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PANNON NYELVVIZSGA  

B1 szint (alapfokú) szóbeli vizsga 

   

A felkészülés megkezdése el t t a vizsgázó kihúzza vizsga- feladatsorát, amelyen 
magyar nyelven szerepelnek a feladat ra vonatkozó utasítások és az elérhet 
maximális pontszám. 
Felkészülési id : 

 

20 perc 
A vizsga id tartama: 

 

20 perc  

1. Irányított beszélgetés mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést.

 

Az értékelés szempontjai: társalgás, beszédértés, grammatika, szókincs 
Az elérhet pontszám: 20

  

2. Önálló beszéd kép, ábra alapján. A vizsgázó két kép alapján beszél önállóan, 
azokat leírja, összehasonlítja. 
Értékelési szempontok: összefügg beszéd, koherencia, folyékonyság, grammat ika, 
szókincs 
Az elérhet pontszám: 20

  

3. Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelv szituáció 
alapján. 
Az értékelés szempontjai: interakció, beszédértés, nyelvhelyesség, szociolingvisztikai 
megfelelés 
Az elérhet pontszám: 20

  

4. I degen nyelv dokum entum ism ertetése m agyar nyelven : a vizsgázó 
idegen nyelv képes-szöveges dokumentumot ismertet magyar nyelven. Bemutatja 
a dokumentum funkcióját , és összefoglalja a benne szerepl legfontosabb 
információkat. 
Az értékelés szempontjai: információközvetítés, nyelvi megoldás 
Az elérhet pontszám: 10

   

Labor 

 

hallás utáni értés feladat 
A vizsga id tartama: 20 perc

 

A vizsgázó 2 x 1-2 perc összter jedelm , 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget 
hallgat meg kétszer hangfelvételr l. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a 
szöveggel kapcsolatos kérdésekre válaszol.           
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B1 szint (alapfokú) írásbeli vizsga 

   
A vizsga teljes id tartama: 150 perc

  

1. Írott szöveg értése:   
1. a. Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos német nyelv kérdés, rövid 

német nyelv válaszokkal (10 pont ) .

   

1. b. Címpárosítás: 10 rövid kb. 3-4 soros szöveg; a szöveget össze kell párosítani 
a cikk/szöveg címével vagy forrásával, funkciójával, itemenként 1 pont, 13 cím közül 
kell választani (10 pont).   

1. c. Cloze teszt szóbankkal: 20 pont 
A vizsgarész id tartama: 50 perc

 

Az elérhet pontszám: 40 pont

   

2. Közvetítés: magyar nyelv szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalja, idegen 
nyelv szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja.

  

Magyarról idegen nyelvre történ közvet ítés értékelési szempont jai: tartalom , 
szókincs, nyelvhelyesség/helyesírás, kohézió.  

I degen nyelvr l magyarra történ közvet ítés értékelési szempont jai: 
információközvetítés, nyelvi megoldás.  

A feladathoz szótár használható. 
A vizsgarész id tartama: 50 perc.

 

Az elérhet pontszám: 40 pont (20+ 20 pont )

  

3. Írásfeladat: Magyar nyelven kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó 
két idegen nyelv szöveget alkot (pl. magánlevelet ír). 
Az értékelés szempontjai: feladatmegoldás, szókincs/szóhasználat. A feladathoz 
szótár használható. 
A vizsgarész id tartama: 50 perc.

 

Az elérhet pontszám: 40 pont
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B2 szint (középfokú) szóbeli vizsga 

   
A felkészülés megkezdése el t t a vizsgázó kihúzza vizsgafeladatsorát , 
amelyen magyar nyelven szerepelnek a feladatra vonatkozó 
utasítások és az elérhet maximális pontszám.

 

Felkészülési id : 20 perc

 

A vizsga id tartama: 20 perc

  

1. Irányított beszélgetés a vizsgázó mindennapi élethelyzeteivel 
kapcsolatban,  
Az értékelés szempontjai: társalgás, beszédértés, grammatika, 
szókincs 
A vizsgarész id tartama: 5 perc

 

Az elérhet pontszám: 20

  

2. Önálló beszéd kép, ábra alapján. A vizsgázó két kép alapján 
beszél önállóan valamely témáról, a képekkel kapcsolatosa magyaráz, 
érvel, indokol, meggy z.

 

Értékelési szempontok: összefügg beszéd/ koherencia, folyékonyság,

 

grammatika, szókincs 
A vizsgarész id tartama: 5 perc

 

Az elérhet pontszám: 20

  

3. Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelv 
szituáció alapján.  
Az értékelés szempontjai: interakció, beszédértés, nyelvhelyesség, 
szociolingvisztikai megfelelés 
A vizsgarész id tartama: 5 perc

 

Az elérhet pontszám: 20

  

4. I degen nyelv szöveg közvet ítése m agyar nyelven: a 
vizsgázó idegen nyelv szöveg lényeges információit közvet ít i magyar 
nyelven. 
Az értékelés szempontjai: információközvetítés, nyelvi megoldás 
A vizsgarész id tartama: 5 perc

 

Az elérhet pontszám: 10

   

Labor 

 

hallás utáni értés feladat 
A vizsga id tartama: 20 perc 
A vizsgázó 2 x 1,5-2,5 perc összter jedelm , 1 monologikus és 1 
dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételr l. A szövegek 
meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos idegen nyelv 
kérdésekre válaszol, rövid információkkal egészít ki táblázatot.      

http://www.studentweb.hu


 

StudentWEB német nyelvoktatási portál  www.studentweb.hu        

B2 szint (középfokú) írásbeli vizsga

   

A vizsga teljes id tartama: 180 perc

  

1. Írott szöveg értése:   
1. a. Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos német kérdés,  

10 pont   
1. b. Szövegkiegészítés: 1 összefügg , 18-22 soros szöveg; a szöveget ki kell 

egészíteni a megadott 13 mondat vagy tagmondat közül 10-zel, itemenként 1 pont, 
13 mondat/ tagmondat közül kell választani (10 pont)   

1. c. Cloze teszt szóbankkal: 20 pont  

A vizsgarész id tartama: 50 perc.

 

Az elérhet pontszám: 40 pont

  

2. Közvetítés: magyar nyelv szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalj a, idegen 
nyelv szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja. A feladathoz szótár 
használható.  

Magyarról idegen nyelvre történ közvet ítés értékelési szempont jai: tartalom , 
szókincs, nyelvhelyesség/helyesírás, kohézió  

I degen nyelvr l magyarra történ közvet ítés értékelési szempont jai: 
információközvetítés, nyelvi megoldás  

A feladathoz szótár használható. 
A vizsgarész id tartama: 65 perc. 
Az elérhet pontszám: 40 pont (20+ 20 pont )

  

3. Írásfeladat: Magyar nyelven kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó 
két különböz m fajú idegen nyelv szöveget alkot (pl. magánlevelet ír) .

 

Az értékelés szempontjai: tartalom, szókincs, nyelvhelyesség/helyesírás, kohézió.  A 
feladathoz szótár használható. 
A vizsgarész id tartama: 65 perc.

 

Az elérhet pontszám: 40 pont
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C1 szint ( fels fokú) szóbeli vizsga 

   
A felkészülés megkezdése el t t a vizsgázó kihúzza vizsga- feladatsorát, amelyen 
magyar nyelven szerepelnek a feladat ra vonatkozó utasítások és az elérhet 
maximális pontszám.  

Felkészülési id : 20 perc

 

A vizsga id tartama: 20 perc

  

1. Irányított beszélgetés a vizsgázó mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban,  
Az értékelés szempontjai: társalgás, beszédértés, grammatika, szókincs 
A vizsgarész id tartama: 5 perc

 

Az elérhet pontszám: 20

  

2. Önálló beszéd megadott fogalom alapján. A vizsgázó a feladatlapon megadott 
szó vagy szóösszetétel alapján beszél önállóan az adott témáról, magyaráz, érvel, 
indokol. 
Értékelési szempontok: összefügg beszéd/ koherencia, folyékonyság, grammat ika, 
szókincs 
A vizsgarész id tartama: 5 perc

 

Az elérhet pontszám: 20

  

3. Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelv szituáció 
alapján. A vizsgázó a m indennapi életben el forduló szituációban folytat interakciót , 
old meg problémát a vizsgáztatóval. 
Az értékelés szempontjai: interakció, beszédértés, nyelvhelyesség, szociolingvisztikai 
megfelelés 
A vizsgarész id tartama: 5 perc

 

Az elérhet pontszám: 20

  

4. I degen nyelv szöveg közvet ítése m agyar nyelven : a vizsgázó idegen nyelv 
szöveg lényeges információit közvetíti magyar nyelven. 
Az értékelés szempontjai: információközvetítés, nyelvi megoldás 
A vizsgarész id tartama: 5 perc

 

Az elérhet pontszám: 10

   

Labor 

 

hallás utáni értés feladat 
A vizsga id tartama: 20 perc

 

A vizsgázó 2 x 2,5-3,5 perc összter jedelm , 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget 
hallgat meg kétszer hangfelvételr l. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a 
szöveggel kapcsolatos idegen nyelv kérdésekre válaszol, rövid információkkal 
egészít ki táblázatot.       
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C1 szint ( fels fokú) írásbeli vizsga 

   
A vizsga teljes id tartama: 210 perc

 

1. Írott szöveg értése:   
1. a. Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos német nyelv kérdés, rövid 

német  nyelv válaszokkal (10 pont )

   

1. b.  Szövegkiegészítés: 1 összefügg , 20-26 soros szöveg; a szöveget ki kell 
egészíteni a megadott 13 mondat vagy tagmondat közül 10-zel, itemenként 1 pont, 
13 mondat/ tagmondat közül kell választani (10 pont)   

1. c. Cloze- teszt szóbankkal: 20 pont 
A vizsgarész id tartama: 60 perc.

 

Az elérhet pontszám: 40 pont

  

2. Közvetítés: magyar nyelv szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalj a, idegen 
nyelv szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja. A feladathoz szótár 
használható.  

Magyarról idegen nyelvre történ közvet ítés értékelési szempont jai: tartalom , 
szókincs, nyelvhelyesség/helyesírás, kohézió  

I degen nyelvr l magyarra történ közvet ítés értékelési szempont jai: 
információközvetítés, nyelvi megoldás 
A feladathoz szótár használható. 
A vizsgarész id tartama: 75 perc.

 

Az elérhet pontszám: 40 pont (20+ 20 pont )

  

3. Írásfeladat: Magyar nyelven kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó 
két különböz m fajú idegen nyelv szöveget alkot (pl. magánlevelet ír) .

 

Az értékelés szempontjai: tartalom, szókincs, nyelvhelyesség/helyesírás, kohézió.  A 
feladathoz szótár használható. 
A vizsgarész id tartama: 75 perc.

 

Az elérhet pontszám: 40 pont
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