
A CAMBRIDGE-I NYELVVIZSGÁK  
 

A Cambridge ESOL nyelvvizsgákat világszerte évente vizsgázók százezrei teszik le. A Main 
Suite vizsgái - PET, FCE, CAE és CPE - már Magyarországon is államilag elismert 
nyelvvizsgák. A sikeres vizsgázók nemzetközileg elismert bizonyítványt kapnak, melynek 
érvényessége korlátlan, valamint egy államilag elismert bizonyítványt is, a magyar 
nyelvvizsgarendszerben elért szintnek megfelelően. 

 
A Cambridge nyelvvizsgák előnyei: 
 
Nagy presztízsű 
A Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) egynyelvű nyelvvizsgák az 
egész világon elismertek és magas szintű angolnyelv-tudásról adnak számot. 
 
Világszerte elismert 
A Cambridge-i nyelvvizsga bizonyítványt világszerte számos ország egyetemei, munkaadói 
és oktatási intézetei elfogadják. 
 
Államilag elismert 
A Cambridge-i nyelvvizsgák 2005 óta akkreditáltak Magyarországon, így érettséginél, 
felvételinél, diplománál és munkavállalásnál is felhasználható. 
 
Vizsgahelyek országszerte 
A Cambridge-i nyelvvizsgákat Budapesten és vidéken (pl. Miskolc, Debrecen) összesen 12 
helyen lehet letenni. 
 
Választható fajták, szintek és készségek 
A Cambridge-i nyelvvizsgák közül négy fajtát kínál a British Council (Nagy-Britannia 
kulturális intézete): az általános, üzleti és gyermek nyelvvizsgák mellett már jogi nyelvvizsga 
is választható. A Cambridge ESOL vizsgák rendszere a következőképpen kapcsolódik az 
Európa Tanács által létrehozott hatfokozatú nemzetközi szintezéshez: 

Állami nyelvvizsgaszintek 
   Alapfok: PET (B1 szint) 
   Középfok: FCE (B2 szint ) 
   Felsőfok: CAE (C1 szint) és CPE (C2 szint) 

 
2010-től számítógépen is letehetők a Cambridge-i vizsgák 
A British Council 2010 elején bevezeti a Cambridge-i egyetem innovációját, a számítógépes 
vizsgázást. 

 



 
PET (Preliminary English Test) 
szintje: B1 (alapfokú) 
olyan készségeket mér, melyek meglétére hétköznapi helyzetekben és munkatevékenységek 
során van a nyelvtanulóknak szükségük. A PET az állami alapfok megfelelője. 
részei: 
Írásbeli: 90 perc 
Hallott szöveg értése: kb. 30 perc 
Szóbeli: 10 perc 
 
 
FCE (First Certificate in English) 
szintje: B2 (középfokú) 
egy magasabb, középfokú szintű vizsga, amely minden nyelvi készséget mér, és amelyet a 
nemzetközi üzleti életben és a világ számos oktatási intézményében is elismernek. Az FCE az 
állami középfok megfelelője.  
részei: 
Olvasott szöveg értése: 60 perc 
Írásbeli: 80 perc 
Nyelvhasználat: 45 perc 
Hallott szöveg értése: 40 perc 
Szóbeli: 14 perc 
 
 
CAE (Certificate in Advanced English) 
szintje: C1 (felsőfokú) 
felsőfokú szintű nyelvtudás meglétét jelenti. A CAE vizsgát számos brit egyetem felvételi 
követelményként írja elő. Ezen a nyelvi szinten külföldi hallgatók tanulmányokat 
folytathatnak angol nyelven, és angol nyelvű szakképzési programokban vehetnek részt. A 
CAE vizsgabizonyítvány megszerzése a legmagasabb szintű, CPE vizsga (C2) megszerzésére 
is ösztönzőleg hat. A CAE az állami felsőfok megfelelője. 
részei: 
Olvasott szöveg értése: 75 perc 
Írásbeli: 90 perc 
Nyelvhasználat: 60 perc 
Hallott szöveg értése: 40 perc 
Szóbeli: 15 perc 
 
további információ angol nyelven: www.CambridgeESOL.org 
további információ magyar (és angol) nyelven: www.britishcouncil.org/hungary 
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