a japán, vagy az amerikai indiánok nyelve. 

3./ Logografikus irás: A szimbolumok 

szavakat jelölnek /vagy morfémákat/ a kinai 

ennek klasszikus példája. 

Az összehasonlitásnál mindkét irásrendszert 

elemezni kell, miközben összehasonlitjuk azokat, 

hogy megtaláljuk bennük az azonosságokat és kü- 

igd;itt ki a főniciai iráson ke- 
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lönbségeket. 

A Note on "Writing Versus Speech" cimü cikkében 

Mishael Sharwood Smith kifejti, hogy nem ért 

egyet azzal, hogy a beszélt nyelv tarvitása ilyen 

nagy hangsulyt kap, aminek nyilvánvaló következ-

ménye az, hogy elhanyagolják az irás tanitását. 

A szerző azt azzal a paradox helyzettel indo-

kolja, hogy a beszélt nyelvet csak az irással 

lehet megjavitani, éppen ezért az irást tartja 

fontosabbnak. 

Véleményét azzal is igazolni igyekszik, 

hogy az ember sokkal könnyebben talál olvasni 

valót, könyveket, folyóiratokat, mint beszél-

gető partnert, lemezt, rádiót, vagy magnót. 

Nem tartja fontosnak, illetve tulzásnak tart-

ja a kiejtés nagyfoku hangsulyozását is. A ki: 

ejtésnél nagyobb hangsulyt helyez a szókincsre 

és a szerkezetre. 

Nem minden ember rendelkezik az alkotó 

módon történő irás képességével, ha beszél is 

egy nyelvet, mivel ez tehetséget, gyakorlást 

igényel. Igaz, hogy egy fogalmazás tartalma és 

stilusa is fontos, de az a teszttel történő 

mérésnek mindegyik külön-külön feladata. Tulaj-

donképpen a creativ módon történő irás képessé- 

gére csak akkor-tehet valaki szert, ha már telje- 

sen elsajátitotta a nyelvet. 
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R.Lado az idegen nyelven történő irás képességét 

a következőképpen határozza meg: 

"We will then define writing a foreign language 

as the abilily to use the language and its graphic 

representation productively in ordinary writing 

situations. More specifically we mean by writing 

a foreign language the ability to use the 

structures, the lexical items, and their conven-

tional representation, in ordinary matter-of-

fact writing. This definition parallels those 

given for the other language skills and like them 

it provides definite criteria for the preparation 

and scoring of tests. We recognize then two major 

elements and the graphic representation of the 

language." /34/ 

A fogalmazást gyakran alkalmazzák az irás-

beli készség ellenőrzésére. A hátrány az, hogy 

nehéz objektivan értékelni, és a hallgatóknak le- 

hetősége van elkerülni azokat a problémákat, amelyek 

gondot okoznak nekik. 

Képek, képsorok, események leirásánál is a leg-

több gondot az objektiv értékelés jelenthet, sok-

kal könnyebb értékelni a kiegészitő teszteket. 

Kihagyjuk az irásjeleket, betüket, szavakat, nyelv-

tani szerkezetet és ezeket kell a hallgatóknak 

pótolniuk: 



- 99 - 

Pl.: "Can you help me / / "Yes I can" 

The customs o - i cer examined our 

luggage at the border. 

"My wife"s mother is my ... stb. 

Ez a tipusu nehezebb, bonyolultabb, mint 

a kiválasztás, mert a hallgatót arra kényszerit-

jük, hogy magadja meg a választ, azért célsze-

rübb is ezt alkalmazni. 

Az ilyen tipusu tesztet meglehetősen nehéz elké-

sziteni, különösen ugy, hogy csak egy lehetséges 

választ kapjunk, illetve az is előfordul, hogy 

a mondatunk, amire egy szóval kell válaszolni, 

tul hosszu lesz, esetleg nehezebb megérteni, 

mint válaszolni rá. 

"A collection of books or the place where 

they are kept" /library/ 

"A person who prepares for publication 

work written by others" /editor/ 

Igazán megnyugtató eredményt akkor tu-

dunk elérni, ha a különböző tipusu teszteket al-

kalmazzuk. 

Ami a teszt tartalmát illeti, amennyiben 

fogalmazásról v an  szó, azok csak legáltalánosabb, 

legismertebb dologra korlátozódnak /család, munka, 
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barát, kirándulás, otthon stb./ A legfonto-

sabb az, hogy a tárgyról szóljon, bizonyos in-

formációt nyujtson a témáról, de semmiféle mű-

vészi ábrázolásra, megfogalmazásra nem szabad 

gondolni. Nem elhanyagolható szempont az, ho-

gyan  használjuk a különböző kötőszavakat gondo-

lataink összekapcsolására, azonosságok, ellen- 

tétek kifejezésére /besides, furthermore, similar-

ly, therefore, consequently, however, thus, 

nevertheless stb./ Ezt a tanitás folyamán kivá-

lóan lehet az Alexander II. kötele Practice and 

Progress cimü könyvben gyakorolni. 

"Of four language skills, writing may be 

considered the most sophisticated. In listening 

and reading, student receive a message for-

muleted by another; their role is receptive even 

though they may be actively interpreting and 

analyzing what are hearing or reading. In speaking, 

students are engaged in communicating their own 

ideas and feelings, but with approxiamations and 

explanations: conversation involves give-and- 

talk with interlocutor. Communication through the 

written word, on the other hand, possesses a certain 

degree of finalty and demands real proficiency 

from the writer if it is to be effective." /35/ 
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Az irott formában történő kommunikáció 

esetén a hallgató magára van utalva, hogy ered-

ményt tudjon felmutatni, egész sor fejlődési 

fokozaton kell keresztül mennie a szókincs, a 

helyesirás, a nyelvtan alapos ismeretével kell, 

hogy rendelkezzen. Hagyományosan az irást, il-

letve az irás képességét forditással ellenőriz-

ték. Az utóbbi időben mind a tanárok, mind pe-

dig a nyelvi szakértők megkérdőjelezték a f or- 

Aitási tesz t ek voliAitálát_ Fannak a tesztnek a 

sikere sokszor a szó ismeretén alapul, illetve 

ha a szót nem ismeri a tanuló, nem sikerül a 

teszt, gyakorlatilag tehát inkább a szókészlet 

vizsgálatát végezzük. 

A diktálás volt egy másik hagyományos 

módszer. A tudomány mai felfogása szerint az 

ilyen tesztnek elsősorban a tartalma a fontos, 

az, hogy a közlés világos, érthető legyen, jól 

tagolt, a szöveghez illő szavakat válassza ki 

a hallgató, hogy az anyanyelvi beszélő megértse 

azt. Természetesen, hogy az ilyen kommunikativ 

tesztet nehezebb objektiven, számszerüen érté-

kelni. A  fő  dolognak a validitását kell tekin-

tenünk, at, hogy az irás képességét mérje. 
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A következő tipusu teszteket irathatjuk:  

/Csak felsorolás erejéig/  

1./ Másolás  

2./ Helyesirási teszt /különálló szavak/  

3./ Irásjelek kirakása  

4./ Lexikai egységek isméretének ellenőrzése  

/egy szónak több jelentése van: bank,  

race, wind, lay stb./  

5./ Képteszt /leirni valaminek a részeit/  

6./ Szókincs vizsgálata szövegből kiindulva  

/ 	i.. 	1 	történő .7 f f r.. c  a meg- 

adása 

/ . Ce111~/C.LV CÜ Oor 4eno LL..0 i aiC iv meg  

adása /what do you use to clean your  

teeth?/ /A tooth-brush/  

8./ Anyanyelven megadott szó ekvivalensének  

megadása  

9./ Szinonimák megtalálása szövegben  

lo./ Antonimák megtalálása szövegben  

11./ Mondatszerkesztés /megadott szavakból/  

12./ Kiejtés  

13./ Traszformáció /más személybe, más ige-

időbe stb./  

14./ Mondatok összekapcsolása  

15./ Kérdés-felelet 	. 

16./ Válaszhoz kérdés szerkesztés  

17./ Fogalmazás  

18./ Felolvasott szöveg leirása  

19./ Interju készités  
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2o./ Levélirás 

21./ Forditás 

A tanár szabja meg, hogy esetenként 

milyen segédeszközt lehet használni. 

Az értékelés is különböző képpen történik. A 

tanulókat minden esetben tájékoztatni kell az 

eredményekről, illetve közölni kell velük, hogy 

tudják munkájukat tökéletesiteni, eredményüket 

javitani. 

Az   lra S be  11 teszt  specifikus c Lc  me 4.•..-Lie  k 

értékelésével kapcsolatban Rebecca M. Valette 

a következőket emeli ki: 

"The teacher announces in advance that 

specific elements will be evaluated. For 

instance, in a vocabulary-based composition 

the teacher may provide ten key words. The 

student receives one point for each word that 

is used corectly. In addition to this score, the 

composition may be rated outstanding, satisfactory, 

or unsatisfactory. Writing errors may be indicated, 

with the expectation that the student is to correct 

them. 

The teacher determines which aspects of the 

composition are to be scored and prepares a 

rating scale. Here is an example of elements 

that such a scale might contain: 
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Organization: 	excellent 6 5 4 3 2 1 

nonexistent 

Clarity of 

expression: 	easily 

understood 

by native 

speaker 6 5 4 3 2 1 

incomprehensible 

to native speaker 

Breath of 

vocabulary: imaginativ e 

use of 

vocabulary 6 5 4 3 2 1 

receptive use of 

high-frequency 

vocabulary" /36/ 

Forditás a célnyelvre  

A forditást a szakirók másodlagosnak 

tartják, olyan tevékenységnek, amelynek a már 

megszerzett nyelvtudásra kell épülnie. 

Különösen sok támadás éri az anyanyelvről a cél-

nyelvre történő forditást. 

Gatenby az eredménytelenség fő okát látja benne. 

/Traslation in the Classroom E.T. selection 

Oxford University Press 1967./ 
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A szakirodalom elismeri, hogy a forditás 

a tanulmányok bizonyos szintjén hasznos, de 

nem lehet mindenütt jelen. 

Alkalmazása előtt tisztázni kell, hogy 

cél-e, vagy eszköz. 

Célként csak ott szabad használni, ahol 

nagy óraszámban, hosszu ideig tanulják a nyel- 

vet /egyetem, külker.főiskola, szakositott tan-

tervü osztályok./ 

Hasonlóképpen cél az olyan tanfolyamokon, 

melyek az állami nyelvvizsgára készitenek elő. 

A többi nyelvoktatási formában csak eszköz le-

het, de nem a nyelvtan számonkérésének eszkö-

ze, hiszen arra rengeteg egynyelvü gyakorlat, 

teszt van. A forditás, mint a nyelvtan számon-

kérésének eszköze, nagy és teljesen felesleges 

nehézségekkel terheli a tanulót. Már az anyanyel-

vi szöveget át kell sokszor alakitani ahhoz, hogy 

le tudja forditani, fel kell fedeznie benne az 

idegen nyelvi strukturát. 

A nyelvvel szabadon bánni nem tudó diák 

forditásából azt az egyetlen tanulságot vonhat-

juk le, hogy nem lehet az idegen nyelvi monda-

tokat az  anyanyelvi modell szerint felépiteni. 

Ebből nyilvánvalóan következik, sok modellt kell 

megtanitanunk, begyakorolnunk, aktivizálnunk, 
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a készség fokára emelni ahhoz, hogy a fordi-

tások hasznosak legyenek, és ne állítsák a 

tanulót leküzdhetetlen akadály elé. 

A tesztforditást azért nem tekinthet-

jük helyén valónak, mert nincs kommmnikációs 

értéke. Mind a tanitásnak, mind pedig az ellen-

őrzésünk hatékonyabb lehet fogalmazások iratá-

rával. Erre sok jó példát találunk az Alexander 

UI. kötetében /Developing Skills/, ahol a már 

egyszer feldolgozott történetet más fordulattal 

folytatja, fejezi be. Alapos előkészitést, ut-

mutatást adva, a mondatokat ki kell bővíteni, 

össze kell kapcsolni. Ez ezért is jó, mert a 

kreativ munka fejleszti a gondolkodást is. 

"Elsősorban a fogalmazás az eredeti szövegek 

tanulmányozása, stb.  vezet el a nyelvre tör-

ténő forditáshoz,csak . másodsorban a fordítási 

gyakorlatok" Küllő Miklósné: A forditás meto-

dikai elméletének néhány kérdéséről az orosz 

nyelv oktatásában. Kandidátusi értékelés 1975." 

A "retroverziót", amely csak szavak, 

illetve szókapcsolatok átváltását kivánja 

/word-to-word, phrase-to-phrase forditás/ egyre 

inkább háttérbe szoritja az "anyanyelvi stimu- 
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lus", amely megengedi nagyobb egységek egyez-

tetését /proposition-to proposition, sentence-

to sentence./ 

Az anyanyelvi stimulust elsősorban 

középhaladó és haladó fokon lehet alkalmazni, 

a kezdő csoportoknál semmi esetre sem. Nagy gon-

dot kell forditani arra, hogy az anyanyelvi 

szöveg gyorsan, spontán elemezhető legyen, ne 

kelljen előszerkeszteni. Természetesen, nyel-

vünk tisztaságát is őrizzük meg yés nem szabad 

engedményt tenni a magyarosság rovására. Azt, 

hogy a forditás végső soron mire szolgálhat, 

mire nem, Dr.Bán Ervin a következőképpen fog-

lalja össze: 

a./ "Nyelvi szempontból öncélu, olyan 

munkát végeztet, amelyre a nyelv-

tanulónak az életben nem lesz szük-

sége. 

b./ Csak az elavult normativ nyelvtanra 

és módszerre lehet alapozni. "The 

grammar translation method and the 

traslation go hand in hand." 

c./ Kizárja az intuiciót, viszont nem 

olyan tiszta és egzakt, mint a teszt. 
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d./ Ha ellenőrzés, minősités a feladata, 

csak a pedagógiailag legrosszabb uton 

lehet vele célhoz érni. A tanár mint-

egy csapdákat állit tanitványainak, s 

aszerint birálja el, hogy ezekbe a 

csapdákba beleesik-e. 

e./ A retroverzióban bukkan elő a rossz 

tréfának tűnő igazság: "To know more 

grammar is to be able to make more 

mistakes" 

f./ A nehézségek ellenőrizetlenül halmo-

zódnak, holott a korszerű tanitás sza-

bályai szerint egy mondatban csak egyet-

len nyelvtani nehézség lehet" 

A forditás teszttel történő ellenőrzése  

Lényeges különbség van az irott forditás 

és a tolmács szóbeli forditása között. 

Az irásbeli forditásnak két fajtája van: 

1./ Tényszerü, pontos információt nyujtó 

forditás 

2./ Irodalmi, melynek egy müvészi munka 

reprodukálása a célja. 

... /37/ 
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A tolmácsoló forditás esetében is különbséget 

tesztünk a consecutive interpretáció és a 

simultán interpretáció között. 

A müvészi forditás számtalan kritériu-

mának felsorolása nem tartozik szorosan a té-

mához, azért  nem kivánom felsorolni, milyen 

eszközökkel érhető el a müvészi hatás. 

A forditás lehet szóbeli, irásbeli, a 

célnyelvre /az a nehezebb/, illetve anyanyelvre. 

Attól függően választjuk, hogy a hallgatóknak 

melyik jártasságát akarjuk vizsgálni. 

Ha igazán átfogó, pontos képet akarunk 

kapni, iratnunk kell: 

a./ A célnyelvre és a célnyelvről 

f orditást. 

b./ Consecutive tolmácsolást a cél és 

anyanyelvre /különböző területet 

felölelő témában/ 

c./ Szimultán tolmácsolást a b. pont 

szerint. 
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VI. Listening Test 

/Beszédértésképesség/ 

"Because of the increased emphasis 

today on direct communication in the foreign 

language, the skill of listening has become 

the object of growing attention. It is, in 

fact, possible for two persons of different 

linguistic backgrounds to carry on a produc-

tive conversation in which each speaks his 

or her own language whole understanding what 

the other is saying in the second language. 

In service occupations such as medicine, law 

enforcement, or social work, a person can 

become much more effective if he or she really 

understands the laguage or languages of the 

local minority groups, even if that person's 

speaking command is less developed than his 

or her listening comprehension. Once the 

listening skill is considered a course objec-

tive, it becomes necessary to assess student 

achievement in that area." /38/ 

A  hallás utáni megértés a  következő  

három területen kiván alapos ismeretet, jártas-

ságot és képességet: 



1. A hangok közötti diszkrimináció 

2. A specifikus elemek megértése  

3. A globális értés 

A tanuló akkor találja magát szemben iga-

zán nehéz feladattal, amikor a célnyelvben egész  

mas hangzók, fonémák várnak, mint anyanyelvében. 

A fonémák közötti különbséget /pi. hosszu, vagy 

•, 

 

4,1/ 	 11mi.plimnl r v4r0 1  ccrn;taécré~ 

vel lehet gyakorolni. Ez arra is jó, hogy a  

tanulók figyelmét felhivjuk arra, hogy ezek  

összekeveredéséből végzetes tévedések adódhatnak.  

/he bit him/ /megharapta/  

/he beat him/ /megütötte/  

He is washing the dog /mossa/  

He is watching the dog /figyeli/  

A hangok közötti különbségtétel csak egyik  

fontos feltétele a beszéd megértésnek, ugyanilyen  

fontos a megfelelő szókészlet a nyelvtani ismeret  

is /megint a nyelvképesség kerül előtérbe./  

A beszéd értésben problémát jelent a hallgatónak  

a természetes és a stilizált beszéd közötti  

különbség is. Ezért okoz a célnyelven hallgatott  

hireknek, TV müsoroknak és filmeknek a  
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megértése rendkivül nagy nehézséget. Gyakori 

magnóhallgatással, esetenkénti filmek veti-

tésével ezeket a nehézségeket mérsékelni tud-

juk. A megfelelő tempóban elhangzó beszédér-

tést is sokat kell gyakorfilni. 

Fontos tényező az aktrusztika is, ami 

egy anyanyelvi beszélőnek már kevésbé lénye-

ges. Ezért sokszor nehezen érti meg a tanuló 

a telefonbeszélgetést, azt a rádiómüsort, amit 

ráadásul még zavarnak is. 

A hangrendszer elsjátitását különböző tesztek-

kel ellenőrizhetjük. /A szavak ismerete nem 

fontos/. 

1./ Tegyen különbséget az anyanyelv és 

célnyelv fonémái között /amelyek 

hasonlitanak egymásra, azok jelen-

tik a problémát, a többit nem is 

kell tesztelni/. 

2./ A hangok megkülönböztetése: lexikai 

jelentésváltozás. 

ship-sheep /képekkel/ 
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3. A hangok megkülönböztetése: szer-

kezeti jelentésváltozás 

Felolvasunk egy szöveget. El kell 

döntenie:_la tanulónak, hogy egy, 

kettő, vagy több személyről szól-a.  

Ennek megfelelően "A", "B", "C"-vel 

felel.  

"The ability to understand the target language 

~~ncr~ a-l ~r rinrionr7c nn nnnli o lrnnnnlnrlcTC of  
~i ~/G ViJ ~.aVrr VaaKFV Vaa' vaaW v a~aaV~~.~.vMK~ V V + 

vocabulary - vocabulary in the broadest 

sense. 

A szókincs ellenőrzésének a következő 

formái ajánlatosak: 

1./ Utasitásokat adunk különböző cse- 

lekvések végrehajtására 

2./ Képtesztek /azt látja-e a képen, 

amit hall/. 

Több képből válassza ki a szóban 

forgót.  

3./ A konverzációs tipusu teszt. 

A kulcsszót kell megtalálni egy 

rövid szövegben:  
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- How much is that record? 

- Five dollars. 

- All right, I'll take it. 

This conversation probably takes place: 

a/ in a store 

b/ in a school 

c/ in a restaurant 

Ha ugyanezt egy kicsit kibővitem, és az 

egész szöveg megértését akarom ellenőrizni, akkor 

ez már az általános megértés ellenőrzését  szol-

gálja. /general comprehension/. 

- How much is that record, Bob? 

Five. dollars. 

- That's too much for me. I'll just 

come to your house when 

I want to listen to it. 

This conversation probably takes place: 

a/ in a store 

b/ in a school 

c/ at Bob 

Megértés kommunikációs uton: 

1./ Hosszabb szöveget kell a tanuló-

nak megértenie, amely folyamatosan 

hangzik el. 
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ő./ Atanár leir egy helyet, személyt, x 	. 
tárgyát stb. amit, illetve akit 

mindenki ismerés aztán a tanuló-

nek le kell irni /egy-két szóval/ 

miről, illetve kiről volt szó. 

3./ Azonositás. A tanár magnó segitésé-

vel lejátszik valamit, és meg kell 

mondani, hogy az mi volt. /Törté-

net. hir, vagy egyéb/. 

A hallás utáni megértés számos tényező-

től függ. /bewzédtempó, a sz9veg nehézségi foka, 

terjedelem, akkusztika, élő beszéd, gépi beszéd 

stb./ 

"Különbséget kell tennünk globális 

/szintetikus/ és részletes /analitikus/ meg-

értés között. Az első a fontosabb: megértette-e 

a tanuló a lényeget, hogy miről is van szó. 

Kisebb hiba azután, ha egyes részleteket nem 

értett meg világosan. Az értékelésnél e szem-

pontok alapján járjunk el." /39/ 

A nyelvtanulásnak az is feladata, hogy 

járuljon hozzá a gondolkodási képesség fejlesz- 
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téséhez. A ma elterjedt és igen népszerü 

strukturalista nyelvtanitás talán legnagyobb 

hibája az, hogy elsorvasztja a tanulók gondol-

kodási képességeit. Ne mindig kény s ze ritsük a 

tanulót arra, hogy egy hallott szöveget, vagy 

olvasmányt teljesen megértse, ennél sokkal 

fontosabb a lényeg megragadása. Idegen módszer-

tani kifejezéssel élve az intensive comprehension 

helyett az extensive comprehension gyakorlására 

szenteljük az idő nagyobb részét. 

Ha a tanuló nem érti meg egy szöveg minden sza-

vát, akkor nem is lehet képes annak reprodu-

kálására. Erre gyakorlatilag nincs is szükség. 

A nyelvtudást végső soron nem a készen kapott 

szövegek szajkózása fejleszti, hanem az, hogy va-

lamilyen értelmes tevékenységgel mintegy kikény-

szeritjük az adott szituáció megkövetelte reak-

ciót. 

A következő megállapitásra jut Dr.Kovács János: 

"EEredményesség vizsgálatok az idegen 

nyelvek tarvitásában" cimü cikkében1NYT 1968. 

szept. "Aránylag jól lehet vizsgálni a tanulók 

megértési készségét akár hallás, akár olvasás 

utján; könnyen ellenőrizhető a tanulók aktiv 
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szókészlete; elég jól ellenőrizhető a nyelv-

tani ismeretek szilárdsága, kérdés-szerkesz-

tési készsége., 

Azonban nagyon nehéz megközeliteni olyan igény-

nyel magát a sok részkészségből összetevődő 

beszédkészséget...." /40/ 

Hallás utáni beszédértés képességének vizs-

gálatára Birminghamban készitettek egy pró-

batesztet, amelyben a következő részfeladatok 

találhatók: 

a./ Tartalom. A jelölteknek meg kell 

érteniük a szöveget, amit a szöveg 

elhangzása után a megnón lejátszott 

kérdésekre adandó válasszal ellen-

őriznek. 

b./ Részlet. 3-4 perces szöveg elhang-

zik, azután 4 perce van a jelölt-

nek, hogy elolvassa a kérdéseket 

/amelyek valami apróbb részletre 

vonatkoznak/, azután ki kell pipálni 

a helyes választ. 

c./ Átmenet. Meg kell jelölni, hogy egy 

bizonyos mondat a szöveg elején, 

vagy a végén hangzott-e el. 
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d./ Szójelentések. Meg kell tudni 

mondani a jelöltnek , hogy egy mondat-

ban a szónak abban a speciális össze-

függésben melyik jelentése szerepel 

/többjelntésü szavakról van szó, nem 

is beszélve az igékről, melyek egy-

némelyikének nagyon sok jelentése van: 

Do me a favour. How do you do. I do 

my  best.  

e./ Kétértelmüség. "I'll never not 

love you." Kérdés a magnón hangzik 

el. Szereti, vagy nem szereti? 

f./ Dedukció. "He made a flying from 

start from the standstill" /Repülő-

starttal indult el .../ 

Kérdés: repülőgép, vagy versenyautó? 

g./ Intonáció 

Light house-keeping nem ugyan az, mint 

a Light-house keeping. 

h./ Stilus. Meg kell különböztetni a sti-

lus szempontjából helyest a helyte-

lentől. /Stilusokból, nevekből, gyen-

gédségből stb. következtethet./ 
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Integrált jártasságok ellenőrzése  

Hallás utáni megértés  

Külön-külön tesztekkel kell  ellenőrizni  

a kiejtést, hangsulyt, intonációt, nyelvtani szer-

kezetet és a szókészletet. A nyelv használata so-

rán a hallgatók egyszerre valamennyi problémával  

szemben találják magukat, mindegyik ismeretére  

szimultán van szükségük. Ezért mind a tanitás,  

mind pedig a teszt során nagy gondot kell  for-

ditani az  olvasásképesség ;  Az  irisképesség a  t1117Q211 az viruuawu~vj....r... ~ 07 	,  

beszédértésképesség, a beszédképesség és a 

szókincs, illetve a grammatikai drillek és 

strukturák müködése során valamennyiben jelen-

lévő nyelvképesség fejlesztésére és ezek mérésére. 

A beszédértésképességet, ami a nyelv elemeinek 

minden fontos részét magába foglalja, különböző 

képpen ellenőrizhetjük tesztek segitségével. 

Az egy szerübb formák, amikor szópárokból, sza-

vakból, kifejezésekből, mondatokból kell a hall-

gatónak kiválasztania a megfelelőt. Ezeket minden  

esetben ugy nehezithetjük, illetve a véletlen  

kitalálás esélyét ugy csökkenthetjük, hogy töb-

ből /3-5/ kell a megfelelő szót, kifejezést, 

mondatot kiválasztani.  

Az integrált jártasságok ellenőrzésének 

legnehezebb - a tanár részéről is a legalaposabb 

munkát igénylő módja - az agynevezett  
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Multiple-Choice Test. 

Donn Byrne a "Listening Comprehension 

Practice" cimü könyve bevezetőjében a követke-

zőket  irja róla: 

Ezek a gyakorlatok a következő technikát 

egyikét alkalmazzák: 

1./ megkövetelik a hallgatóktól, hogy 

egy adott állitást kibővitsenek; 

2./ folytassák a történetet; 

3./ Azonositsák a beszélőt; 

4./ magyarázzanak meg valamit; 

5./ állapitsák meg, hogy valami igen, 

vagy nem 

6./ tegyék hozzá a helyes megállapitást. 

Összefoglalva, nem egyszerüen válaszokat 

kérnek a hallgatóktól, hanem a szöveg pontos meg-

értése alapján a szövegnek egy tökéletesebb rep-

rodukálását szóban, vagy irásban. 

Az összetett kiválasztós teszteknél 

/Multiple Choice Test/ a következő eljárást 

kell követni: 
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a./ Átlagos olvasási tempóban fel kell 

olvasni a szöveget a hallgatók ré-

szére /A szöveget nem láthatják./ 

b./ A hallgatók 2-3 perc alatt /a szöveg-

hosszuságától függően/ nézzék át a 

szövegben a választási lehetőségeket. 

c./ A szöveget ismételten fel kell olvas-

ni egy kicsit lassubb tempóban, rövid 

szünetekkel, módot adva a hallgatók-

nak, hogy megjelöljék azokat a vála-

szokat, amelyeket kiválasztanak. Hogy 

mire vagyunk kiváncsiak, azt előzőleg 

világosan meg kell magyarázni. 

d./ Egy kis szünet után a szöveget har-

madszorra is el kell olvasni, ugyan-

olyan gyorsan, mint először, szünetek 

nélkül. 

e./ Ezután adni kell a tanulóknak 2-3 

percet, hogy ellenőrizzék válaszai-

kat, majd össze kell szedni a tesztet 

javitani, 
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Az elmondottakat a szerző a tesztjéből vett példá-

val szeretném illusztrálni. 

Listening Comprehension Test /Longman Group 

Limited, London 1978./ 

Tom Smith a was a writer. He wrote detective stories 

for. magazines. One evening he could not find an 

end for a story. He sat with his typewriter in 

front of him, but he had no ideas. So he decided 

to go to the cinema. 

When he came back, he found that he had 

a visitor. Someone had broken into his flat. The 

man had a drink, smode several of Tom's cigarettes -  

and had read his story. The visitor left Tom a note: 

I have read your story and I don't think 

much of it. Please read my suggestion and then 

you can finich it. By the way, I am a burglar. I am 

not going to steal anything tonight. But if you 

become a successful writer, I will return. 

Tom read the burglar's suggestion. Then he 

sat down and wrote the rest of the story. He is 

still not a successful writer, and he is waiting 

for his burglar to return. Before he goes out in 

the evening, he always leaves a half-finished 

story near his tapewriter. 

Exercises: 

A multiple-choice test /with key/ 
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1. Tom wrote stories about 

A/ animals B/ policeman C/ children D/soldiers. 

2. Tom went to the cinema because he 

A/ hoped to get ideas B/wanted to aváid a visitor 

C/ was feeling lazy D/ Could not finish a story 

3. The visitor came to Tom's flat to 

A/ to steal something B/ have a drink 0/ see 

Tom D/ read Tom's story. 

4. The man 

A/ forgot his coat B/ left Tom some advice 

D/ paid for his cigaretts v/ left Tom some 

money. 

5. The man thought that Tom's story was 

A/ rather poor B/ quiet good C/ too short 

D/ not very exciting. 

6. The man threathened to 

A/ steal Tom's stories B/ write more stories 

C/ come back every night. D/ come back and rob 

Tom. 

7.Tom found the burglar's suggestions very 

A/ annoying B/ amusing C/ silly D/helpful 

Ezen a szövegen további müveletek is elvé-

gezhetők. P1. a szövegből citálunk néhány gondo-

latot sorban, és a tanulóknak önállóan ki kell bővi-

teniük a történetet, kérdezhetünk a szövegben sze-

replő személyek cselekvéseire, illetve miért mond-

tak azok bizonyos mondatokat. 
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A tesztnek már a kiválasztós része is 

sejteti, hogy az egyik legnehezebb teszttel 

állunk szemben. Nem elég, hogy a tanuló ponto-

san érti a szöveget, az egyes szavakat, kifeje-

zéseket más hasonló jelentésűekkel kell behe-

lyettesiteni. Ezt a tesztet csak haladó hallga-

tókkal végeztethetjük el, mert feltételezi a 

nagy szókincset, a szubtituciós képességet. Ha 

ezt korábban nem gyakoroltatjuk a hallgatókkal, 

megoldhatatlan feladat elé állitjuk őket. 

Jó gyakorlatot jelenthet L.G. Alexander 

III. kötete, a "Developing Skills", amelyben min-

den lecke után találunk olyan gyakorlatot, ahol 

bizonyos szavakat, kifejezéseket másokkal kell 

helyettesiteni /szinonima, azonos jelentésű sza-

vakkal/. 

"Vocabulary:  

Explain the meanings of the following, words and 

phrases as they are used in the passage: 

instructing /6-7/; give up the search /7/; 

precious /11/; tremendous /15/; were at first 

under the impression /17/; wrong /18/." 

Nagyon fontos az, hogy a beszédértés-

képességét gyakorló és annak mérését szolgáló 

szövegek ne valamiféle nehezen érthető szóvicc 
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megértésére épüljenek, ne legyen bennük táj-

szó, illetve ne egy csattanó megértésén mul-

jon az, hogy a tanuló megérti-e a szöveget. 

Fontos továbbá az is, hogy valami kerek egész 

történet legyen, és semmiképpen ne olyan, amit 

az előzmények hiánya miatt nem lehet megérte-

ni pontosan. Ennek a követelménynek nem minden 

angol, amerikai teszt felel meg. 

A  hallás utáni megértésnek nemcsak tar-

talmi része van, hanem bizonyos értelemben véve 

formai is. Ha minden tanuló ismeri a nemzetkö-

zi fonetikai átiró jeleket, akkor miután magnó 

segitségével szavakat játszunk le, egyszerüen 

leirják a szavakat az ismert jelekkel. Ha ezt 

1./ az irást nem ismerik, akkor szavakat kell 

megadnunk, amelyekből kiválasztják a megfelelő,, 

fonetikai szimbólumot. 

Magaón: "cat" 

Irva: a/ cat b/ cut c/ cot 

Magnón: "pest" 

Irva: a/ test b/ best c/ pest 

Az  alternatívákat azért nem célszerű 

növelni, mert nehéz összeállitani a tesztet. 

Külön lehet ellenőrizni a különböző magán és 

mássalhangzót, zöngés-zöngétlen párokat. 
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A fonémák közötti diszkriminációs tesztet azért 

is érdemes a hallás utáni megértés tesztjébe be-

épiteni, mert nem időigényes, percenként/8-lo/ 

meg lehet belőle oldani. 

2./ Másik lehetőség a hangok közötti meg-

különböztetésre az, hogy a magnón három szót 

hallanak, és meg kell mondaiak, illetve a teszt-

lapon meg kell jelölniük, hogy a második, vagy a 

harmadik szónak a kiejtése hasonlit az elsőre. 

Ennek a formának megvan az a hátránya, hogy 

a véletlenszerei választással is 5o% az esély, 

ezt természetesen az értékelésnél le kell vonni. 

Ugy lehet neheziteni ezt a feladatot, hogy hírom-

ból kell választania a tanulónak. A kiválasztást 

illetően ez jobb, de kevésbé gazdaságos, illet-

ve az is előfordul, hogy a tanuló jól hall vala-

mit, de aztán összekeveri a sorrendet. 

3./ A hangsuly és intonáció jelölésének 

nincs egy általánosan elfogadott módja, ezért 

különbözőképpen jelöltethetjük. Pontosabban van 

ennek egy ugynevezett Tragar Smith féle jelölése, 

illetve egy Halliday féle rendszere, de  az  nem 

közismert.  

Mind a szó, mind pedig a mondat hangulyt 

jelölhetjük aláhozással, X-el, dőltbetüvel stb. 
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4./ Az intonáció a comprehension teszt-

nek egy speciális formája, csak a mondat jeles-

tésén keresztül lehet ezt a tesztet megiratni,  

azaz érteni kell azt. A legtöbb nyelvben egy  

kijelentő mosdat kérdő is lehet, ha más a hang-

sulya, sőt felkiáltó is, ha megint más. Olyan  

mondatot nem lehet felhasználnunk, amelyeknek  

a jelentése intonációval nem változtatható  

igy meg.  

"He  is-a  policeman" ereszkedő hangsully'al  

"He is a policeman" kijelentő, enyhén  

emelkedő hangullyal  

kérdő  

"He is a policeman" emelkedő-ereszkedő  

hangully al felkiáltó  

mondat.  

Hátránya ennek a te sztnek, hogy nagyon  

időigényes, és rendkivűl sok gyakorlatnak kell  

megelőznie, Általában csak haladó fokon szok-

ták iratni diagnostic, vagy attainment teszt-

ként is.  

A hangsze  ~mensek megértése,tesztelése  

A kiejtés szerepével kapcsolatban három  

féle nézetet vallanak. Az első nézet tagadja a  
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kiejtés fontosságát, és a nyelv tanulását és 

tesztelését a szókincsre, nyelvtanra, olvasás-

ra, irásra és beszédre szükiti, és mindezt a 

bizonyos nyelv beszédhangjaival végzi el. 

A második nézet szerint mindent el kell 

követni, hogy az anyanyelvi beszélő kiejtését el-

sajátitsuk. Ez legfeljebb kivánatos, de ritkán 

elérendő. Csak a fiatal gyerekek képesek ilyen 

feladat magoldására. 

A harmadik vélemény szerint csak az ért-

hetőség a kiejtés kritériuma. Ezt persze nagyon 

nehéz pontosan megfogalmazni, mert nem esik szó 

arról, hogy kinek a számára legyen érthető. Az 

anyanyelvi beszélő a számára, vagy annak, aki ugyan 

azt a nyelvet tanulja. 

A fonémák adják meg a kivezető utat ebből a problé-

mából. 

Egy hallgató akkor tudja az adott nyelv kiejté-

sét, ha amikor hall:j.a, vagy beszéli azt a bizonyos 

nyelvet, annak valamennyi fonémáját használja, il-

letve azok között különbséget tud tenni. 

A kiejtés tesztelésével kapcsolatban a következő 

felfogások vannak: 

1./ Egyes tanárok teljes mértékben elhanya-

golják ezt a feladatot. Ennek oka lehet az, hogy 
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nem tulajdonitanak megfelelő jelentőséget a 

kiejtésnek, vagy csak egyszerűen elhanyagolják. 

Vagy tudatában vannak fontosságával, de nem tud-

ják, hogyan kell, vagy lehet tesztelni. Vannak 

viszont olyanok is, akik az ellenkező végletbe 

esnek, és anyanyelvi szinten kérik számon a 

kiejtést. 

A fonemikus szemlélet, amire fentebb már 

utaltam, viszonylag uj dolog. Ennek alkalmazásá-

val a tesztet is könnyebben lehet értékelni. 

Mindenekelőtt, mint minden tesztnél, itt is elő-

ször azt kell tisztáznunk, hogy mit akarunk 

tesztelni. 

Az anyanyelv és a célnyelv, fonológiai rendszeré-

nek összehasonlitásával tudjuk felfedezni, hogy 

minek a megtanulása jelent problémát a tanuló 

számára, illetve, hogy minek a megtanitása a 

legnehezebb a tanár számára. Elsősorban ezek a 

tanulási-tanitási problémák képezik a teszt tar-

talmát. 

Ezt a feladatot a következőképpen végezhetjük el. 

El kell késziteni /vagy ha kész van, fel kell hasz-

nálnunk/ a célnyelv és az anyanyelv hangrendszere 

lingvisztikai analizisát. A kettőt azután össze-

hasonlitjuk, hogy megtaláljuk a problematikus 

pontokat. 
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Az összehasonlitás során a következő kérdéseket 

kell  tisztáznunk: 

Van-e  az  axxy anye lvben hasonló fonéma. 

A magyarban nincs, az angolban zöngés és 

zöngétlen "th"-nak megfelelő, és jó né-

hány magánhangzó is eltérő a két nyelvben. 

Ha mind a két nyelvben megvan az azonos 

fonéma, ugq gondoljuk, hogy a tanulónak 

nincs ezhel gondja. De ha ezeknek a fo- 

,_ 	• a egen yc v_ nQm$x.21ak variánsai .J.$ vannak az idegen nyelv-

ben,  mégpedig olyanok, milyenek az anyanyelv- 

ben -nincsenek, már lesznek nehézségei a 

hallgatónak. Az angol hehezetes P, T, K, 

a sötét "1". 

Miután minden ilyen problémát feltártunk, 

össze tudjuk állitani a problémák listáját, amit 

teszttel ellenőrizzünk. 

Vigyázzunk még arra, hogy ezeknek a fonémáknak a 

beszélt nyelvben történő használata, valamint a 

hallás utáni megértése, illetve hallás után meg-

különböztetni azokat, két különböző dolog. Éppen 

ezért két különböző tesztet kell késziteni. 

A hallás utáni megértés ellenőrzésére olyan foné-

mákat kell összegyüjteni, amelyekben a problémát 

nehéz meghallani, illetve amelyekben a fonémákat 

könnyü összekeverni. A produktiv használat ellen 
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őrzését inkább olyanokkal kell végezni, amilyenek 

az anyanyelvben egyáltalán nincsenek. 

Az előbbit ellenőrizni lehet ugy, hogy a tanár 

olyan szavakat olvas fel hangosan, amelyek a 

problematikus fonémákat tartalmazzák, és ellen-

őriznie kell, hogy a hallgatók megtalálták—e a 

problematikus hangokat. /A helyes kiejtés alapvető 

követelmény/. Ha a tanár teljesen hitelessé akar-

ja tenni a feladatot, magnót is használhat. 

A felismerés ellenőrzésére a következő eljáráso-

kat lehet alkalmazni: 
B 

1./ A problematikus hangokat, hangpárokat 

számjegyekkel jelölni. Ez nagyon egy-

szerű, és ezért gyakran használják is. 

2./ Minta példát adunk és a felsorolt sza-

vakat, a problematikus langzók figyelem-

bevételével kell a.-mintához illeszteni. 

3./ Diktálás. Ez lassu, ezért nem gazda-

ságos. 

4./ Miután hallotta a szót, irja le azt, 

vagy az egész szót. 

Ha hibát csinál, nem tudjuk, hogy 

rosszul hallotta, esetleg a'leirásával 
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voltak-e nehézségei. 

5./ Szópárokat állitunk össze a kritikus 

fonémákkal. Ezeket hangosan felol-

vassuk és a hallgatók feladata annyi, 

hogy egy-egy betüvel . jelöljék, ha 

azonos a két kritikus fonéma S /similar/ 

illetve, ha különböző D /different/. 

Rövid-hosszu magánhangzók, zöngés-

zöngétlen, th., hehezetes, nem Heheze- 

tes, p, t, k, stb. Igy nagyon rövid 

idő alatt sok mindent ellenőrizhe-

tünk, és feltárhatjuk a tarvitásunk 

problémáit is /kiváló anti-achieve-

ment tesztnek is, amiről már szó is 

esett./ 

6./ Három szóból állapitsa meg, melyik 

kettő azonos, számmal jelölje. Ugyan-

ezt a feladatot megoldhatjuk rövid 

mondatokba rejtve a kritikus foné-

mákat. Ez már nehezebb feladat és 

következésképpen lassubb is. Csoport 

ellenőrzésére kiválóan alkalmas. 

Az itt felsorolt eljárások egyáltalán 

nem követelik meg a tanulótól, hogy értse is 
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amit hall, bár a mondatpórok esetében, ha egy 

kicsit véletlen hosszabb a mondat, az értés so-

kat segíthet, illetve csökkentheti a memória ter-

helést /memory span/. A fonémák közötti különb-

ségtételt a jelentésen keresztül is ellenőrizni 

lehet a következőképpen: 

Szavakat, mondatokat olvas fel a vizsgáz-

tató és a jelöltnek két kép közül ki kell 

választania, amelyiket hallotta 

/He is washing the window./ /s/ 

/He is watching the window/ /Cs/ 

Nem könnyü ilyen szó, illetve mondatpáro-

kat összeállitani, nem is beszélve arról, 

ha 3-4-ből akarunk választani. 

Az is akadálya a széleskörü használatnak, 

és nem mindenki tud rajzolni, nem mindent 

lehet képileg ábrázolni, továbbá időigé-

nyes is /nem gazdaságos, ami a teszt egyik 

alapkövetelménye/. 

Mégis időnként alkalmazhatjuk, hogy a válto-

zatosság elvének eleget tegyünk. Nem utolsó 

sorban az is indokolhatja alkalmazását, hogy 

ha eddig még nem tudta a hallgató, most biz-

tosabban megjegyzi a problémát. 

/Képi hatás/ 
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Az ugynevezett "Cloze procedure az ol-

vasási képesség mérésére már régebben használt. 

Wilson-Taylor volt a megalkotója az 5o-es évek-

ben. Az eljárás lényege az, hogy minden lo-15-

2o. sza hiányzik a szövegből, /nem azonos a mon-

dat kiegészitéssel, mert az üres helyeket mate-

matikailag kiszámolva szabták meg/ és ezt kell 

pótolni a tanulóknak. 	 . 

Most ugyanennek a technikának az alkalma-

zásával kisérleteznek még pedig a hallás utáni` 

megértés ellenőrzésére. 

Williams F.D. azt a következtetést vonta le, 

hogy a cloze teszt megbizhatósága /reliability/ 

sokkal nagyobb, mint a multiple-choice tipusu 

teszteké. 

Gregory Panopoulos I.F. és Kaplan R és Jones R.A. 

is arra a következtetésre jutott, hogy  ez  a tipu-

su teszt legalább annyire valid, mint a hagyomá-

nyos teszt. Ezt a tesztet elsősorban a nyelvis-

meret szintjének megállapitására használták cso-

portbeosztás céljából. Azt valamennyien elismer-

ték, hogy még további kisérletező munkára van 

szükség ahhoz, hogy ez a tipusu teszt elterjed-

jen. 
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"The mother tongue has a little to do with 

foreign-language learning as has any other 

subject on the school timetable and it has no 

place whatsoever in the foreign-language class, 

whether in the from of the spoken of of the 

written word, or even in the pupils' thoughts."" 

"...In any case, the consequences of constant 

reference to the mother tongue, whether mental 

or otherwise, are grave. If the pupil is 

allowed to develop this habits, he will never 

succeed in making all important "leap" into 

the culture of the target language and without 

this he can never really master the language." 

"Translation then, is an aim and not a starting 

point, an aim that can be achieved . only when 

cosiderable level of proficiency in the target 

language has been attained ... translation is a 

skill in its own right, not to be granted. This 

skill must be learned; it is tinre asonable for a 

teacher to expect it automatically of his pupils." 

"Good translation, like mastery of a foreign 

language, requires a thorough grounding in oral 

work which is all too often neglected." /42/ 
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Ha a mondatkiegészitéseket összehasonlit-

juk a forditással, akkor rájövünk arra, hogy az 

előbbi lényegesen egyszerübb, mint az utóbbi. Igaz, . 

hogy a kiegészitő feladatot nagyon könnyű objekti-

ven értékelni, nem időigényes sem a  megoldása, sem  

az értékelése. De óhatatlanul felmerül az emberek-

ben az, hogy nem biztos, hogy a jó eredmény mindig 

komoly tudást takar. Magam is csináltam már olyan 

kisérletet, hogy amit kiegészitő tesztként megivat-

tam, néhány hét elteltével forditásként adtam még 

egyszer tanitvány aimnak. Nem lepődtem meg, hogy az 

eredmény már sokszor sokkal rosszabb lett. Azt hi-

szem ez  sokkal hübben tükrözte tényleges tudásu-

kat. Minden nehézség és bonyodalom ellenére a for-

ditásnak nemcsak a nyelv tanitásában, hanem az is-

meretek ellenőrzésében is meg kell még adnunk az 

azt megillető szerepet, ha nem minden áron jó 

eredményt akarunk kapni, hanem a valóságos tudást 

akarjuk lemérni. 

Nem szabad természetesen azokról a problé-

mákról, nehézségekről elfeledkeznünk, amik a  for-

ditással kapcsolatban ténylegesen felmerülnek. 

Igen nehéz javitani, időigényes, nehéz eldönteni 

egyes hibákról, hogy azokat milyeneknek minősitsük, 

hogyan számitsuk Ige az értékelésnél. 
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A forditás során nem jut az kifejezésre, 

hogy a nyelv a gondolatközlés, a kommunikáció 

eszköze.  

Ha majd sikerül olyan tesztet összeállí-

tani, amelyik minden nyelvi jártasságot ponto-

san meghatároz, a forditást teljesen mellőzni 

lehet, illetve használatát a minimálisra szo-

ritani. 

Hasonló törekvést már lehet tapasztalni, 

az angol nyelvvizsgán, ahol a középfokért már 

csak lo-12 mondatot kell forditani, ami nem ösz-

szefüggő nehéz szöveg, mint pár évvel ezelőtt 

volt, hanem inkább bizonyos nyelvtani szabályok 

ismeretét és azok alkalmazását igyekszik ellen-

őrizni. 

F.G.A.M. AArts a forditásról a következőket irja: 

"Translation imposes a very rigid kind of 

discipline upon the student, because he is 

confronted with the text which he cannot get 

away from, so to speak: he has to translate 

the text as it is before him with all its 

lexical and grammatical difficulties. Unlike 

free composition, translation does not give 

the student an opportunity 'to put things in 

his own words'. This is exactly why translation 
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of carefully selected texts can be such an 

exellent test of the level of proficiency as 

far as lexis and grammar are concerned ... 

Translation, moreover, is also a most useful 

exercise in contrastive linguitics, as the 

student is constantly faced with both the 

similarities and differences between his 

mother tongue and Eftglish. 

... If student can be made to realize that 

the constant ' confóntratior4' with the English 

language is one of the most useful and effective 

ways to improve their productive command of 

written English, the main object of translation 

course has been achieved. Translation in this 

system is not an end itself. It may be used as 

a test, of course, but, what is much more 

important, it primarily functions as an incen-

tive for the student to approach the English 

text with a maximum of concentration." /43/ 

A kommunikativ képesség = kódolás-dekódolás 

A szavak jelentését: demonstrációval, 

képekkel és 

verbális magyarázatokkal 

lehet tanitani. 
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encoding 	decoding 

information transmitter receiver information 

source 	 destination 

Elég sokan birálják az anyanyelvre tör-

ténő forditást. Az ellenvetésüket a következők-

ben lehet összefoglalni: 

1./ Általában nincs pontos megfelelés 

két nyelv között. 

2./ Az anyanyelvre történő forditás 

indirekt. 

3./ Az anyanyelv használata az  idegen 

nyelv használatától veszi el az 

időt. 

Ezek nyilvánvalóan igazak, de ha képek, 

rajzok, demonstráció segitségével mutatjuk be 

a szavakat, /már amit lehet/ az is időigényes. 

A forditásnak természetesen előnyei is vannak, 

amelyek közül a leglényegesebbek a következők: 

1./ A forditás gyorsan elvégezhető 

2./ A forditás ném szükül le a főnevek, 

melléknevek, igékre /képekkel pl. 

csak ezek mutathatók be./ 
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3./ A tanár forditással ellenőrizheti 

gyorsan, hogy a tanulók megértették-e 

a hallottakat. Ha mértékkel alkalmaz-

zuk a forditást a jelentés tanitására, 

illetve a megértés ellenőrzésére, ak-

kor tanítási-ellenőrzési munkánkban 

feltétlenül hasznos. 

Ezt I.S.P. Nation a következőképpen 

foglalja össze: 

"The exclusion of the mother tongue from the 

classroom as a way of communicating meaning 

robs the teacher of one useful technique of 

encoding. It also leaves the learners to make 

their own uncontrolled and often incorrect 

translation." /44/ 

VII. Speaking_Test /Beszédképesség/ 

"Over the past twenty years, one of the major 

reasons that students have been enrolling in 

language classes is to acquire the ability to 

communicate with people of a different 

linguistic background. Behind the development 

of new instructional programs and the dissemina- 
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tion of audiovisual materials is one aim: 

teaching the students to speak the language". 

Arra, hogy. a tanár hogyan értékeli. legjobban 

a tanulók beszédkészségét Rebecca M.Valette 

a következő választ adja: 

"Fortunately it has been found that formal 

speaking tests need not be given often: once 

a semester will suffice in high school and 

c öllege classes. Moreover, if the items are 

carefully chosen, the test itself can be 

quite short; much can be said in five minutes, 

much even in three." /45/ 

A csoportokon, osztályokon belüli sze-

replésre ugynev e zett informal beszéd tesztre, 

természetesen gyakran kell lehetőséget terem-

tenünk. 

A következőket tesztelhetjük:  

1./ A hangrendszer 

2./ Intonáció, kiejtés 

3./ Szókincs: - vizuális eszközökkel 

- orális eszközökkel 

- az anyanyelv segitségével 
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4./ Nyelvtan: - beszéd segitségével 

- vizuális módon 

- eseménysor leirásával 

- névmások változtatása 

szubsztitució 

- transzformáció segitségével 

- szóbeli utasitás alapján 

történő c selekedtetéseel 

- forditással 

- képek 

- direkt konverzáció 

- indirekt konverzáció 

- szabad kommunikáció stb. 

A szabad konverzáció mérésére Leon Jakobovits 

és Barbara Gordon a következő skálát dolgozták 

ki: 

Rating Scale: 	Student's name: 

l.Accuracy of Information 

Very poor 	o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to fully accurate 

2.Amount of Information Related 

very hesitant ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to all of it 

3.Fluency of Speech 

very hesitant o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo ordinary 

fluency 

4.Naturalness of Discourse Organization 

abnormal 	o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to normal 
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5.Style of Expression 

foreign o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 	native 

6.Clarity of Expression 

unclear o12 3 4 5 6 78 9 10 	clear 

7.Gestural Fluency or Conversational Naturalness, 

odd 	o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 	normal 

8.Complexity of Transactional Performance 

straight 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo 	skillfully 

intricate 

Total score: ..."/46/ 

Walter H.Baltz a következő kategóriákat állapi-

totta meg a beszédkészség mérésére információ 

szerzés esetén: 

"A.Fluency 
1 2 3 4 5 6 

B.Quality of 

Communication 1 2 3 4 5 6 

C.Ammount of 

Communication 1 2 3 4 5 6 

D.Effort to 

Communicate 	1 2 3 4 5 6 

A .Fluency 

1. Speech is so halting and fragmentary that 

conversation is virtualy impossible. 



- 144 - 

2. Speech is very slow and uneven except for 

short or rutine sentences. 

3. Speech is frequently hesitant and jerky; 

sentences may be left uncompleted. 

4. Speech is occasionally hesitant, with some 

unevenness caused by rephrasing and grouping 

for words. 

5. Speech is effortless and smooth, but 

perceptibly non-native in speed and evenness. 

6. Speech on all proffessional and general topics 

Ma a
., 
ffortla8

.a, anri amnnírli ac a nal-itTA craakanIg, 

b. Quality of Communication 

1. Speech consist mostly of inappropriate isolated 

words and/or incompleted sentences with just 

a few very short complete sentences. 

2. Speech consists of many inappropriate isolated 

words and/or incomplete sentences with some 

very short complete sentences. 

3. Speech consists of some inappropriate isolated 

words and/or incomplete sentences with very 

many short complete sentences. 

4. Speech consists of hardly any isolated words 

and/or incomplete sentences with mostly 

complete sentences. 

5. Speech consists of isolated words only if 

appropriate and almost always complete 

sentences. 
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6.Speech consists of isolated words if 

appropriate, otherwise always "native-

like" appropriate complete sentences. 

C.Amount of Communication 

1.Virtually no relevant information was 

conveyed by the student. 

2.Very little relevant information was 

conveyed by the student. 

3.Some little relevant information was con-

veyed by the student. 

4.A fair amount of relevant information was 

conveyed by  the student. 

5.Most relevant information was conveyed by 

the student. 

6.Áll relevant information was conveyed by 

the student. 

D.Effort to communicate 

1.Student withdraws into long periods of 

silence, without any apparent effort to 

complete the task. 

2.Student makes little effort to communicate 

what he does is "half-hearted", without 

any enthusiasm. 

3.Student makes some effort to communicate, 

but still shows a rather "disinterested" 

attitude. 
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4. Student makes an effort to communicate but 

does not use any non-verbal resources, such 

as gestures. 

5. Student makes a real effort to communicate 

and uses some non-verbal resources, such as 

gestures. 

6. Student makes a special /unusually Night/ 

effort to communicate and uses all possible 

sources, verbal and non-verbal, to express 

himself or herself." /47/ 

Élő konverzáció, interju 

A beszédkészség leghitelesebb, legter-

mészetesebb vizsgálata a szabad, konverzáció a 

tanárral, vagy más kvalifikált beszélővel. Ez 

utóbbi azért lehet jobb, mert a tanár nyugodtan 

koncentrálhat a tanuló teljesitményének mérésére. 

A társalgás témája a hallgató szintjétől függ. 

Kezdők esetében ajánlatos a tanuló személyére 

vonatkozó kérdések /hány éves vagy, hol laksz. 

stb./ A középfokon állók részére már bonyolul-

tabb kérdéseket tehetünk fel /mit csinálnál, 

ha sok időd, pénzed lenne?/ Ha erre válaszol - 

tovább folytathatjuk a témán belül a kérdez-

getést. A haladó tanulók esetében a beszélgetés 

előre elkészitett témából, vagy olvasmány megbe- 

szélése alapján történhet. Ennek már lehet •iro- 
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dalmi, szociológiai vonatkozása is. Azt azonban 

nem szabad elfelejteni, hogy a fő feladat 

a tanulók beszéd és kifejezőkészségének méré-

se, értékelése, és semmi esetre sem lehet in-

telligencia teszt. 

Az első /kérdő/ fokozatot tulajdonkép-

pen a mindennapos munkánkban, elsősorban a kez-

dő tanulóknál napi rutinként csináljuk az első 

hetekben. Ezt a felkészülés során sok félekép- 

pen variálhatjuk. Pl. a tanulók kérdezgetik egymást. 

A kérdezés az angolban különben sem egysze rü a 

forditott szórend és segédigék kötelező használata 

miatt.  

A második fokozatot középhaladó csoport-

ban tudjuk alkalmazni, amikor a hallgatóknak 

már szilárdak a nyelvtani ismereteik, és főként 

megfelelő szókincsük van. A vélemények alapos 

kifejtésének igen nehéz leküzdeni a nyelvi  aka-

dályait. Ha a hallgatók megnyilatkozásait ér-

tékelni akarjuk, a következőket kell figyelem-

be venni: 

1./ el kell döntenünk, hogy a tanulók 

teljesitményének melyik aspektusait 

értékeljük. A kiejtés szabad beszéd 
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szituációban, a megfelelő igeidő 

használatát, a helyes szórendet, a 

szókincs gazdagságát, változatosságát, 

a beszéd folyamatosságát stb. 

2./  Olyan kérdéseket kell ö s s ze áll it ani, 

amelyek arra irányulnak, hogy el tud-

juk dönteni annak értékelését, elmon-

dani mi történt egy speciális alka-

lomkor. Ha a beszéd folyamatosságát 

akarjuk értékelni, kérhetjük pl. egy 

olvasott, vagy hallott történet össze-

foglalását. Jól szolgálják ezt a célt 

középfokon Hill: Elementary Story c. 

hangositott anyaga, később Bostok 

Dialogues and Songs c. müve, végül 

pedig  Byrne.  

3./ Értékelő lapot kell késziteni, amely 

jól tükrözi azokat az elemeket, amelye-

ket értékelni akarunk. 

4./ Néhány könnyebb kérdéssel kell indi-

tani, hogy a tanulók kezdeti ideges-

ségeit levezessük. 
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5./ Soha nem szabad elfelejteni, hogy a 

beszélgetés fő célja az, hogy hagy-

juk a tanulókat, hogy megmutathassak 

azt, amit tudnak, mennyire haladtak. 

Bátoritani kell őket. Az ilyen beszél-

getések nem teszik lehetővé, hogy 

finom különbségeket tegyünk a hall-

gatók között, azt viszont lehetővé 

teszi, hogy a tanulókat csoportokra 

osszuk. 

Az értékelési rendszer kialakitása fontos 

eleme a szabad beszélgetés mérésének. A beszédet 

azonnal kell értékelni, amikor az elhangzik. 

A Foreign8ervice Institute a következő rangso-

rolási eljárást dolgozta ki a hallgató beszéd 

kompetenciájának megállapitására. 

l.szint: Rutin utazási követelményeknek 

és minimális udvariassági köve-

telményeknek felel meg. Csak 

szűk és ismerős témakörben tud 

kérdezni, felelni, igen limitált 

nyelvi gyakorlata van. Beszédé-

ben sok a kiejtési, nyelvtani 

hiba. Az anyanyelvi beszélő ál- 

talában megérti. Apró, mindennapos 
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rutin ügyeit el tudja intézni 

/étkezés, bevásárlás, szállás-

szerzés/. 

2.szint: Rutin társadalmi és limitált 

munkakövetelményeknek felel meg. 

Tud beszélni a napi eseményekről, 

a munkáról, a családról. Bonyo-

lultabb helyzetben ségitségre van 

szüksége. Hibás akcentus, tud 

bánni az elemi szerkezetekkel, de 

nincs alapos grammatikai ismerete. 

3.szint: Jó szerkezeti pontossággal be-

széli a nyelvet, jó a szókészle-

te ahhoz, hogy hivatalos és nem 

hivatalos beszélgetésekben részt 

vegyen. Beszéde megközeliti a 

normális beszédtempót. Akcentusa 

idegen szerű, jól ismeri a nyelv- 

tant és jól is alkalmazza. 

4.szint: Folyamatosan és pontosan hasz-

nálja a nyelvet minden szinten, 

teljes egészében megfelel a 

szakmával kapcsolatos követel-

ményeknek. Nyelvtani szempont-

ból kifogástalan, csak nagyon 



- 151 - 

ritkán követ el hibát. Gazdag a 

szókincse, de anyanyelvi beszé-

lőnek csak ritkán tartják. 

5.szint: Ugy beszél, mint egy miivelt anya-

nyelvi beszélő. 

Az FSI numerikus rangsorolási eljárás a követ-

kezőket értékeli: 

accent, grammar, vocabulary, fluency and 

comprehension. 

Accent  

1. Pronunciation frequently unintelligible. 

2. Frequent gross errors and a very heavy accent 

make understanding difficult, require 

frequent repetition. 

3. "Foreign accent" requires concentrated 

listening and mispronunciations lead to 

misunderstanding and apparent errors in 

grammar or vocabulary. 

4. Marked "foreign accent" and occasional 

mispronunciations that do not interfere 

with understanding. 

5. No conspicuous mispronunciations, but would 

not be taken for a native speaker. 

6. Native pronunciation, with no trace of 

"foreign accent." 
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Grammar  

1. Grammar almost entirely inaccurate except in 

stock phrases. 

2. Constant errors showing control of very few 

major patterns and frequently preventing 

communication. 

3. Frequent errors showing some major patterns 

uncontrolled and causing occasional irritation 

án.á - misunderstanding. 

4. Occasional errors showing imperfect control 

of some patterns but noweakness that causing 

misunderstanding. 

5. Few errors, with no patterns of failure. 

6. No more than two errors during the interview. 

Vocabulary  

1. Vocabulary inadequate for even the simplest 

conversation. 

2. Vocabulary limited to basic personal and survival 

areas /time, food, transportation, family etc./ 

3. Choice of words sometimes inaccurate, limi-

tations of vocabulary prevent discussion of 

some common professional and social topics. 

4. Professional vocabulary adequate to discuss 

special interests; general vocabulary permits 

discussion of any nontechnical subject with 

some circumlocutions. 
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5. Professional vocabulary broad and precise; 

general vocabulary adequate to cope with 

complex practical problems and varied 

social situations. 

• 6. Vocabulary apparently as accurate and 

extensive as that of an educated native 

speaker. 

Fluency mint Walter B.Haltz-nál. 

Comprehension 

1. Understands too little for the simplest 

type of conversation. 

2. Understands only slow, very simple speech 

on common social and touristic topics; 

requires constant repetition and rephrasing. 

3. Understands careful, somewhat simplified 

speech directed to him or her with 

considerable repetition and rephrasing. 

4. Understands quite normal educated speech 

directed to him or her, but requires 

occasional repetition or rephrasing, 

5. Understands everything in normal educated 

conversation expept for very colloquial or 

low frequency items or exceptionally rapid 

or slurred speech. 

6. Understands everything in both formal and 

colloquial speech to be expected of an 

educated native speaker. 
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Proficiency Description 1 2 3 4 	5 	6  

Accent 0 1 2 2 	3 	4  

Grammar 6 12 18 24 3o 36 

Vocabulary 4 8 12 16 2o 24  

Fluency 2 4 6 8 lo 12  

Comprehension 4 8 12 15 19 23 	 

Total: 	"/48/  

az FSI külön értékeli a hangsulyt, nyelv-  

+on+ o ar,i1réanl  o-Fet o hcc ~réA -P-1   ~romat ossá o! +  V  bYSÁ v, W 	 Y 	 , Y 	J ANLLµ V V Li ►J M .~  K V  

és a beszédértést. Ezeken a részeken belül hat  

kategóriát különböztetünk meg, amely a rossztól  

/1/ a kiválóig /6/ különböző szintü lehet.  

John L.D. Clark egy négyskálás számolási rend-

szert dolgozott ki, amely alkalmasabb a nagy-

jából azonos képességekkel rendelkező és azonos  

szinten álló tanulók tudásának mérésére egy  

osztályon, illetve csoporton belül.  

Ez a csoportositás a következő:  

1. Kiejtás  

2. Szókincs  

-3. Szerkezet  

4. Folyamatosság  

Mindegyik részben külön-külön négy fokozatot  

különböztet meg a szerző a rossztól a jó felé  
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haladva. 

I. Kiejtés: 1. érthetetlen 

2. nagyon nehezen érteni, sok fonéma 

hiba 

3. általában érthető, kevesebb fo-

néma hiba 

4. a fonémák szempontjából pontos 

kiejtés 

II.Szókincs: 1. pontatlan 

2. általában pontatlan szóhasználat 

3. apró lexikai problémák, de ál-

talában a szókincs elfogadható 

4. mindig a megfelelő szó használata 

III.Szerkezet:l. pontatlan szerkezet 

2. hibák az  alapvető  szerkezetben, 

de néhány kifejezés helyénvaló 

3. általában pontos szerkezet, alkal-

mankénti kisebb hibákkal. 

4. sem morfológiai, sem szintaxis 

hiba nincs. 

IV. Folyamatosság: 

1. hosszu szünetek, befejezetlen 

közlések, elmaradt válaszok. 
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2. nehézségek árán ugyan, de ap-

róbb akadályokkal folyamatos a 

beszéd. 

3. általában természetes és fo-

lyamatos a beszéd, alkalman-

kénti kisebb szünetekkel. 

4. természetes, folyamatos beszéd, 

anyanyelvi beszélőre jellemző 

szünetekkel. 

Beszédszituáció 

A nyelv-tanitás fő feladata bizonyos 

egyszerü és komplex jártasságok /skills/ 

kialakitása. Ezek mind fontosak külön is, de 

a legfontosabb az idegen nyelven történő 

beszédkészség kialakitása. Ezekhez elengedhe-

tetlenül fontos az, hogy megfelelő szituáci-

ókat teremtsünk a beszéd gyakorlásához. Ezek 

lehetnek természetes, pedagógiailag teremtett, 

játékos szituációk, amelynek mindig ke&l, 

hogy valamilyen köze legyen az élethez. A 

kommunikaitv szituációk tulajdonképpen vég-

nélküliek, de ha a formájuk felöl közelitjük 

meg, akkor azt látjuk, hogy minden szituáció 

legalább két megnyilatkozást tartalmat, még 
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a  legegyszerűbb  is,.Ez egyrészt a stimulus  

/S/, másrészt az  e; által kiváltott reakció  

/g/, ezt nevezzük elemi szituációnak.  

Szentiványi Ágnes a következőket jegyzi meg  

erről:  

"The more complicated situations /and all  

situation one meets with in reality are more  

complicated/can be reduced to these elementary  

situation.  

Mmes 	 1v,A •  ittV p Vi~a~.a~ Nv v uwr.. 	a 

1. a question  

2. an order  

3. a statement  

4. non—verbal /D/  

The reaction can be :  

1. an answer  

2. an answer  

3. a counter—statement  

4. an exclamation"  

Ezeket a reakciókat a szerző is csak a  

legalapvetőbbeknek tekinti, és megjegyzi, hogy  

a fenti stimulusok más reakciókat is kiválthat-

nak. Szeretném megjegyezni, hogy a stimulusok  

száma sem merül ki az itt felsoroltakban, pl.  

a tiltás is az lehet, ami különböző reakciókat  

válthat ki a partnerben.  

Majd igy folytatja:  



-158— 

S /stimulus/ has four major types, viz. 

I. question 	/Q/ 

II. order 	/0/ 

III. statement 	/St/ 

IV. denotative, that is 

non-verbal 

R /reaction/ can have seven major types,viz: 

I. answer 	/A/ 

II. exclamation 	/E/ 

III. order 	/0/ 

IV. counter- 

question 	/Qc/ 

V. counter-order /0c/ 

VI. statement 	/St/ 

VII. wish 	/W/ 

In accordance with the four major types of 

stimulus and possible reactions to them, 

elementary situations can be classified into 

four main groups.: 

I. S=Q / R= 1/A 	III.S = St/ E= 1/Ste 

2/Qc 	2/Q 

3/E 	3/E 

4/0 	4/0 

II. S=0 / R= 1/A 	IV.S = D / R= 1/E 

2/Q 	2/St 

3/Oc 	3/Q 

4/E 	4/0 
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The above-mentioned four kernel situations 

serve as a common basis for any complex and 

more sophisticated dialogues." 49/ 

Nem minden beszédnek célja a kommunikálás. 

Általában azonban a beszélő szavait hallgatóság-

hoz intézi, ami lehet egy ember, vagy csoport, 

vagy akár nagyobb közösség is /választási be-

széd TV, rádió közvetitéssel/. A beszélő a szük-

ségletek szerint változtatja beszédmódját, ami 

függhet nemcsak attól, hogy kinek, vagy kivel 

beszél, hanem attól is, hogy milyen közöttük a 

viszony, mi a célja, valamint attól is, hogy 

milyen választ kapunk a beszélgető partnertől. 

Ezt hivjuk reciprocal speech situation helyzet-

nek. /R.S.S./ 

Más beszédhelyzetekben ezek teljesen 

hiányoznak. Ezt hivjuk formális beszédhelyzet-

nek /formal speech situation. F.S.S./ A beszéd 

az első esetben reciprocal beszéd, /reciprocal 

speech R.S./ a másodikban pedig formális beszéd 

/formal speech F.B.I. Ez nyilván' csak a lehet- 

séges két pólus, ami között sokféle helyzet adód-

hat, ahol mindkettőnek megtalálhatók az elemei. 
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A konverzáció szabályos, természetes 

RSS, ahol a beszélő nemcsak szavakban kap-

hatja meg a választ, hanem sok más módon is. 

P1. bólintás, bólogatás, mozgás, sőt szemmel 

is. /A tanárnak már a tanitvá yok szeméből, 

tekintetéből is látnia kell, ki az, aki érti, 

felfogja az anyagot, ki az, aki nem halad 

együtt a többiekkel, aki nem érti az össze-

függéseket./ És a visszajelezés szerint a 

beszélő vagy folytatja, vagy megismétli, 

esetleg ujra fogalmazza szövegét, mindig a 

szükségleteknek megfelelően. Azt hiszem eb-

ben legnagyobb gyakorlata éppen a tanárnak 

van. /Alsó és középfoku intézményekben./ A 

két fél, a beszélő és a hallgatóság reciprok 

kapcsolatban állnak, és igy tudja a beszélő 

ezekből a visszajelzésekből azt, hogy egy 

hullámhosszon vannak-e. 

A formális beszédhelyzetekben /FSS/ 

ilyen visszajelzéseket egyrészt nem kapha-

tunk /rádió, TV beszéd, vagy más helyzetben 

ritkán elképzelhető ünnepi beszéd - moraj-

lás, éljenzés, hurrogás, közbekiabálás stb./ 

Az egyetemi előadás is ilyen beszéd /FSS/, 

de a reciprocitás bizonyos elemei is bele- 
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keveredhetnek. Ha az előadást követően kér-

déseket tesznek fel, és azokat meg is beszé-

lik, akkor már reciprok beszédhelyzet alakul 

ki /RSS/ 

A tesztkészitők az alábbi beszédhelyze-

tet tudják a tesztjeikben felhasználni: 

1./ Inter'u: 8-lo perces diszkusszió. 

Idegen, vagy a jelölt tanára is 

vezetheti, de ez esetben az érté-

kelést egy harmadik személy-végzi. 

A társalgás kiindulhat egy rövid 

elvasmányból, amit a jelölt hango-

san felolvas. 

2./ Csoportos vita: 5-6 jelöltnek adunk 

meg egy témát. A tanár részt vesz a 

vitán és figyeli a jelölteket. A 

magnót nem lehet használni, mert 

utólag nehéz lenne azonositani a 

hangokat. Az ilyen irányu kísérle- 

tek még csak kezdeti stádiumban vannak. 

Az ilyen vitát nem könnyii vezetni, 

a tanár, illetve a vizsgáztató ré-

széről, nagyfoku koncentrációt igé-

nyel. Mindamellett kicsi az irány itó 

szerepe, és nehéz adminisztrálni. ' 
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3./ Szeminárium: a jelölt felkészül elő-

re egy anyagból, és azt elmondja, de 

nem tanulja meg kivülről. Felolvasni 

sem lehet az anyagot, legfeljebb na-

gyon rövid feljegyzést készithet és 

azt nézheti. /FSS/ Ha ezt vita is 

követi RSS lesz. A tartalom elmon-

dás is nagyban hasonlit a szeminári-

umhoz. Ott sem szabad szöveget be-

magolni és felolvasni sem, legfel-

jebb rövid feljegyzést szabad készi-

teni. Hasonló a képleírás, illetve 

az azon ábrázolt cselekmény elmondá-

sa. A csoport utána megbirálhatja, 

elmondhatja mit hagyott ki a felelő, 

illetve kiegészitheti, kérdéseket te-

het fel hozzá. Néhány szituációt sze-

retnék még inkább csak felsorolni, amit 

elsősorban haladóknak használhatunk 1  

és kizárólag formális beszédhelyze- 

tekben. 

4./ Előadás:  

Egy jelölt tart valamiről előadást 

a társainak, miközben képekkel, 
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filmekkel, modellekkel, diagrammokkal 

illusztrálja azt. 

5./ Memorizált költemény, esetleg prózai 

rész elmondása 

6./ Drámai mű részletének előadása /egye-

temen szakósok, tagozatos közép-

iskolák/ csoportosan. 

7./ Vita 

8./ Hangosan olvasás:  Néhány percig a 

jelölt előzetesen tanulmányozhatja 

szövegét. Nem könnyű, de hasznos 

feladat. 

Egy bizonyos helyzetben, egy bizonyos 

napon nehéz meghatározni azt, hogy valaki, hogy 

tud beszélni. Oktatási intézményekben egy egész 

periódus alatt.nyujtott teljesitményt kell 

figyelembe venni. Ez az értékelés, mivel ezt 

a tanár végzi szubjektiv, mégis elfogadható. 
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Az orális kifejezés tesztelésének kritériumai 

a következők:  

1./ Az általánosan használt, beszélt  

nyelvet tesztelje minden napos  

körülmények között  

Az RSS teszt közül a konverzáció a 

legfontosabb, hiszem az életben ilyen 

szituációk a leggyakoribbak. Az inter-

juban nagy szerepet játszik a kérdező, 

ezért sokszor rajta áll, vagy bukik 

minden, nemcsak a témán. 

2./ Más nyelvhasználat tesztelése esetén 

Mennél formálisabb a beszédhelyzet, 

/4-8 pont/ annál kevésbé állithat-
juk róla, hogy tesztelésre használ-

hatjuk.,Az élet igen ritkán követel 

az embertől ilyen produkciókat. A 

nyelvet egyébként jól beszélő sem 

biztos, hogy elő tud adni egy rész-

letet valamilyen szinpadi műből. 

3./ Jó legyen a visszahatás a tanulásra.  

Egyik formáját sem lehet bemagolni. 

Ha a jelölt megtanulta is a szöveget, 

ügyes kérdéssel el lehet irányitani 
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a bemagoltakról. Csak a tartalmát 

kell  ismerni annak, amiről éppen szó 

van. Minden más vonatkozása a si-

kernek az alapos gyakorlástól függ. 

A beszédképességet csak akkor fej-

leszthetjük, ha nagyon sok és sok-

féle lehetőséget biztositunk annak 

gyakorlására. 

4./ Validitás /Valadity/ 

A beszédképesség mérésére szolgáló 

tesztek megállapitása terén még 

sok a tennivaló. Tudnunk kell azt, 

hogy milyen tipusu teszt tükrözi 

legjobban a jelölt beszédképessé- 

gét. Több angol egyetemen folytattak 

és folytatnak ilyen irányu kisérle-

tet. /Southampton, Manchester/ 

5./ Reliability:  

Az orális kifejezés tesztjeit nem 

lehet pontról pontra standardizál-

ni, és kevésbé megbizhatóak, mint 

az irásbeli képességet ellenőrző 

tesztek. A leedsi egyetemen az ezen 

a területen végzett munka azt mu-

tatja, hogy a tantestületeknek és 
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az oktatás irány itóinak, ellenőrző-

inek olyan nagy mértékben eltér a 

véleménye a sikeres és sikertelen 

beszédet illetően, hogy alig jutnak 

valamiben is közös nevezőre. 

6./ Adminisztrativ gyakorlatiasság 

Mennél nagyobb a teszt anyaga, annál 

nehezebb adminisztrálni. Éppen gaz-

daságossága miatt /lo perc/fő/, lett 

a hangos olvasás - rövid beszélgetés 

a vizsgáztatóval - a legelterjedtebb 

tesztelési forma. 

A hangszegmensek képzésének tesztelése  

A hangszegmenbek képzésének teszttel 

történő ellenőrzése nehezebb, mint a megértés-

nek vizsgálata. Ezzel is magyarázható, hogy a 

hallás utáni megértés ellenőrzése jobban fej-

lődött mint a beszéd ellenőrzésé. Talán éppen 

ezslehet a problémák gyökere. Sokat beszélünk 

a hallgatók kiejtéséről, sokszor elmarasztal-

juk őket, de keveset teszünk a teszttel tör-

ténő ellenőrzésük érdekében, ami pedig a hibák 

feltárásához is vezetne. Miután ismerjük a 

problémákat, ki lehetne jobban dolgozni a kija- 

vitásának módszerét is. Ha a tesztet a hibák 
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feltárása céljából készitjük, illetve iratjuk, 

diagnosztik teszt a neve, amiről már részle-

tesebben szó volt. 

Azért nehezebb a hang képzése, illetve 

a produktivitás, mert a megértés mindig meg-

előzi azt. Ha a hallgató ki tudja ejteni a 

hangkontrasztokat egy adott idegennyelven, 

akkor biztosak lehetünk benne, hogy hallja is 

azokat. Ez egyben azt is bizonyitja, hogy ha 

a produktivitás szintjén ellenőrizni tudjuk, 

akkor ellenőrizni tudjuk a felismerés szint-

jén is. 

A hallgatók általában megtanulják a 

hangkontrasztokat hallani, mielőtt még meg-

tanulják azokat kiejteni. Ez egyben azt is 

bizonyitja, ha a produktivitást teszteljük, 

nem tudjuk biztosan, hogy mi az még, amit a 

tanuló már megtanult hallani. Ha a felisme-

rést teszteljük, ugynigy nem tudjuk, mi az, 

amit már a produktivitás szintén ismer. Nem 

is beszélve arról, hogy a felismerés és pro-

duktivitás szintje közötti különbség hallga-

tónként változhat. 
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Ahhoz, hogy valakit idegen nyelven meg-

értsenek, nem szükséges az, hogy ugy beszéljen, 

mint az anyanyelvi beszélő, az viszont szük-

séges, hogy az idegen nyelv fonémikus hang-

kontrasztjait és egységeit használja. Ez magá-

ban foglalja az intonációt, a hangsulyt és 

ritmust, valamint a hangszegmenseket is. 

Az, hogy valaki még a szubfonemikus va-

riánsokat is anyanyelvi szinten ismerje, csak 

a fonetikusoktól várható el. A tanárokat erre 

nem készitik fel általában. 

A kiejtés értékelése is  bonyolult,  mert 

nehéz körülhatárolni pontosan. A következők 

lehetnek az értékelés szempontjai: 

"Examiners are not able to decide objectively 

whether a response by a student falls into one 

of even a rough three-point scale with 

instruction like these: 1. sufficiently 

approaches native speech to be completely 

understandable. 2. Can be understood, though 

with difficulty, because there are sounds 

which he does not utter correctly. Would not 

be understood by natives because his pronunci-

ation is so different from theirs. Or another 
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scale: 1. Partially intelligable: ... The 

response is either incomplete, or exceedingly 

hard to understand because of poor pronunciation 

or usage. 

2. Intelligable but labored: ... The delivery 

is hesitating, or regressive, but does not 

contain amusing or miskeading errors in pro-

nunciation or usage." 

A legfontosabb feladat az, hogy egyé-

nenként találjuk meg a kiejtési problémákat 

és azokat gyakoroljuk. 

A hangszegmensek használata teszttel történő  

ellenőrzésének a következő eljárásai lehet-

ségesek:  

1./ Verbalis stimulus. Ez lehet kérés, 

kérdés, vagy egyéb formában. A ta-

nulót konverzáviós helyzetbe hozzuk. 

Az a jó, ha nem is tudják, hogy a 

kiejtését ellenőrizzük, mert igy 

természetesebb lesz az egész tesz-

telés /nem ügyel különös gonddal a 

kiejtésére ./ 

2./ Képi stimulus.  Szóbeli kiejtéssel 

/A személyekre, cselekvésre kérdez- 

hetünk./  
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3./ Olvasás. Ez a legegyszerűbb, leg-

általánosabb módszer. Ezt olyan fi-

atal gyerekeknél, akik nem tanul-

tak olvasni, természetesen nem sza-

bad  alkalmazni. 

A felnőtt olvasni tudó esetében is 

van olyan faktora, ami óvatósságra 

int, nevezetesen az, hogy a grafikus 

ábrázolásra is figyelni kell. 

4./ Forditás. Ne nagyon használjuk erre 

a célra, mert az egyik legnehezebb 

idegen nyelven, mivel nagyón össze-

tett. 

5./ Kiegészités. He is not strong, he 

is 	/weak/ /hosszu i/. A 

hallgató esetleg arra is gondolhat, 

hogy szókincsét ellenőrizzük, hi-

szen a "strong" szó ellentétes je-

lentésü szavát kell megadnia. Ez 

egyáltalán nem baj, sőt inkább jó. 

Egy  

ben függ a 

bizonyos fe 

a stimulus 

szerint ez  

hallgató teljesitmény e nagymérték-

körülményektől is. Teljesitményej  

szültség alatt  romlik, mig másokra 

jótékonyan is hathat, de véleményem 

a ritkább eset. 
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A kiejtési teszt teljesen objektiv értéke-

lése igen bonyolult. Néhány szempont biz-

tosan segiti az objektivitást. 

"Objectiv scoring of pronunciation is one of 

the most difficult problems in this type of 

test. By objective scoring is meant assigning 

,scores that are reliable, valid and easy to . 

arrive at so that average skill is enough 

to use them. Fully objective scoring is not 

yet possible in direct testing of pronunciation. 

Three considerations, however, will substanti-

ally increase the objectivity of scoring 

pronnunc iation : 

1. Score only phonemic units, contrasts, 

and problems... 

2. To increase the accuracy of scoring, 

the examiner's attention must be 

focused preferably on one thing 

and one thing only... 

3. All the students should be tested 

on the same problems, the same 

number of time in order to obtain 

scores that are easily comparable." /51/ 

Nyelvi laboratóriumban nagyobb csoport 

tesztelését is meg lehet szervezni értékelő 

lapok, képek stb. segitségével. 
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Vigyázzni kell arra, hogy olyan szavak 

és kifejezések kerüljenek a tesztbe, amelyek 

a tanulók aktiv szókincsét képezik. Arra is 

gondot kell forditani, hogy a tanulók kultu-

rális képzettsége közötti különbség ne aka-

dályozza az objektivitást. 

Utasitásaink rövidek, tömörek, ért-

hetőek legyenek, és mindig példával illuszt-

ráljuk azokat. 

Pl.: Complete the following sentences 

There are seven days in a ... 

You say, there are seven days in 

a week. 

Hogy a teszt objektivitását biztositsuk, 

használhatunk ugynevezett részfeladatos tesz-

teket. Ezek lehetnek: 

1./ Spelálás  

Több szót adunk meg, és ki kell 

választani az azonos kiejtésüeket . 

/blood, flood, food/. Ezeket akár 

mondatokban is elhelyezhetjük. 
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2./ Betükihagyás  

Hasonlitsd össze a kihagyott betük-

kel jelölt hangokat: 

There was a great f...in Szeged in 

1879. We have not any f...at home, 

so we have nothing to eat. 

His b...pressure is very high. 

3./  Képek 

Hasonlitsd össze, a hiányzó betűvel 

jelölt hangokat! 

Grama...one 	Kni...e 	...en 

Az 'f' hang megfigyelése a feladat. 

Az első szóban ezt a ph, a második-

ban f, a harmadikban p van, ami bizo- 

nyos esetekben az 'f' hang egyik alkotó 

eleme /grafikus ábrázolása a hangnak. 

Gramafon, kés, toll képeken/ 

Az idegen nyelv nyelvtani szerkezetének 

teszttel történő ellenőrzése a produk- . 

tivitás szintjén  

Ez sokkal bonyolultabb, mint a felismerés 

szintjén történő ellenőrzés. Talán éppen ez az 

oka annak, hogy a nyelvtani szerkezeteknek a 

gyakorlatban történő alkalmazása teszttel való 

ellenőrzése még nem teljesen megoldott feladat. 
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Vannak olyan tapasztalatok is, hogy gyakran 

még azok a hallgatók is, akik az osztálytermi, 

vagy tanulócsoporti feltételek között jól 

használnak bizonyos szerkezeteket, ha mikro-

fonnal, vagy idegen hallgatósággal kerülnek 

szembe, nem is beszélve a számukra idegenek-

ből összetevődő vizsgabizottságról, már za-

varba jönnek. Ennek alapos kifejtése, illet-

ve okainak feltárása messzire vinne. Minden 

esetre az egyedüli lehetséges, és egyben szük-

séges dolog, mind a tanár, mind a vizsgabi-

zottság számára, a tanulót aktivitás közben 

figyelni. Ha szóbeli teljesitményre vagyunk 

kivánc siak beszéltetjük, ha pedig irásbelire, 

iratjak a hallgatót. 

A tanuló spontán beszéltetése, illetve 

a spontán beszéd alatt történő megfigyelése 

nem alkalmas sem a nyelvtani szerkezetek fel-

ismerése, sem pedig annak produktiv alkalmazá-

sának lemérésére. Egyrészt, mert nagyon idő-

igényes, nem lehet a tanulók teljesitményét 

pontosan összehasonlitani, illetve objektiven 

értékelni a teljesitményt. 

Arra kell törekednünk, hogy a nyelvi 

stimulusok többé-kevésbé természetesek legyenek. 
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A célnyelvet használhatjuk stimulusként. 

1./ Pl.  kérdés-felelet formájában, csak arra 

kell vigyázni a teszt megszerkesztésénél, hogy 

azokra kérdezzen a tanár akár szóban, akár irás-

ban, amit éppen vizsgálni akar. 

When were you born? /dátum kifejezése/ 

What are you going to buy? /jövő idő 

kifejezése/ 

Whom did you send the letter to? 

ige mult ideje - részeshatározó helye 

a mondatban, részes határozó-tárgy 

sorrendje 'to' használata, illetve el-

hagyásának lehetősége /. 

Az utolsó példa mutatja, hogy akár 

egyetlen kérdésre adott válaszban is több min-

dent ellenőrizhetünk, de ilyenkor az értékelés 

bonyolultabb. A kérdéseknél vigyáznunk kell arra, 

hogy nagyon könnyű, elsősorban eldöntendő /yes, 

no question/ kérdéseket ne adjunk. 

2./ Igen természetes és jól alkalmazható lehe-

tőség egy adott szerkezet, illetve adott szer-

kezetek teszttel történő ellenőrzése az, ha 

irunk egy szituációt, és azt kérjük a hallgató-

tól, hogy kérdezzen rá valamire, legyen kiván-

csi valamire, tudjon meg valamit stb. Ezt igen 
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természetes szituációk leirásával érhetjük 

el. Pl. Your friend was absent yesterday. 

Ask him why /stimulus/ 

A várható válasz:  Why were you absent yesterday? 

vagy: Were you ill yesterday? 

tovább: Ask him what was wrong with him. 

/stimulus/ 

Várható válasz: What was wróng with you? 

A szórend nem változik, alanyra 

kérdezünk. 

tovább: Ask him if he went to the doctor 

várható válasz: Did you go to the doctor 

/Eldöntendő kérdés/ 

tovább: Ask what the doctor told him. 

/stimulus/ 

várható válasz: What did the doctor tell you? 

/kérdőszavas kérdés / 

Ilyen egyszerünek látszó kérdések fel-

tevésénél nagyon sok mindenre kell a tanulónak 

ügyelnie, következésképpen nagyon alkalmas 

technika arra, hogy értékelni tudjuk azt, 

mennyire tudja a különböző nyelvtani szerke-

zeteket önállóan alkalmazni. 

Pl. az első válaszban a harmadik személyben 

használt was helyett második személyben 
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were lesz, nem kell használni a kérdezés 

segédigéjét /do/ 

a második  válaszban a 'sas' nem változik, 

mivel a what'  kérdőnévmás a mondat alanya. 

a  harmadik  válaszban az 'if' kötőszó el-

marad, a 'do' segédige mult idejével kell 

kérdezni, a 'went' helyett 'go' lesz. 

a negyedik  válaszban a 'do' segédige mult 

idejét be kell tenni a mondatba a kérdés 

megszerkesztéséhez, a 'told'-ból 'tell' 

lesz. 

A feladatot azzal nehezithetjük, hogy sok-

szor használnunk kell erős igét, változtatjuk • 

az igeidőket, az eldöntendő és kiegészitendő kér-

désekre stimulálunk. Természetesen csak a tanulók 

által már ismert, begyakorolt szerkezetekre, il-

letve szókincsre szabad kérdeztetni. 

Egy másik, sok vonatkozásban egyszeriibb 

lehetőség a különböző transzformációs teszt. 

Pl.  jelenből mult időbe, állitóból tagadóba, 

cselekvőből szenvedőbe stb. tenni a monda-

tokat. 

Természetesen ezeket a teszteket is lehet 

neheziteni. Pl. ha jelenből mult időbe erős igé-

ket tetetünk, állitóból tagadóba nem csak egy-

szerüen az igét kell, vagy lehet áttenni, hanem 
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állitó névmás helyett tagadót használni és 

akkor, mivel az angolban nincs kétszeres 

tagadás, az igét állitó alakban kell használ- 

ni. 

Pl. I have got some money. 

válasz: I haven't got any. 

vagy: I have got no money. 

Kérdésre adott tagadó válasz még bonyolultabb: 

Where did he go yesterday? 

válasz: He did not go anywhere yesterday. 

He went nowhere yesterday. 

Nem elég egyszerüen,csak 'no'-t használni 

az 'any' helyett, hanem a tagadó névmás haszná-

lata miatt a mondatból ki kell hagyni a 'did' 

segédigét is, mivel az igeidőt fejeztük ki, 

ezért a főigével kell ezt kifejezni. Igy lesz 

a 'go'-ból 'went'. 

Igen elterjedt ellenőrzési formák a 

szubsztituciós, illetve kiegészitő gyakorlatok, 

valamint tesztek. 

Stimulus: Someone asks, what is the 

weather like? 

'You answer, I don't know what the 

weather is like. 
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Stimulus: We eat something when ...., 

Response: We are hungry. 

A mondatszerkesztés gyakorlatban 

történő alkalmazásának eléggé elterjedt 

módja a szavak összekeverése, amelyet a 

tanulónak mondatba kell rendezni. Sok 

ilyen gyakorlatot, illetve tesztet találunk 

a Candlin sorozatban. Ha sok szót adunk 

meg, ahol a különböző mondatrészeknek bő-

vitményei, mellékmondatai is vannak, elég 

nehéz feladatot adunk a hallgatónak. 

Képek felhasználása a stimulusként. Egysze-

rüen kérdéseket kell feltenni arra, hogy mit 

lehet látni a képen, illetve milyen cselek-

vés történik, vagy összefüggően le kell:irni 

a képet. A cselekvéseket azután különböző 

igeidőbe lehet tetetni /jelen-mult, jövő./ 

A c s .ekvést kifejező igéket szenvedő ige-

alakba stb. 

A forditás anyanyelvről idegen nyelvre a 

szerkezeti problémák teszttel történő ellen-

őrzésének igen jó technikája, de nem olyan 

egyszerü, mint a felületes szemlélő gondolja. 
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Elsősorban olyan problémákat kell össze-

gyüjteni, amelyek az agy anyely és idegen 

Ayelven nem esnek egybe. /Pl. birtokos szer-

kezet 'of'-os szerkezet, dátum kifejezése, 

kérdőmondatok szórendje, számnévi vonzatok 

stb./ 

Ezek gondos összegyüjtése a teszt 

elkészitése előtt azért is fontos, mert 

nagyban segiti a teszt pontos, gyors ér- 

" tékelését. 

A feladatokat a következőképpen összegezte 

R.Lado: 

"Up to point we have discussed /1/ the kind 

of structure problems we need to test, /2/ 

the list of structure items, describing 

separetly the recognition and production 

problems, /3/ various types of recognition, 

production, and partial production items. We 

should now /4/ select sentences containing 

the structure problems to be tested, /5/ 

write the items and instructions, /6/ 

administer the experimental test to native 

speakers of the language being tested, and 

edit the items on the basis of their 

performance, /7/ administer the revised 
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experimental test to a representative sample 

of the students for whom it is intended and 

edit and arrange the items on the basis of 

their performance, and /8/ reproduce the 

test for wider use in collecting norms." /52/ 

A beszélt nyelv tesztelése, néhány  

megoldatlan probléma  

Teljesen nem lehet kifejteni ilyen kere-

tek között ennek technikáját, mert nyilván-

valóan az szabja meg, hogy hol, hogyan és 

miért tanulják azt a bizonyos nyelvet. Ez 

a rész inkább csak felveti ezeket a problé-

mákat, és ez is az angol nyelvre, mint má-

sodnyelvre vonatkozik. 

Ahhoz, hogy valaki beszéljen és értsen 

egy nyelvet komplex jártasságokra, képességek-

re van szűksége. Ezt a tudást értékelik a leg-

magasabbra a nyelvekkel kapcsolatban, mivel 

ezt ]ehet legnehezebben elsajátitani. Ma már 

a nyelvészek, nyelvtanárok egyetértenek ab-

ban, hogy 	beszéd a legfontosabb. Abban 

nincs teljes egyetértés, hogy lehet a beszé-

det teszttel, az irástól és olvasástól elvá-

lasztva ellenőrizni. 
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Tesztelési és tanitási szempontból a 

félreértések, illetve a különböző vélemények 

abból a feltételezésből erednek, hogy a nyelvi 

jártasságot négy kategóriába lehet felosztani: 

1./ hallás utáni megértés 

2./ beszéd 

3./ olvasás 

4./ írás 

A nyelv használatainak igaz, hogy négy 

ilyen aspektusa van, de ezek átfedik egymást, 

gyakran integrálódnak, Bizonyos célokból hasz-

nos lehet a nyelvi képességeket irott és be-

szélt formákra osztani. 

A beszélt nyelv tesztelése során az 

auditoriális és orális képességek annyira ke-

verednek, hogy nem lehet szétválasztani őket. 

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor a 

beszélt nyelven nyujtott teljesitményt pró-

báljuk megmérni, a nyelvi tesztelés valameny-

nyi elvi problémája jelen van. 

A beszélt nyelv megszerezhető objektiv 

tesztjei nem.kielégitőek. Gyakran birálják 

hiányosságaikat, nem megbizhatók, tul rövidek 
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vagy éppen tul hosszuak, tul nehezek, rossz 

hatással vannak a tanitásra. De ugyanakkor 

az is igaz, ha ilyen teszteket nem iratunk, 

az is károsan befolyásolja a tanitást, mert 

ennek elhanyagolása nyilvánvalóan azt jelen- 

ti, hogy nagyobb hangsulyt kap az irott nyelv. 

A beszédkészséget elemi szinten elég jól le-

het mérni, de haladó fokon ez igen bonyolult, 

további kutatást igénylő feladat. A probléma 

abból adódik, hogy a beszédkészség természe-

tét és összetevőit sem tisztázták még ponto-

san. A hatékony tesztelés előfeltétele: 

1./ Pontosan tudjuk, hogy mit akarunk 

tesztelni. 

2./ Ki kell dolgozni egy megfelelő vá-

logatási technikát, azt, hogy mire 

épüljenek a teszt tételei, amit 

azután megbizhatóan lehet értékelni, 

mérni. 

Az oktatásban egy általánosan elfogadott 

elv, hogy a tesztkészitő megkérdezi a tanárt, 

hogy mit teszteljenek. Ha a tanárnak ilyen kér-

dést tesznek fel a beszélt nyelvre, aligha 

tud rá kielégitő választ adni. Aligha tud 
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világos definiciót adni magáról a nyelvről, 

és valami olyan definiciót fog adni a  nyelvi  

képességről, amit empirikus uton szerzett. Az 

a veszély is fennáll, hogy a tanár érzékenyebb 

arra, amit a tanulói nem tudnak, mint arra, 

amit pontosan tudnak. Igy azután a nyelvész 

sem tud megfelelő definiciót adni, lehet, 

hogy amit tud adni tulságosan általános, vagy 

absztrakt lesz. Egy olyan definició, hogy a 

nyelv társadalmi viselkedési forma, vagy rend-

szer, vagy kommunikációs rendszer, nem tul 

sok segitséget ad a tanárnak abban, hogy ta-

rvitásában minek, milyen képesség fejlesztésé-

nek, kialakitásának biztositson prioritást, 

illetve nem biztos, hogy megérti a bizonyos 

képességek, jártasságok relativ fontosságát 

a kommunikációban. 

A nyelvészek és tanárok közötti sza-

kadékot ., nézetbeli különbséget nem könnyü 

áthidalni, pedig a hatékony tesztnek az alap-

vető feltétele. Az archievement tesztnek azt 

kellene mérnie, amit a tanár véleménye szerint 

tanitanak, de a nyelvészek által elfogadott 

kategória szerint. 

A proficiency tesztnek azt kell mérnie, 

amit a nyelvnek egy gondosan meghatározott 
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használata egy adott szinten bizonyos tár-

sadalmi körülmények között kiván. 

A beszélt nyelv ismeretének kritériumait nem 

lehet a nyelvrendszer elméleti felépitéséből 

absztrahálni, hanem inkább a tényleges beszéd 

gyakorlati analiziséből. 

Jelenleg a nyelvoktatást a hatékony tesztek-

kel inkább se githe tik, mint bármilyen szer-

vezési  forma. 

A szóbeli képességet viszonylag könnyii 

tesztelni a kezdő szakaszban, de azután foko-

zatosan nehezedik, és mikor már az eredeti 

kommunikávó megkezdődik, igazi nehézségek 

merülnek fel. Gyakran csak abból tudjuk meg-

itélni, hogy mit akart a teszttel mondani, 

amit mondott. Igy aztán rendkivül nehéz meg-

állapitani a siker kritériumait, mivel a be-

szélt nyelvben azt az érthetőség és a kommu-

nikáció terminusai alapján lehet megitélni. 

Az is fontos, hogy amit mondott, az adott 

szituációban helyes-e. 

Egy példával szeretném illusztrálni a fenti-

eket. Ha egy hagyományos, kötetlen beszélge-

tésben felteszünk egy kérdést, amely a kö-

vetkezőképpen hangzik: 
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"What did you do during the vacation? "and 

A/replies 'I am quite well, thank you t while 

B/says 'I work for getting money. I was waiter 

in hotels, also I wash dishes." /53/ 

Hogyan rangsoroljuk "A" és "B"viSzony-

lagos kompetenciáját a beszélt nyelvben? 

A./ Szintaxikai, fonetikai szempont-

ból egy kifogástalan mondattal 

válaszolt, de a jelenlegi kér-

désre ez a válasz helytelen. Ar- 

ra kell gondolnunk, hogy nem ér-

tette meg a kérdést. /A lehetsé-

ges okairól most nem is beszélek./ 

B./ Válaszában nagyon sok és sokféle 

hibát követett el, de a tárgyhoz, 

szituációhoz tartozó választ 

adott, ami azt bizonyitja, hogy 

megértette a kérdést. 

De mit akarunk teszttel mérni? Kiej-

tést, hallás utáni megértést, józan észt? 

Ez is mutatja, hogy a különböző jártasságok 

fedik egymást, a beszédértésképességre és a 

beszédképességre ez különösen vonatkozik. 
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Éppen ezért ezeket nem mindig lehet elkülö-

niteni, bármennyire is kivánatos lenne egy-

szerre csak egy dolgot tesztelni /ami el-

sősorban az értékelést könnyiti meg általá-

ban, de jelenleg inkább neheziti, bonyolitja 

azt, sőt lehetetlenné is teszi./ Descriptiv 

célokból egyébként a két technikát szétvá-

laszthatjuk beszédértésképességre /auditory 

comprehension/ és beszédképességre /speech 

production/. 

A beszélt nyelv megértése integrált 

jártasságait éppen ugy lehet tesztelni, mint 

a többieket. Gyakran alkalmazzák az ugyneve-

zett kiválasztós feleleteket magnetofon se-

gitségével. A gyakorlat azt bizonyitja, hogy 

ezek a tesztek gyakran megbizhatatlanok. Ehhez 

két tényező járulhat hozzá elsősorban: 

1./ emlékezőtehetség /menory span/ 

2./ előzetes ismeret, vagy érdeklő-

dés az éppen elhangzók iránt. 

Ezek különösen haladó fokon jöhetnek 

elsősorban számitásba, mint negativ faktorok. 

Tudná a választ a jelölt, ha közben nem fe-

lejtette volna el a kérdést, illetve nincsenek 
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ismeretei a tárgykörben. Természetes, hogy 

ezeknek a faktoroknak a hatását lehet csök-

kenteni, esetleg meg is szüntetni, ha pl. 

rövidek a mondatok, nem terheljük a memóriát, 

illetve általános témakörben marad a teszt, 

ahogy ezt más helyen is emlitettem. 

Két alapvető probléma, amit Lado 

a "Language Testing" c. könyvében emlit, 

megoldatlan maradt. Nevezetesen a beszélt 

nyelv hatékony és megbizható tesztelése ah-

hoz, hogy általánosan használhassuk, tul 

hosszt. és tul költséges, és a parciális pro-

dukciónak teszttel történő kipróbálása még 

nem lehet teljesen objektiv. 

Ehhez még hozzátehetjük a jártasságok, 

készségek, képességek relativ fontosságának 

problémáit, amelyeket izolálni lehet, és kü-

lön-külőn tesztelni is, valamint az integrált 

jártasságok megmutatása elfogadható kritéri-

umai megteremtésének problémáit. 
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VIII.  Függelék 

Reading comprehension 

In this section you must choose the word or 

phrase, A, B, C, D or E which best completes 

each sentence. Give one answer enly to each 

questing. 

1 John says that his present job does not 

provide him with enough 	 for his 

organising ability. 

A scope B space C capacity D range 

E extension 

2 Accuracy is 	 to the programming 

of computers. 

A elemental B elementary C fundamental 

D characteristic E influential 

3 The Covernment's motion on Pension Increases 

	 by a lange majority. 

A was dismissed B was defeated C was 

discarded D was deposed E was dispersed 

4 The vancuum cleaner is a valuable labour-

saving 	 for the busy housewife. 

A piece B motor C engine D device 

E instrument 

5 I have no hesitation in saying that Miss Jones 
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is a most responsible and ___ worker. 
A conscientious B consequential 

C conscious D conclusive E considerable 

6 If you don't lift that saucepan carefully, 

it will spill -and you may 	 yourself. 

A skim B peel C scald D skin E singe 

7 The generation 	makes it difficult 

for parents to understand their children's 

opinions. 

A division B gap C partition D interval 

E separation 

8 The completion of the new Town Hall has 

been 	owing to a strike. 

A held off B held down C held in 

D held up E held on 

9 Colour—blind people often find it difficult ____between blue and green. 

A to separate B to compare C to contrast 

D to relate E to distinguish 

to Most great artists are exceptionally 	 

people. 

A sensitized B sensitive C sensuous 

D sensory E senseless 
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11 Mr Sanders has been asked 	the next 

meeting of the Library Committee. 

A to present B to preside C to chair 

D to deal E to lead 

12 It has always been the 	of our firm 

to encourage staff to take part in social 

activities. 

A policy B plan C campaign D procedure 

D plot 

13 The statue in the city square 	the 

soldiers who lost their lives in the Great 

War. 

A celebrates B commemorates C reminds 

D recaptures E remembers 

14 On religious feast days 	of the local 

saint is carried in procession through the 

streets of the town. 

A a copy B a prototype C a design 

D an effigy E a reproduction 

15 It is a pity that George is so 	 in 

his choice of friends. 

A indifferent B undefined C undistinguished 

D indiscriminate E indistinguishable 
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16 Inflation is the first problem that the 

new Government will have 	. 

A to grip B to tackle C to seize 

D to grasp E to clasp 

17 Simon has never had a settled career, he 

has always lived 	 

A at the ready B on the turn C round the 

bend D by his wits E up his sleeve 

18 The diamond in my grandmother's ring was 

quite  It was a perfect specimen. 

A spotless B refined C unstained 

D flawless E untarnished 

19 When his father died, John 	a great 

deal of money. A went into B looked into 

C made into D brought into E came into 

2o Our Borough Council has increased our 	 

by 45 % this year. 

A levies B dues C rates D capitations 

E accounts 

21 Reminders must be sent out to all customers 

whose accounts are more than a month . 

A indebted B overdue C unpaid D unbalanced 

E insolvent 
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22 The burglar was taken to the Police Station 

and 	with breaking and entering. 

A indicted B prosecuted C accused D tried 

E charged 

23 The sea was so 	that some of the 

passengers in the pleasure boat felt seasick. 

A gusty B breezy C runny D wavy E choppy 

24-It has been decided to hold a Public 	 

into the cause of the accident. 

A Inquiry B Autopsy C Interrogation 

D Trial E Examination 

25 Peter is always 	about how well he 

plays football. 

A vaunting B puffing C flaunting 

I) parading E boasting 

26 The deer in the Park are so accustomed to 

being fed by visitors that they are 

quite 	. 

A trained B tame C servile D nerveless 

E domestic 

27 The lecturer spoke so fast that I found it 

hard 	what he was saying. 

A to take in B to take out C to take up 
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E to take away 

	

28 Visitors to the Zoo are asked not 	the 

monkeys. 

A to fret B to nag C to tease D to bite 

E to peck 

29 Owing to the warm weather, there has been 

	of strawberries this year. 

A a swarm B an overflow C a redundancy 

D an affluence E a glut 

3o I like classical music, but I don't 

know anything about it. 

A assume B pretend C imagine D simulate 

E believe 

31 Georgina will never become a good actress 

until she stops taking  to any form 

criticism. 

A reproach B exemption C exception 

D resentment E indignation 

32 We are forwarding the goods in 	with 

your instructions. 

A agreement B accordance C accord 

D concord E assent 
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33 In response to our advertisement, two 

couples are coming 	the flat tomorrow 

afternoon. 

A to turn over B to get over C to run 

over D to see over E to pass over 

34 The ambulance men took the injured climber 

down the mountain on 	 . 

A a stretcher B a cot C a couch 

D a hammock E a bedstead 

35 Many essential foods had 	during 

World War II. 

A to be divided B to be allotted C to be 

rationed D to be proportioned E to be 

separated 

36 Mr Stevens assured me that he never 

bought 	that were advertised on TV. 

A productions B products C projects 

D prospects E projections 

37 While he was in hospital, the soldier's 

wound _ twice a day. 

A was healed B was changed C was dressed 

D was cured E was relieved 
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38 The President's personal 	never left his side 

during the State Visit. 

A sentinel B protector C defender D bodyguard 

E lifeguard 

39 The condition of the castle walls 	over 

the years. 

A has deteriorated B has depreciated C has 

decomposed D has degenerated E has declined 

40 Manufacturers hope that the Motor Show will 

	 car sales in Britain. 

A lift B inflate C boom D advance E boost 
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Donn Byrne: Listening Comprehension Practice 

Unit 1. 

By midday the sun was so strong that Jim 

could not go any further. There were no tree 

near the path, so he took shelter under a big 

rock. After drinking the rest of his water he 

took off his shirt and rolled it into a pillow. 

Then he lay down on the ground and went to 

sleep. 

It was late in the afternoon when he 

awoke. He was just about to jump up when he 

felt something moving near his feet. He looked 

down. A long black snake was just about to 

crawl across his legs. 

Jim watched, to terrified to do anything. 

Then the snake moved across his.legs; it 

hesitated for a moment, then crawled on and 

vanished under the rock. Jim leapt to his feet 

and pausing only to pick up his shirt, ran off 

down the path. 

Exercises:  

A Multiple choice test 

1. Jim stopped because 

A/ there was a rock on the path B/ there 

were no trees C/ it was too hot D/ his son 

shpuld not go on 
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2. Jim drank 

A/ all his water B/ a lot of his water 

C/ some of his water D/ most of his water 

3. Jim put his head on 

A/ a cushion B/ his shirt C/ the rock 

D/ the ground 

4. Jim slept 

A/ only a few minutes B/ all day C/ until 

night D/ almost till evening 

5. When Jim first looked down, the snake was 

A/ just crossing his legs B/ by his feet 

C/ about to jump on him D/ looking down 

on him 

6. Jim kept still because he was 

A/ afraid B/ interested C/ fascinated 

D/ lazy 

7. The snake moved 

A/ blindly B/ strangely C/ quickly 

D/ slowly . 

8. Jim 

A/ left his shirt behind B/ took his shirt 

with him C/ put his shirt on D/ tried to 
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find his shirt 

B. Give more details in connexion with each 

of the following statements: 

1. Jim tood shelter. 

2. Jim took off his shirt. 

3. Jim slept for some time. 

4. Jim felt something moving. 

5. Jim was afraid. 

6. The snake hesitated. 

7. Jim picked something up. 

C. Say what happened after each of the following. 

1. Jim drank some water. 

2. Jim woke up. 

3. Jim looked down. 

4. The snake crawled on. 

5. Jim picked up his shirt. 

D. Reproduce the story in outline. 
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Multiple-Choice 

Choose the correct answer. Only nne answer is 

correct. 

Last June my brother ..l..a car. He had had 

an old scooter before, but it ..2..several 

times during the spring. "What you want is a 

second-hand Mini", I suggested. "If you me 

the money," he said, "..3..one tomorrow". 

"I can't give you the money," I replied, 

"but what about Aunt Myra. She must have 

enough. We ..4.. her since Christmas but she 

always hints that we ..5..go and see her more 

often." 

We told our parents where we going. 

They weren't very happy about it and asked 

us not to go. So ..6..But later that same day 

something strange ..7..A doctor ..8..us that 

Aunt Myra ..9..into hospital for an operation." 

"..lo..go and see her at the same time," said 

my mother. "You two go today, but don't mention 

the money." 

When we ..11.., Aunt Myra ..12.. "I'm 

not seriously ill," She said, "but the doctor 

insists that ..13..to drive my car. You can 

have if you promise ..14.. me to the seaside 
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now and again". We agreed, and now we quite 

enjoy our monthly trips to the coast with Aunt 

Myra. 

1 A wanted to buy 
	

2. A was breaking down 

B wanted buying 
	

B was breaking up 

C liked to buy 
	

C had broken down 

D liked buying 
	

D had broken up 

3 A I get 

B I'm getting 

C I'm going to get 

D I'll get  

4 A are not seeing 

B haven't seen 

C didn't see 

D don't see 

5 A should 
	

6 A that we haven't 

B shall 
	

B that we didn't 

C would 
	

C we haven't 

D will 
	

D we didn't 

7 A occurred 
	

8 A rang for telling 

B took the place 
	

B rang to tell 

C passed 
	

C rung for telling 

D was there 
	

D rung to tell 

9 A had gone 	lo A We may not all 

B had been 
	

B We can't all 

C has gone 
	

C All we can't 

D has been 
	D All we may not 
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11 A have come there 12 A was seeming quite 

B were arriving 	happily 

C got there 	B was seeming quite 

D came to there 	happy 

C seemed quite happyily 

D seemed quite happy 

13 A I'm getting so old 14 A taking 

B I'm getting too old 	B bringing 

C I get so old 	C to take 

D I get too old 	D to bring 
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Speaking Test 

Mr and Mrs Brown lived in a small house near 

London with their child. Sometimes Mr Brown 

came back from work very late, when his wife 

and the child were asleep, and then he opened 

the front door of his house with his key and 

came in very quietly. 

But one night when he was coming home 

late, he lost his key, so when he reached his 

house, he rang the bell. Nothing happened. He 

rang it again. Again nothing happened-nobody 

moved inside the house. Mr Brown knocked at 

the bedroom window, he spoke to his wife, he 

shouted, but she did not wake up. At last he 

stopped and thought for a few seconds. Then he 

began to speak like a small shild. 'Mother!' 

he said, ''I want to go to the lavatory!' He 

spoke quite quietly but at once Mrs Brown woke 

up. Then he spoke to her, and she opened the 

door for him. 

Where did Mr and Mrs What did Mr Brown do 

Brown live? 	when he reached his 

house? 

How many children did What happened? 

they have? 
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What happened sometimes? 

What were his wife and 

child doing when this 

happened? 

What did Mr Brown do 

then? 

How did he come in? 

What happened one 

night? 

When did this happen? 

What did Mr Brown do 

then? 

What happened this time? 

What did Mr Brown do 

then? 

What did his wife do? 

What did Mr Brown do 

then? 

How did Mr Brown wake 

his wife? 

What did he do then? 

What did she do? 
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Multiple—Choice 

Choose the correct answer. Only one answer 

is correct. 

15 Can this camera 	 good photos? 

A make B to make C take D to take 

16 Who was the first person 	today? 

A spoke to you B you spoke to C you spoke 

D whom you spoke 

17 I can't find the book 	 

A nowhere B everywhere C anywhere 

D somewhere 

18 There was a house at 	 

A the mountain foot B the foot of the 

mountain C the feet of the mountain 

D the mountain's foot 

19 A person who talks to ... is not necessarily 

mad. 

A himself B oneself C yourself D itself 

2o I'll be 13 tomorrow, ...? 

A am I B aren't I C won't, I D will I 
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21 Did you hear ... Julie said? 

A what B that C that what D which 

22 Spanish people usually speak ...than English 

people. 

A quicklier B more quicklier C more quickly 

D more quicker 

23 That old lady can't stop me ...the tennis 

match on my radio. 

A to listen B listening C listen to 

D listening to 

24 I haven't got a chair ... 

A to sit B for to sit on C to sit on 

D for sitting 

25 ...at the moment, I'll go to the shops. 

A For it doesn't rain B As it doesn't rain 

C For it isn't raining D As it isn't raining 

26 Bill drinks ...whisky. 

A any B none C too many D so much 

27 ...are very intelligent. 

A Both of them B Both them C Both they 

D The both 
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28 In a shop ...customers. 

A it is important pleasing B it is important 

to please C there is important pleasing 

D there is important to please 

29 Don't leave your shoes on the table. 

A Put off them? B Take them off! C Pick 

them off! D Pick up them! 

3o ...in my class likes the teacher. 

A All persons B All pupils C Everyone 

D All people 

31 We expected about 2o girls but there were 

...people there. 

A another B others C some D more 

32 Your bicycle shouldn't be in house! 

A Take it out! B Get out it! C Put it off! 

D Take away it! 

33 What time does the bus ...Bradford? 

A go away to B go away for C leave to 

D leave for 

34 She ....be Canadian because she's got a 

British passport. 

A can't B isn't able to C mustn't 
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D doesn't need 

35 "Our daughter .... t', they said. 

A was born since three years 

B is born for three years ago 

C was born three years ago 

D has been born since three years ago 

36 When ...English? 

A has he begun to study B has he begun 

study C did he begin to study D did he 

begin study 

37 Do you want some cheese? No, ... 

A I've some still B I still have much 

C I dont't want D I've still got some 

38 Brenda likes going to the theatre and ... 

Asodol Bsogol Csollike DsoIam 

39 ...from London to Edinburgh! 

A How long there is B What a long way it is 

C What distance, is there D How long is 

4o He's a good guitarist, but he plays the 

piano ... 

A quiet well B too hardly C very good 

D much better 
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41 When you go to the shops, bring me ... 

A a fruit tin B a fruits tin C a tin of 

fruit D a tin of fruits • 

42 Molly doesn't eat fish. 

A So doens't John. B Neither does John 

C John doesn't too D John doesn't that either. 

43 The airport is five miles ... 

A away from here B from here away C far from 

here D far away from here 

44 Please ask ... and see me. 

A to Bill to come B Bill to come C to Bill 

come D Bill come 

. 	45She always buys ...my birthday. 

A anything nice to B anything nice for 

C something awful to D something awful for 

46 Aren't they friends ...? 

A of yours B of you C to yours D to you 

47 She hardly ever eats ...potatoes. 

A or bread or B bread or C neither bread or 

D neither bread nor 
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48 This is the record we ... 

A like so much B are liking so much 

C  like it much D are liking it much 

49 She's going to buy ...new trousers. 

A some pair of B some C a couple of 

D this 

5o Is she going to school? No, ... 

A she doesn't B she's cycling C she gets 

by bus D to the shops 



-209— 

Use of English 

Finish each of the főllowing sentences in 

such a way that it has the same meaning as 

the sentence before it. 

Example: It was wrong of you to speak so 

unkindly to him. 

You should 	 

Answer: You should not have spoken so unkindly 

to him. 

a./ 1 She called twice but got no answer. 

She sailed twice without 	 

2 They won't let you take that dog into 

England. 

You won't 	 

3 People say he has been married four times. 

He is 	 

4 I could reach the top shelf only with 

difficulty. 

I had 	 

5 The students' results should have given 

you a lot of satisfaction. 

You should have been 	 

6 He is very tired. He can't do much more. 

He is too 	 
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7 He is still on his way here. 

He hasn't 	 

8 It is better to do something badly than 

not to do it at all. 

Doing 	 

9 They asked questions of many different kinds. 

They asked a wide 	 

lo You can't carry this suitcase. It is far 

too heavy. 

This suitcase 	 

b./ 1 It would not be advisable for you to go to 

work tomorrow 	 

You had 	 

2 He changed a traveller's cheque so that he 

should not be short of money. 

He changed a traveller's cheque so as . 	 

3. He tried in vain to reach his friend on 

the telephone. 

He was 	 

4 Running five kilometres a day in wet weather 

Doesn't do you any good 	 

It isn't good for 	 

5 He continued to word until he was eighty. 

He went 	 

6 I don't want to go for a walk. I feel a 

little ill. 	.. 

I don't feel 	 
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7 The arrangement was for the building to be 

ready by now but it isn't. 

The building was 	 

8 He has the idea that he will buy a caravan. 

He it thinking 	 

9 It was your secretary's duty to remind you 

about that. 

Your secretary 	 

lo This house was almost certainly built before 

1800. 

This house must 	 

c:/  

1 Type more slowly and than you will make fewer 

mistakes. 

You would make 	 

2 "Don't talk with your mouths full," she said 

the children. 

She told 	 

3 Aunt Jemina came lastFebruary and is still 

staying with us. 

Aunt Jemina has been 	 

4 Would you be very kind and help me down with 

that suitcase. 

Would you be so 	 

5 It is quite certain that will come back 

tomorrow. 

He is 	 
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6 He got someone to paint his garage. 

He had 	 

7 He tried the other door but found that it 

was locked also. 

He tried the other door only 	 

8 "May I use your telelphone?" he asked me. 

He asked my 	 

9 It is possible that you left your gloves 

on the bus. 

You may 	 

to It was your duty to work all the time I 

was out of the classroon. 

You should 	 

d./ 

1 She offered me some more cake. 

She asked me if 	 

2 You need not have spent so much tine on it. 

It 	 

3 As he got increasingly angry, he walked 

more quickly. 

The 	 

4 He got the best marks in our class. 

Nobody 	 

5 People will just have to put up with these 

small discomforts. 

These 	 

6 Are you still attending school? 

Haven;t 	 . 

4 	  
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7 I should like you to get out of my way. 

I wish 	 

8 Those trees were blown down by Saturday's 

high winds. 

It 	 

9 Getting up early is more difficult than 

going to bed late. 

It 	 

to Then only thing they did was to criticise. 

They 	 

e./ 1 In spite of her probable fear of the dog, 

she went up him: 

Although 	 

2 You were very silly to waste .  your money like 

that. 

It 	 

3 There's no hurry.It isn't late. 

It isn't late so you 	 

4 Perhaps he didn't know you were waiting for 

him. 

He 	 

5 Jane has suggested that her overworked father 

should take an assistant. 

Jane is trying to persuade 	 . 

6 The last election was in 1974. 

There . 	 

7 Nobody had expected such a good pe rformace . 

The performance 	 
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8 They must have had to cancel the meeting. 

The meeting 	 

9 "I think Andrew is ill as it's several 

days since I last saw him," said Francis. 

Francis said that 	 

lo He crossed the road so as not to meet me. 

He crossed the road to 	 

f./  1 They may have got home already and be 

waiting for us there. 

It 	 

2 It's such a long story that I can't tell 

it to you now. 

It's too 	 

3 The inexperienced motorist increased speed 

only when the road ahead was quite empty. 

Only 	- 

4 The decision to dismiss ftity men was not 

made by the manager. 

The decision that 	 

5 He hopes he can take part in the next 

performance. 

He hopes to 	 

6 He can't swim and he refuses to learn. 

He can't swim, nor 	 

7 It wasn't necessary for you to make allvyon 

that noise when you came home. 

You 	 
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S I definitely mean to find out the truth 

of the matter. 

It 	 

9 A housewife usually gets up first and goes 

to bed last. 

A housewife is 	 

lo I said I was sorry that I had not warned him. 

I apologised for 	 

g./ 1 The men solemnly promised never to forget 

that terrible day. 

The men solemnly promised that 	 

2 She said that her own letter must be 

posted at once. 

She wanted 	 

3 Although they tried to keep quiet, they 

couldn't help making some noise. 

In  	 . 

4 All traffic has been made by the police to 

take another road. 	. 

The police 	 

5 Be told Graham not to forget to, telephone 

him the following day. 

t1 

6 During his journey to York, he had a fierce 

argument with the ticketcollector. 

While 	 
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7 It was widely believed that he had 

murdered his partner. 

He 	 

8 I saw him three weeks ago but I haven't 

seen him since that time. 

I've 	 

9 January was cold but it has been even 

colder in February. 

lo He hid the two watcher because he did 

not want to pay duty on them. 

He hid the two watcher so as 	 

h./ 1 He sold his shares fearing some loss in 

their value. 

He sold his shares lest 	 

2 As he gets older, he becomes more and 

more forgetful. 

The 	 

3 He doesn't usually arrive so early. 

It 	 

4 Both you and your dog look equally 

tired and hungry. 

Aour dog looks 	 

5 There was too little time for us to 

see all the paintings. 

We hadn't 	 
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6 The waiter suggested that she should try 

the chicken soup. 

The waiter advised 	 

7 The boatkeeper warned me about the 

hidden rocks. 

8 He will deal with this immediately after 

his arrival tomorrow. 

He will deal with this as 	 

9 He was angry because he had to work overtime. 

He was angry about 	 

lo Suppose we stop and have a cup of tea? 

How 

i./ 1 We've all got umbrellas with us in case 

it rains. 

We've all got umbrellas with us because 	 

2 He explained our route three times because 

he didn't want us to get lost. 

He explained our route three times so 	 

3 Nobody can say yet whether the plan has 

succeeded. 

It is 	 

4 I have never met anyone less intelligent 

than he was. 

He 	 
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5 I am sorry you didn't bring your camera. 

I wish 	 

6 "Why didn't you tell me yesterday, Miss 

Marks?" said the manager. 

The manager asked 	 

7 He next explained their plans for the 

following year. 

He went 	 

8 But for the warning notice I saw near the 

mine, I might have fallen down. 

If 	 

9 People say he has discovered a cure for 

old age. 

He is 	 

lo The last news about the explorers came six 

weeks ago. 

There 	 

j./ 1 Writing one's own language is less difficult 

than writing a foreign one. 

It isn't 	 

2 It wasn't necessary for him to borrow any 

money as he had enough. 

He . 	 

3 He could not explain his very recent actions. 

He could not explain what 	 

4 From the way they spend money you would 
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think they were rich. 

They spend 	 

5 It was Mark's intention for his son to 

take over the business 	 

Mark had decided 	 

6 It was seen that the ship was in some kind 

of trouble. 

The ship 	 

7 He did not remember his key until after 

he had shut his door. 

Only 	 

8 People write and draw on a blackboard. 

A blackboard is used 	 

9 His relations thought he was living in 

Crewe. 

He 	 

lo His secretary finds his writing difficult 

to read. 	 . 

It 

k./ 1 People have said that gold has been found 

in several places. 

Gold 	 

2 He tried the shop door and was surprised 

that it was already locked. 

He tried the shop door only 	 
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3 He had no sooner entered the lift than 

it started moving. 

No 	 

4 There is nothing to gain by waiting spy 

longer 

There is no 	 

5 You may have been studying for a long 

time but you still have a lot to learn. 

However 	 

6 The time has come when I must give notice 

to my employer. 

It is time I 	 

7 This is by far the most expensive thing I 

have ever bought. 

I have 	 

8 Jill can probably give you some advice. 

Jill should 	 

9 What a pity you lost your temper ! 

If 	 

lo I advise you to get his permission first. 

You had 	 
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