
 
LEXINFO ALAPFOKÚ VIZSGÁK 

szóbeli feladatok maximum 
pont 

id

 
(236) szakmai tárgyú általános 
beszélgetés 
A vizsgázó a vizsgáztatóval általános 
bevezet beszélgetést folytat , célja a 
bemelegítés és kapcsolatteremtés. Ezután 
rövid párbeszéd következik a vizsgázó 
szakmai hát terér l, tanulmányairól, 
munkájáról, érdekl dési körér l stb. A 
vizsgáztató 4 5 kérdést intéz a 
vizsgázóhoz. 

20 5 
perc

 

(237) olvasott szöveg értése 
A vizsgázó egy 150-190 szavas idegen 
nyelv szakmai szöveget olvas, 4 értést 
ellen rz kérdést válaszol meg, és egyes 
részeket lefordít magyar nyelvre (1 2 
mondat). 

20 5 
perc

 

(238) Kép, ábra ismertetése 
A vizsgázó egy képet, ábrát ismertet 
idegen nyelven 5 8 összefügg 
mondatban. 2-4 kérdésre válaszol a 
képpel kapcsolatban. 

20 5 
perc

 

(239) laborfeladat 
Feleletválasztás: A vizsgázó egy 2 2,5 
perces szakmai tárgyú szöveg (párbeszéd, 
utasítás, leírás) háromszori meghallgatása 
közben 2 különböz t ípusú 14 kérdésb l 
álló feleletválasztós feladatlapot tölt ki.  
Egymáshoz rendelés: A vizsgázó 6 
szakmai definíció kétszeri meghallgatása 
közben, a képerny n olvasható három 
lehetséges szakkifejezés közül választja ki 
a megfelel t .

 

20 20 
perc

  

80 

 

írásbeli feladatok 

  

(240) olvasott szöveg értése 
A vizsgázó egy 800 1000 leütés 
ter jedelm szöveget olvas el, és 10 idegen 
nyelv állításról megállapít ja, hogy igazak-
e vagy hamisak. Szótár nélkül, 
feladatlapon dolgozik. 

20 25 
perc

 
feladatok

 

(241) szakmai szókincsteszt 
Szöveg kiegészítés: egy összefügg 
szövegben 10 üres helyre kell kiválasztani 
az odaill szót megadot t listából, ket t vel 
több lehet ség közül.

 

Egymáshoz rendelés: 10 definícióhoz 
párosítani kell a megfelel szakszót , 

20 25 
perc

 



 
listából választással, ket t vel több 
lehet ség közül. Szótár nélkül.

 
(242) témakifejtés 
A vizsgázó 2 megadott szakmai téma 
közül egyet választ, és arról adott 
szempontok alapján 120-150 szavas 
fogalmazást ír szótár segítségével. 

20 40 
perc

  

60 

  

összesen:

 

140 

   

tudnivalók az alapfokú szóbeli részvizsgáról 
A szóbeli v izsga két tagú vizsgabizot tság el t t zaj lik, id tartama 15 
perc. A vizsga egyéni, a témát a vizsgázó húzza, több téma közül 
választási lehet sége van és 10 perc felkészülési id áll 
rendelkezésére.   

tudnivalók az alapfokú beszédértés részvizsgáról 
A laborfeladatot külön teremben, számítógépen kell megoldani, 
id tartama 20 perc. A számítógéppel támogatot t laborvizsga menete: 
A vizsgázók a feladatok szövegét fejhallgatón keresztül 
munkaállomásuk el t t ülve hallgat ják meg. Az els feladat szövege 
háromszor hangzik el. A feladat lap a monitoron az els meghallgatás 
után jelenik meg. A második és harmadik meghallgatás közben egy 
rövidebb, a harmadik meghallgatás után egy hosszabb szünet 
biztosít ja a gondolkodási id t . A második feladat szövege kétszer 
hangzik el. A feladat lap az elhangzással egy id ben

 

jelenik meg a 
monitoron. A feladat lapok kitöltéséhez csak az egér használatára van 
szükség. A gondolkodási id leteltével a képerny kifehéredik, a 
feladatlapok automatikusan mentésre és feldolgozásra kerülnek.   

tudnivalók az alapfokú írásbeli részvizsgáról 
Az írásbeli v izsga id tartama 90 perc. A vizsga papíralapú, a 
részvizsga feladataira összesen megadot t id vizsgarészenként 
szabályozot t , a vizsgarészeknél id korlátozás van, a megadot t 
feladatok sorrendje megszabot t . Segédeszközök használata 
szabályozott.                 



 
LEXINFO KÖZÉPFOKÚ VIZSGÁK 

szóbeli feladatok maximum 
pont 

id

 
(243) olvasott szöveg értése 
A vizsgázó egy 200-230 szavas idegen 
nyelv szakmai szöveget olvas, 4 értést 
ellen rz kérdést válaszol meg, és egyes 
részeket lefordít magyar nyelvre (1 2 
mondat). 

20 6 
perc

 

(244) szakm ai k isel adás

 

A vizsgázó egy általa választott szakmai 
témakörben  PowerPointos technikával 
el adást tart . 

 

20 6 
perc

 

(245) irányított szakmai beszélgetés 
A vizsgázó kifejti véleményét az önálló 
kisel adás témájában, a vizsgáztató 
kérdéseit követve. 

20 6 
perc

 

(246) laborfeladat 
Feleletválasztás: A vizsgázó egy 2,5-3 
perces szakmai tárgyú szöveg (párbeszéd, 
utasítás, leírás) háromszori meghallgatása 
közben 2 különböz t ípusú 14 kérdésb l 
álló feleletválasztós feladatlapot tölt ki.  
Egymáshoz rendelés: A vizsgázó 6 
szakmai definíció kétszeri meghallgatása 
közben a képerny n olvasható három 
lehetséges szakkifejezés közül választja ki 
a megfelel t

 

20 25 
perc

  

80 

 

írásbeli feladatok 

  

(247) olvasott szöveg értése 
A vizsgázó egy 1200 1500 leütés 
ter jedelm szöveget olvas el, és 10x3 
idegen nyelv állításról megállapít ja, hogy 
igazak-e vagy hamisak. Szótár nélkül, 
feladatlapon dolgozik. 

20 25 
perc

 

(248) szakmai szókincsteszt 
Szöveg kiegészítés: Egy összefügg 
szövegben 10 üres helyre kell kiválasztani 
az odaill szót , megadot t listából néggyel 
több lehet ség közül.

 

Egymáshoz rendelés: 10 definícióhoz 
párosítani kell a megfelel szakszót , 
listából választással, néggyel több 
lehet ség közül. Szótár nélkül. 

20 25 
perc

 
feladatok

 

(249) témakifejtés 
A vizsgázó 2 megadott szakmai téma 
közül egyet választ, és arról adott 
szempontok alapján 220-250 szavas 
fogalmazást ír szótár segítségével. 

20 50 
perc

 



 
(259) fordítás idegen nyelvr l 
magyarra 
A vizsgázó szótár segítségével lefordít egy 
kb. 10 egyforma gondolati egységre 
felosztott szakmai szöveget (kb. 150-200 
szó). 

20 50 
perc

     

összesen:

 

160 

   

tudnivalók a középfokú szóbeli részvizsgáról 
A szóbeli v izsga két tagú vizsgabizot tság el t t zaj lik, id tartama 20 
perc. A vizsga egyéni.  

I . feladat : a témát a vizsgázó húzza, több téma közül választási 
lehet sége van, 10 perc felkészülési id áll rendelkezésre. 
I I . feladat : a vizsgázó egy általa választot t szakmai témában el re 
elkészített -- a szintnek megfelel -- PowerPoint-os kisel adást tart . 

  

tudnivalók a középfokú beszédértés részvizsgáról 
A laborfeladatot külön teremben, számítógépen kell megoldani, 
id tartama 25 perc. A számítógéppel támogatot t laborvizsga menete: 
A vizsgázók a feladatok szövegét fejhallgatón keresztül 
munkaállomásuk el t t ülve hallgat ják meg. Az els feladat szövege 
háromszor hangzik el. A feladat lap a monitoron az els meghallgatás 
után jelenik meg. A második és harmadik meghallgatás közben egy 
rövidebb, a harmadik meghallgatás után egy hosszabb szünet 
biztosít ja a gondolkodási id t . A második feladat szövege kétszer 
hangzik el. A feladat lap az elhangzással egy id ben jelenik meg a 
monitoron. A feladat lapok kitöltéséhez csak az egér használatára van 
szükség. A gondolkodási id leteltével a képerny kifehéredik, a 
feladatlapok automatikusan mentésre és feldolgozásra kerülnek.   

tudnivalók a középfokú írásbeli részvizsgáról 
Az írásbeli v izsga id tartama 150 perc. A vizsga

 

papíralapú, a 
részvizsga feladataira összesen megadot t id vizsgarészenként 
szabályozot t , a vizsgarészeknél id korlátozás van, a megadot t 
feladatok sorrendje megszabot t . Segédeszközök használata 
szabályozott.         



   
LEXI NFO FELS FOKÚ VI ZSGÁK 

szóbeli feladatok maximum 
pont 

id

 

(250) olvasott szöveg értése 
A vizsgázó egy 230-250 szavas idegen 
nyelv szakmai szöveg alapján, 6 értést 
ellen rz kérdést válaszol meg, és egyes 
részeket lefordít magyar nyelvre (1 2 
mondat). 

20 6 
perc

 

(251) magyar szakszöveg tömörítése 
A vizsgázó elolvas egy kb. 15 20 sor 
hosszúságú magyar szöveget, és a 
tartalmat idegen nyelven összefoglalja. A 
lényegkiemelés nem lehet hosszabb, mint 
az eredeti szöveg 50%-a. 

20 6 
perc

 

(252) szakm ai k isel adás

 

A vizsgázó egy általa választott szakmai 
témakörben  PowerPointos technikával 
el adást tart .

 

20 6 
perc

 

(253) irányított szakmai beszélgetés 
A vizsgázó az önálló kisel adás alapján 
vitát folytat a vizsgáztatóval. 

20 6 
perc

 

(254) laborfeladat 
Feleletválasztás: A vizsgázó egy 3-3,5 
perces szakmai tárgyú szöveg (párbeszéd, 
utasítás, leírás) háromszori meghallgatása 
közben 2 különböz t ípusú 14 kérdésb l 
álló feleletválasztós feladatlapot tölt ki.  
Egymáshoz rendelés: A vizsgázó 6 
szakmai definíció kétszeri meghallgatása 
közben a képerny n olvasható négy 
lehetséges szakkifejezés közül választja ki 
a megfelel t

 

20 30 
perc

  

100 

 

írásbeli feladatok 

  

(255) olvasott szöveg értése 
A vizsgázó egy 1200 1500 leütés 
ter jedelm szöveget olvas el, és 10x3 
idegen nyelv állításról megállapítja, hogy 
igazak-e vagy hamisak. Szótár nélkül, 
feladatlapon dolgozik. 

20 25 
perc

 

feladatok

 

(256) szakmai szókincsteszt 
Szöveg kiegészítés: egy összefügg 
szövegben 10 üres helyre kell kiválasztani 
az odaill szót megadot t listából, néggyel 
több lehet ség közül. 

20 25 
perc

 



 
Egymáshoz rendelés: 10 definícióhoz 
párosítani kell a megfelel szakszót , 
listából választással, néggyel több 
lehet ség közül. Szótár nélkül.

 
(257) témakifejtés 
A vizsgázó 2 megadott szakmai téma 
közül egyet választ, és arról adott 
szempontok alapján, kb. 250 szóban 
fogalmazást ír szótár segítségével. 

20 50 
perc

 

(258) m agyar nyelv szakszöveg 
tömörítése 
A vizsgázó egy 1300 1400 n hosszúságú 
magyar nyelv szöveget foglal össze 
idegen nyelven. A létrehozott szöveg nem 
lehet hosszabb, mint a magyar szöveg 
50%-a. Szótár segítségével. 

20 50 
perc

  

összesen:

 

180 

   

tudnivalók a fels fokú szóbeli részvizsgáról

 

A szóbeli v izsga két tagú vizsgabizot tság el t t zaj lik, id tartama 25 
perc. 
I . feladat : olvasot t szövegértés.

 

I I . feladat : tömörítés. A vizsga egyéni, a témát a vizsgázó húzza, 
több téma közül választási lehet sége van, 10 perc felkészülési id áll 
rendelkezésre. 
I I I . feladat : a vizsgázó egy általa választot t szakmai témában el re 
elkészített -- a szintnek megfelel -- PowerPoint-os kisel adást tart . 

  

tudnivalók a fels fokú beszédértés részvizsgáról

 

A laborfeladatot külön teremben, számítógépen kell megoldani, 
id tartama 30 perc. A számítógéppel támogatot t laborvizsga menete:

  

A vizsgázók a feladatok szövegét fejhallgatón keresztül 
munkaállomásuk el t t ülve hallgat ják meg.

 

Az els feladat szövege háromszor hangzik el. 
A feladat lap a monitoron az els meghallgatás után jelenik m eg.

 

A második és harm adik meghallgatás közben egy rövidebb, a 
harmadik meghallgatás után egy hosszabb szünet biztosít j a a 
gondolkodási id t .

 

A második feladat szövege kétszer hangzik el. A feladat lap az 
elhangzással egy id ben jelenik meg a monitoron.

 

A feladat lapok kitöltéséhez csak az egér használatára van szükség.

 

A gondolkodási id leteltével a képerny kifehéredik, a feladat lapok 
automatikusan mentésre és feldolgozásra kerülnek.  
tudnivalók a fels fokú írásbeli részvizsgáról

 

Az írásbeli v izsga id tartama 150 perc. A vizsga papíralapú, a 
részvizsga feladataira összesen megadot t id vizsgarészenként 
szabályozot t , a vizsgarészeknél id korlátozás van, a megadot t 
feladatok sorrendje megszabott. Segédeszközök használata 
szabályozott.  


