A B2 (középfok) szintű Zertifikat Deutsch Plus lebonyolítása
A B2 szint Magyarországon a középfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás
után, azonos napon kerül sor. A vizsga során egyáltalán nem lehet szótárt használni! A
magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli során nincs szünet (eltérően a mintafeladatsortól)!
Az írásbeli vizsga felépítése:
A mérés tárgya

A feladatok leírása

Max. pont

Olvasott szöveg értése 1.1 Általános szövegértési feladat.
Szövegrészek hozzárendelése
összefüggő szöveghez.
1.2 Szövegértési feladat feleletválasztós teszttel.
1.3 Szövegértési feladat. Információk
kikeresése különböző
szövegekből.

25

Nyelvtani, lexikai
ismeretek

2.1 Feleletválasztós nyelvtani teszt.
2.2 Összefüggő, hiányos szöveg
kiegészítése megadott nyelvtani,
illetve lexikai elemekkel.

15

3.1 Általános szövegértés.” igaz”,
„hamis” állítások.
3.2 A meghallgatott szöveg részleteinek
megértése „igaz”, „hamis” állítások
alapján.
3.3 Szelektív szövegértés „igaz”,
„hamis” állítások alapján.

25

Hallás utáni szövegértés

Fogalmazási készség

Hivatalos illetve félhivatalos
levél írása megadott szempontok
alapján.

A szóbeli vizsga felépítése:
Bemutatkozás
A vizsgázók párban (páratlan számú
vizsgázó esetében hármasával)
bemutatkoznak egymásnak.
Prezentáció

25
25
90 perc

15

25

A vizsgázók olvasott szöveg alapján
kifejtik véleményüket egy adott
témáról.

Konszenzuskeresés

A vizsgázók megpróbálnak egyetértésre jutni egy adott témában.

maximum
30 perc

25

45

30 perc

Nem értékelt!

A prezentáció során a vizsgázónak be
kell mutatnia a megadott témák
valamelyikét a másik vizsgázó számára

Véleménykifejtés

Idő

Hozzávetőleg
15-20 perc
75 pont

Írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsga 4 részből áll:
I. Olvasott szöveg értése (Feladatok a feleletválasztós illetve hozzárendelési elv alapján)
Három különböző feladat méri a részleges, teljes és a szelektív olvasási készséget.
1. rész: 5 rövid szöveget kell 10 megadott cím egyikéhez rendelni a szöveg tartalma alapján
2. rész: összefüggő szöveg feldolgozása kérdések segítségével: 3 lehetséges válasz közül kell a
legmegfelelőbbet kiválasztani
3. rész: 10 állításhoz kell a vele tartalmilag összefüggő hirdetést megkeresni, 12 közül választhat a
vizsgázó. A három feladatban összesen 20 kérdés van.

Pontérték 75 pont
II. Nyelvtani, lexikai ismeretek (Nyelvtani feladatok a feleletválasztás és behelyettesítés elve
alapján)
1. rész: Tízelemes feleletválasztós teszt. Olvasott, „hiányos” szövegbe kell 10 szót
behelyettesíteni, 3-3 javasolt megoldás közül. A feladatra 15 pontot lehet kapni.
2. rész: Egy úgy nevezett „hiányos” szöveget kell kiegészíteni. A szöveghez a mellékelt listában
található 15 szóból kell jó megoldásként 10-et kiválasztani és behelyettesíteni úgy, hogy egy szó
csak egyszer szerepeljen. Ez a feladat is 15 pontot ér.

Pontérték 30 pont
Időtartam: Együttesen 90 perc áll a vizsgázó rendelkezésére az I. és II. feladat megoldására,
melyet saját belátása szerint oszt be.
III. Hallott szöveg értése (Igaz - hamis állítások)
A vizsgázók három különböző szöveget hallgatnak meg. Az első rész a globális értést, a második
a részletekre kiterjedő értést, a harmadik a szelektív értést méri. Az egyes szövegrészek
meghallgatása előtt 30-60 másodperc áll rendelkezésre a szövegértést ellenőrző kérdések
áttekintésére. Minden szöveg csak egyszer hangzik el. Összesen 20 állítás közül kell eldönteni
„igaz” vagy „hamis” válasszal, hogy melyik a helyes - vizsgázó ezt „+” vagy „-„ jellel írja le az
állítás mellé. A magnóhallgatás után pár perc áll rendelkezésre, hogy a megfelelő válaszokat
rávezessék a válaszlapra.

Pontérték 75 pont
Időtartam: Maximum 30 perc.
IV. Íráskészség
Levélírás megadott szempontok alapján
A vizsgázó 2 téma közül választhat; 4 szempont alapján hivatalos vagy baráti stílusú levelet kell
írnia,(előfordul, hogy két hivatalos jellegű téma közül kell választani).
Szavak száma: 150-200 db.

Pontérték 75 pont
Időtartam: 30 perc.
Az írásbeli részen összesen 225 pont szerezhető.
Az írásbeli rész időtartama maximum 2.5 óra (150 perc).

Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga 4 részből áll (ebből 3 rész értékelt):
A vizsga teljes időtartama a résztvevők létszámától függ. A vizsgázók kettesével mennek be a
szóbeli bizottsághoz (páratlan számú vizsgázó esetén 3 fő is lehet egyszerre bent!). Az alábbi
időkeretek az egyes vizsgázók beszédre fordítható idejét jelölik.
Bevezető rész: KAPCSOLATFELVÉTEL (kb. 0.5-1 perc)
Ez idő alatt lehetősége van a vizsgázóknak, hogy a vizsga elején megismerkedjenek egymással.
Minél inkább megismerik egymást, annál könnyebben tudnak majd beszélgetni családjukról, a
nyelvtanulással kapcsolatos tapasztalataikról, a vizsgára való felkészülésről, stb. Ezt a részt teljes
mértékben a vizsgázók alakítják, nincsenek számukra előre megadott témák. Ez a rész lehetőséget
ad, hogy a vizsgázók megszokják a vizsgáztatók és egymás hangját (ez könnyíti a szövegértést),
leküzdjék a kezdeti – esetleges – feszültségüket.

Ez a rész nem értékelt!
1. rész: PREZENTÁCIÓ (kb. 2 perc)
A szóbeli vizsga első részében az alábbi témák egyikét röviden be kell mutatnia
beszélgetőpartnerének (tehát erre otthon felkészülhet!). A prezentáció után a másik vizsgázó
(beszélgetőpartner) által feltett kérdésekre kell válaszolnia.
A prezentáció témái a következők lehetnek:
▪ egy könyv, amit olvasott (téma, szerző, az Ön véleménye, stb.)
vagy

▪egy film, amit látott (téma, cselekmény, színészek, az Ön véleménye, stb.)
vagy

▪egy utazás, amin részt vett (célja, ideje, az adott ország és lakosai, látnivalók, stb.)
vagy

▪egy zenei rendezvény, amit meglátogatott (zenei irányzat, zenészek, helyszín, személyes
preferenciák stb.)
vagy

▪egy sportesemény, amelyen részt vett (sportág, helyszín, résztvevők, eredmények, stb.)

A prezentáció nem lehet hosszabb 3 percnél. Ez alatt az idő alatt a vizsgázó csak akkor szakíthatja
félbe beszélgetőpartnerét, ha valamit egyáltalán nem értett, vagy ha segíteni akar neki.
2. rész: VITA / VÉLEMÉNYKIFEJTÉS (kb. 2.5 perc)
Ebben a vizsgarészben olyan témáról kell beszélgetniük a vizsgázóknak, amellyel kapcsolatban
ellentétes álláspontot képviselnek. A vizsgázók a vizsgaterembe lépés előtt rövid nyomtatott
szöveget kapnak kézbe, melyet elolvashatnak.
A vizsgázónak először össze kell foglalnia röviden, hogy miről szól a szöveg (vagy a szövegek),
amit a felkészülési idő alatt elolvasott. Röviden be kell mutatnia azokat az érveket, vagy akár egyes
aspektusokat, amiket érdekesnek talált benne (vizsgázónként maximum 1 perc).
A vita folytatásában a vizsgázóknak el kell mondaniuk saját érveiket a témával kapcsolatban.
Vigyázniuk kell arra, hogy a vita beszélgetés jellege megmaradjon. Cseréljék ki érveiket és
menjenek bele az egyes érvek megvitatásába.

3. rész: PROBLÉMAMEGOLDÁS / KONSZENZUSKERESÉS (kb. 2.5 perc)
A vizsgázóknak együtt meg kell tervezniük valamit. Csak a szituáció adott számukra, a terv
részletei rájuk vannak bízva. Át kell gondolniuk, hogy mi mindenre kell figyelniük a terv
elkészítésekor, elő kell adniuk ötleteiket és tanácsaikat.
Tudnivalók:
A vizsgázók a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek (nem a feladatlapra!!), amit a vizsgán
használhatnak, de nem szabad felolvasniuk.
Az szóbeli részen összesen 75 pont szerezhető.
Az szóbeli rész időtartama maximum 15-20 perc (3 vizsgázó esetében 20 perc a minimum).
Akkor sikeres a vizsga, ha a vizsgázó külön-külön eléri a 60 %-ot az írásbeli és a szóbeli
vizsgán is. Csak ezt követően összesítik a pontszámokat, így kapja meg a vizsgázó a
végleges pontot (maximum 300 pont), illetve százalékos eredményét.
Amennyiben az egyik rész 60 % alatt sikerül „F” „sikertelen” értékelőlapot kap a vizsgázó
Frankfurtból. A sikeres vizsgarészt (írásbeli vagy szóbeli) a következő naptári év végéig érvényes
és kiegészíthető. Ennek díja megegyezik a teljes vizsgadíjjal.

