
 

 
KÉTNYELVŰ EGYNYELVŰ (ÚJ!!!) 

feladatok időtartam feladatok időtartam 

B1 

írásbeli 

Írott szöveg értése (1., 2., 3.): 

Szövegértés nyitott kérdésekkel (10 pont) 

Címpárosítás (10 pont) 

Cloze teszt szóbankkal (20 pont) 

 

A vizsgarész 

időtartama: 50 perc 

A feladatokhoz szótár 

NEM használható! 

Írott szöveg értése (1., 2., 3.): 

Szövegértés nyitott kérdésekkel (10 pont) 

Címpárosítás (10 pont) 

Cloze teszt szóbankkal (20 pont) 

 

A vizsgarész 

időtartama: 50 perc 

A feladatokhoz szótár 

NEM használható! 

Közvetítés (4., 5.): magyar nyelvű szöveg 

lényegét idegen nyelven összefoglalja, idegen 

nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven 

összefoglalja. (40 pont) 

 

A vizsgarész 

időtartama: 100 perc 

A feladatokhoz szótár 

használható! 

NINCS! 
A vizsgarész 

időtartama: 50 perc 

A feladatokhoz szótár 

használható! 
Írásfeladat (6., 7.): Magyar nyelven kapott 

információk alapján a vizsgázó két idegen 

nyelvű szöveget alkot. (40 pont) 

 

Írásfeladat (4., 5.): Idegen nyelvű információk 

alapján a vizsgázó két idegen nyelvű szöveget 

alkot. (40 pont) 

szóbeli 

Irányított beszélgetés (20 pont) 

Felkészülési idő: 

20 perc 

A vizsga időtartama:  

20 perc 

 

Irányított beszélgetés (20 pont) 

A vizsga időtartama: 

15 perc 

(Felkészülési idő 

nincs!) 

Önálló beszéd vizuális stimulus (kép) alapján.  

(20 pont) 

Önálló beszéd vizuális stimulus (kép) alapján.  

(20 pont) 

Szituáció: szituációs szerepjáték a 

vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján. 

(20 pont) 

Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval 

idegen nyelvű szituáció alapján. 

(20 pont) 

 

Idegen nyelvű dokumentum ismertetése 

magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű 

képes-szöveges dokumentumot ismertet magyar 

nyelven. (10 pont) 

NINCS! 

Beszédértés (labor): a vizsgázó1 monologikus 

és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer 

hangfelvételről. A szövegek meghallgatása után 

a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos kérdésekre 

válaszol. (20 pont) 

 

A vizsga időtartama: 

20 perc 

Beszédértés (labor): A vizsgázó 1 monologikus 

és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer 

hangfelvételről. A szövegek meghallgatása után a 

vizsgázó a szöveggel kapcsolatos kérdésekre 

válaszol. (20 pont) 

 

A vizsga időtartama: 

20 perc 



 
KÉTNYELVŰ EGYNYELVŰ (ÚJ!!!) 

feladatok időtartam feladatok időtartam 

B2 

írásbeli 

Írott szöveg értése (1., 2., 3.): 

Szövegértés nyitott kérdésekkel (10 pont) 

Szövegkiegészítés: (10 pont) 

Cloze teszt szóbankkal (20 pont) 

 

A vizsgarész 

időtartama: 50 perc 

A feladatokhoz szótár 

NEM használható! 

Írott szöveg értése (1., 2., 3.): 

Szövegértés nyitott kérdésekkel (10 pont) 

Szövegkiegészítés: (10 pont) 

Cloze teszt szóbankkal (20 pont) 

 

A vizsgarész 

időtartama: 50 perc 

A feladatokhoz szótár 

NEM használható! 

Közvetítés (4., 5.): magyar nyelvű szöveg 

lényegét idegen nyelven összefoglalja, idegen 

nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven 

összefoglalja. (40 pont) 

 

A vizsgarész 

időtartama: 130 perc 

A feladatokhoz szótár 

használható! 

NINCS! 
A vizsgarész 

időtartama: 65 perc 

A feladatokhoz szótár 

használható! 
Írásfeladat (6., 7.): Magyar nyelven kapott 

információk alapján a vizsgázó két idegen 

nyelvű szöveget alkot. (40 pont) 

 

Írásfeladat (4., 5.): Idegen nyelvű információk 

alapján a vizsgázó két idegen nyelvű szöveget 

alkot. (40 pont) 

szóbeli 

Irányított beszélgetés (20 pont) 

Felkészülési idő: 

20 perc 

A vizsga időtartama:  

20 perc 

 

Irányított beszélgetés (20 pont) 

A vizsga időtartama: 

15 perc 

(Felkészülési idő 

nincs!) 

Önálló beszéd vizuális stimulus (kép) alapján.  

(20 pont) 

Önálló beszéd vizuális stimulus (kép) alapján.  

(20 pont) 

Szituáció: szituációs szerepjáték a 

vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján. 

(20 pont) 

Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval 

idegen nyelvű szituáció alapján. 

(20 pont) 

 

Idegen nyelvű dokumentum ismertetése 

magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű 

képes-szöveges dokumentumot ismertet magyar 

nyelven. (10 pont) 

NINCS! 

Beszédértés (labor): a vizsgázó1 monologikus 

és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer 

hangfelvételről. A szövegek meghallgatása után 

a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos kérdésekre 

válaszol. (20 pont) 

 

A vizsga időtartama: 

20 perc 

Beszédértés (labor): A vizsgázó 1 monologikus 

és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer 

hangfelvételről. A szövegek meghallgatása után a 

vizsgázó a szöveggel kapcsolatos kérdésekre 

válaszol. (20 pont) 

 

A vizsga időtartama: 

20 perc 

 



 
KÉTNYELVŰ EGYNYELVŰ (ÚJ!!!) 

feladatok időtartam feladatok időtartam 

C1 

írásbeli 

Írott szöveg értése (1., 2., 3.): 

Szövegértés nyitott kérdésekkel (10 pont) 

Szövegkiegészítés: (10 pont) 

Cloze teszt szóbankkal (20 pont) 

 

A vizsgarész 

időtartama: 60 perc 

A feladatokhoz szótár 

NEM használható! 

Írott szöveg értése (1., 2., 3.): 

Szövegértés nyitott kérdésekkel (10 pont) 

Szövegkiegészítés: (10 pont) 

Cloze teszt szóbankkal (20 pont) 

 

A vizsgarész 

időtartama: 60 perc 

A feladatokhoz szótár 

NEM használható! 

Közvetítés (4., 5.): magyar nyelvű szöveg 

lényegét idegen nyelven összefoglalja, idegen 

nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven 

összefoglalja. (40 pont) 

 

A vizsgarész 

időtartama: 150 perc 

A feladatokhoz szótár 

használható! 

NINCS! 
A vizsgarész 

időtartama: 75 perc 

A feladatokhoz szótár 

használható! 
Írásfeladat (6., 7.): Magyar nyelven kapott 

információk alapján a vizsgázó két idegen 

nyelvű szöveget alkot. (40 pont) 

 

Írásfeladat (4., 5.): Idegen nyelvű információk 

alapján a vizsgázó két idegen nyelvű szöveget 

alkot. (40 pont) 

szóbeli 

Irányított beszélgetés (20 pont) 

Felkészülési idő: 

20 perc 

A vizsga időtartama:  

20 perc 

 

Irányított beszélgetés (20 pont) 

A vizsga időtartama: 

15 perc 

(Felkészülési idő 

nincs!) 

Önálló beszéd megadott fogalom alapján.  

(20 pont) 

Önálló beszéd megadott fogalom alapján.  

(20 pont) 

Szituáció: szituációs szerepjáték a 

vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján. 

(20 pont) 

Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval 

idegen nyelvű szituáció alapján. 

(20 pont) 

 

Idegen nyelvű dokumentum ismertetése 

magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű 

képes-szöveges dokumentumot ismertet magyar 

nyelven. (10 pont) 

NINCS! 

Beszédértés (labor): a vizsgázó1 monologikus 

és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer 

hangfelvételről. A szövegek meghallgatása után 

a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos kérdésekre 

válaszol. (20 pont) 

 

A vizsga időtartama: 

20 perc 

Beszédértés (labor): A vizsgázó 1 monologikus 

és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer 

hangfelvételről. A szövegek meghallgatása után a 

vizsgázó a szöveggel kapcsolatos kérdésekre 

válaszol. (20 pont) 

 

A vizsga időtartama: 

20 perc 

 


