
 
TÁRSALKODÓ NYELVVIZSGA FELÉPÍTÉSE 

Alapfokú nyelvvizsga 
A szóbeli (A) vizsgán elérhet összpontszám : 75 pont, megfelelt: 45 ponttól (60%)  

1. kötetlen beszélgetés  

2. szerepjáték (telefonos 

VAGY mindennapi)  magyar 

instrukciók  

35 

pont 

 

15 perc  

Beszédkészség 

 

3. idegen nyelv , kb. 230 szó 

ter jedelm szöveg lényeges 

információinak közvetítése 

magyar nyelvre  

10 

pont 

 

10 perc 

felkészülési id 

+ 5 perc 

közvetítés  

Hallás utáni 

értés  

Lehetséges feladattípusok: - 

feleletválasztós -  igaz-hamis 

-  táblázat kitöltése - 

információ felismerése  

30 

pont 

 

25 perc  

Szótár nem 

használható  

   

Az írásbeli (B) vizsgán elérhet összpontszám : 100 pont, megfelelt: 60 ponttól (60%) 

Olvasáskészség 

 

2000-2500 leütés ter jedelm 

szöveghez tartozó 16 igaz-hamis 

állítás eldöntése  

40 

pont  

25 

perc  

Szótár nem 

használható  

Íráskészség  
informális levél írása, 140-160 szó 

terjedelmben  

60 

pont  

50 

perc  

Szótár 

használható  

 



  
Középfokú nyelvvizsga 

A szóbeli (A) vizsgán elérhet összpontszám : 90 pont, megfelelt: 54 ponttól (60%)  

1 . kötetlen beszélgetés 

2. szerepjáték (telefonos 

VAGY mindennapi)  magyar 

instrukciók 

3. önálló témakifejtés a 

közvetített szöveg alapján 

50 

pont 

 

15 perc  

Beszédkészség 

 

4 . magyar nyelv , kb. 300 

szó terjedelm szöveg 

lényeges információinak 

közvetítése idegen nyelvre  

10 

pont 

 

10 perc 

felkészülési id 

+ 5 perc 

közvetítés  

1 . feleletválasztós  
15 

pont 

 

Hallás utáni 

értés  

2 . válaszadás kérdésekre, 

illetve mondat-  kiegészítés  

15 

pont 

 

25 perc  

Szótár nem 

használható  

  

Az írásbeli (B) vizsgán elérhet összpontszám : 100 pont, megfelelt: 60 ponttól (60%)  

Nyelvismeret  
15 ütemes felelet-  választós lyukas 

szöveg kitöltése  

12 

pont  

90 

perc  

Szótár nem 

használható  



  
15 ütemes lyukas szöveg kitöltése 

el re m egadot t szókészletb l 

 
12 

pont  

8 lyukas összefoglaló szöveg 

kiegészítése  

24 

pont  

Olvasáskészség 

 

6 ütemes felelet-  választós teszt  
12 

pont    

Íráskészség  olvasói levél írása, 200-250 szó  
40 

pont  

90 

perc  

Szótár 

használható  

                    



    
Fels fokú nyelvvizsga 

A szóbeli (A) vizsgán elérhet összpontszám : 85 pont,  megfelelt: 51 ponttól (60%)  

1. kötetlen beszélgetés 

2. szerepjáték (telefonos 

VAGY mindennapi)  magyar 

instrukciók 

35 

pont 

 

15 perc  

3. idegen nyelv , kb. 200 

szó ter jedelm szöveg 

lényeges információinak 

közvetítése magyar nyelvre  

10 

pont 

Beszédkészség 

 

4. magyar nyelv , kb. 200 

szó terjedelm szöveg 

lényeges információinak 

közvetítése idegen nyelvre 

10 

pont 

 

15 perc 

felkészülési id 

+ 8-10 perc 

közvetítés  

1. feleletválasztós  
15 

pont 

 

Hallás utáni 

értés  

2. válaszadás idegen nyelv 

kérdésekre idegen nyelven  

15 

pont 

 

25 perc  

Szótár nem 

használható  

    



     
Az írásbeli (B) vizsgán elérhet összpontszám : 100 pont, megfelelt: 60 ponttól (60%) 

15 ütemes felelet-  választós lyukas 

szöveg kitöltése  

12 

pont  

Nyelvismeret  

15 ütemes lyukas szöveg kitöltése 

el re m egadot t szókészletb l 

 

12 

pont  

8 lyukas összefoglaló szöveg 

kiegészítése  

24 

pont  

Olvasáskészség 

 

6 ütemes felelet-  választós teszt  
12 

pont  

90 

perc  

Szótár nem 

használható  

Íráskészség  
érvel j elleg esszé írása 450-500 

szó terjedelmben  

40 

pont  

90 

perc  

Szótár 

használható  

  


