
  
ARMA NYELVVIZSGA FELÉPÍTÉS 

SZÓBELI VIZSGA 

Alapfok:

 

ido kb. 10 perc 

1. általános társalgás; 3-4 perc  
2. szakmai társalgás; 2 3 perc  
3. képleírás (két húzott kép közül az egyik kiválasztott kép leírása 

monológ formájában); 2 3 perc  
4. szituáció (egy húzott szituáció eljátszása a vizsgáztatóval). 1-2 perc  
5. gépi hang értése (feladatok száma: 2) 

I. feladat: A vizsgázó egy 500-600n terjedelmu, összefüggo, 
általános, hétköznapi élettel kapcsolatos idegen nyelvu szöveget 
(életrajzi elbeszélés, történet, leírás) hallgat meg kétszer 
magnófelvételrol. A hallott idegen nyelvu szöveghez, mely minden 
esetben monológ, három magyar nyelvu kérdés kapcsolódik. A 
vizsgázó feladata az, hogy a mellékelt feladatlapon magyar nyelven 
megválaszolja a kérdéseket.  
Elérheto maximális pontszám: 5 pont 
II. feladat: A vizsgázó 10 hétköznapi élettel kapcsolatos 
kérdést/állítást hall magnófelvételrol egymás után kétszer. Minden 
kérdéshez/állításhoz négy válaszlehetoséget (a, b, c, d variáns) 
felkínáló feleletválasztós teszt tartozik. A vizsgázó feladata, hogy a 
hallott kérdéshez/állításhoz tartozó helyes választ megjelölje a 
mellékelt feladatlapon.  
Elérheto maximális pontszám: 10 pont.  

A gépi hangértési feladat idotartama kb. 20 perc.  

Max. pontszám: 105  

Megfelelt: 63 ponttól   

Középfok: ido kb.15 perc (1.,2.,3. feladat)  

1. általános társalgás; 4 5 perc  
2. szakmai társalgás; 5 6 perc  
3. véleménykifejtés (problémafelveto, szakmai témáról pro vagy kontra 

vélemény kifejtése, alátámasztása); 3 4 perc  
4. gépi hang értése (az elso 1000 1200n terjedelmu hanganyag 

háromszori meghallgatása és a hozzá kapcsolódó magyar nyelvu 
kérdések megválaszolása magyarul; a második 600 800n terjedelmu 
hanganyag háromszori meghallgatása és a feleletválasztós feladatlap 
kitöltése). Mindkét gépi hangértési feladat általános szövegeket 
tartalmaz. kb. 30 perc  



 
Max. pontszám:90  

Megfelelt: 54 ponttól  

Felsofok: ido kb. 20 perc (1.,2.,3. feladat)  

1. általános társalgás; 5 6 perc  
2. szakmai társalgás; 8 10 perc  
3. véleménykifejtés (problémafelveto, szakmai témáról pro vagy kontra 

vélemény kifejtése, alátámasztása); 4 5 perc  
4. gépi hang értése (az elso 1400 1600n terjedelmu hanganyag kétszeri 

meghallgatása és a hozzá kapcsolódó magyarnyelvu kérdések 
megválaszolása magyarul; a második 800 1000n terjedelmu 
hanganyag kétszeri meghallgatása és a feleletválasztós feladatlap 
kitöltése). Mindkét gépi hangértési feladat általános szövegeket 
tartalmaz. kb. 30 perc  

Max. pontszám: 105  

Megfelelt: 63 ponttól                                



 
ÍRÁSBELI NYELVVIZSGA 

o Alapfok:

  
1. 20 itembol álló nyelvtani, lexikai feleletválasztós teszt 15 
pont  

Megengedett ido: 20 perc. Szótár nem használható.  

2. Szövegértés 15 pont  

(1000n terjedelmu szakmai szöveg elolvasása után magyar 
kérdésekre magyar nyelven kell válaszolni.) Szótár használható.  

3. Irányított fogalmazás 20 pont  

(Két szakmai téma közül az egyik témáról kell 8-10 mondatos 
fogalmazást írni megadott szempontok alapján.) Szótár 
használható.  

A 2., 3. feladatra megengedett ido: 90 perc  

Max. pontszám: 50 pont  

Megfelelt: 30 ponttól  

  

o Középfok:

  

1. 50 itembol álló nyelvtani, lexikai feleletválasztós teszt 15 
pont  

Megengedett ido: 30 perc. Szótár nem használható.  

2. Szövegértés 20 pont  

(1500 1800n terjedelmu szakmai szöveg elolvasása után 
magyar kérdésekre magyar nyelven kell válaszolni.) Szótár 
használható.  

3. Fordítás magyarról idegen nyelvre 25 pont  

(500n terjedelmu magyarnyelvu általános szöveg fordítása 
idegen nyelvre)  

Szótár használható.  

4. Irányított fogalmazás 20 pont  



 
(Két szakmai téma közül az egyik témáról kell 13 15 mondatos 
fogalmazást írni megadott szempontok alapján.)  

Szótár használható.  

A 2., 3., 4. feladatra megengedett ido: 180 perc  

Max. pontszám: 80 pont  

Megfelelt: 48 ponttól 

 

Felsofok:

  

1. 50 itembol álló nyelvtani, lexikai feleletválasztós teszt 15 pont  

Megengedett ido: 30 perc. Szótár nem használható.  

2. Tömörítés 30 pont  

(1800 2000n terjedelmu magyar szakmai szöveg tömörítése idegen 
nyelven a megadott szempontok figyelembevételével) Szótár 
használható.  

3. Fordítás magyar nyelvre 25 pont  

(1500 1600n idegennyelvu szakmai szöveg fordítása magyar nyelvre)  

Szótár használható.  

4. Irányított fogalmazás 20 pont  

(Két szakmai téma közül az egyik témáról kell 18 20 mondatos 
fogalmazást írni megadott szempontok alapján.)  

Szótár használható.  

A 2., 3., 4. feladatra megengedett ido: 210 perc  

Max. pontszám: 90  

Megfelelt: 54 ponttól   


