
 
ZÖLD ÚT NYELVVIZSGA FELÉPÍTÉSE 

ALAPFOK (150 perc + kb. 12 perc) 

F  NYELVI 
KÉSZSÉG 

SZÖVEGFAJTA, 
M FAJ 

SZÖVEG 
HOSSZA

 
FELADAT / 

LEHETSÉGES 
FELADATTÍPUSOK

 
ID

 
PONT-
SZÁM 

olvasott 
szöveg értése: 

 

1 gazdasági 
illetve 
m ez gazdasági 
szöveg  

2 feladattal 

+ 

1 közös 
(környezet) 
szöveg  

2 feladattal  

funkcionális, 
informatív, 
instruktív szakmai 
szövegek  

(pl. újságcikk, 
beszámoló, 
szakmai 
tankönyv, 
kézikönyv, 
használati 
útmutató) 

2 szöveg 
összesen:

 

800-900 
szó 

információ 
kerestetés, alcímek 
vagy tartalmi 
összefoglalók 
szövegrészekhez 
párosítása, rövid 
választ igényl

 

kérdések, igaz-
hamis feladat, 
feleletválasztós 
feladat, információ 
transzfer, 
táblázatba 
jegyzetelés 

15 + 
15 

íráskészség levél 100-120 
szó 

Félhivatalos levél 
írása 

90 
perc

 

15 

közvetítés I nstruktív, leíró 120-150 
szó 

fordítás magyarra 
szótárral 

60 
perc

 

10 

dialogikus beszéd - szakmai társalgás 

dialogikus beszéd 

 

- kétszerepl s 
szituáció  

beszédkészség

 

monologikus + 
dialogikus beszéd 

- reália leírása 
(grafikon, táblázat) 

12 
perc

 

30 

beszédértés - - beszélgetés 
részeként 

- 
15 

      



 
KÖZÉPFOK (200 perc + kb. 18 perc + kb. 15 perc) 

F  NYELVI 
KÉSZSÉG 

SZÖVEGFAJTA, 
M FAJ 

SZÖVEG 
HOSSZA

 
FELADAT / 

LEHETSÉGES 
FELADATTÍPUSOK

 
ID

 
PONT-
SZÁM 

olvasott 
szöveg értése: 

 

1 gazdasági 
illetve 
m ez gazdasági 
szöveg  

2 feladattal 

+ 

1 közös 
(környezet) 
szöveg  

2 feladattal 

funkcionális, 
informatív, 
instruktív szakmai 
szövegek  

(pl. újságcikk, 
beszámoló, 
szakmai 
tankönyv, 
kézikönyv, 
használati 
útmutató, 
szakirodalom, 
publicisztika) 

2 szöveg 
összesen:

 

1000-
1100 szó 

alcímek vagy 
tartalmi 
összefoglalók 
szövegrészekhez 
párosítása, rövid 
választ igényl

 

kérdések, igaz-
hamis feladat, 
feleletválasztós 
feladat, információ 
transzfer, 
táblázatba 
jegyzetelés 

15 + 
10 

íráskészség levél 120-140 
szó 

Félhivatalos levél 
írása 

110 
perc

 

15 

közvetítés informatív 
szövegek 

180-230 
szó 

fordítás magyarra 
szótárral 

90 
perc

 

15 

dialogikus beszéd - szakmai társalgás 

dialogikus beszéd 

 

- kétszerepl s 
szituáció  

beszédkészség

 

monologikus - reália leírása, 
értelmezése 
(grafikon, táblázat) 

15 
perc

 

25 

beszédértés - - beszélgetés 
részeként 

- 
3 

hallott szöveg 
értése (gépi 
hang) 

dialógus, 
ismertetés, hír, 
interjú, el adás 

3,5-4,5 
perc 

rövid választ 
igényl  kérdések, 
igaz-hamis feladat, 
felelet-választós 
feladat, információ 
transzfer, 
táblázatba 
jegyzetelés, 
elhangzott 
információ 
beazonosítása 
("kipipálás"), 
hozzárendelés 

18 
perc

 

17 



 
FELS FOK (220 perc + kb. 20 perc + kb. 20 perc) 

F  NYELVI 
KÉSZSÉG 

SZÖVEGFAJTA, 
M FAJ 

SZÖVEG 
HOSSZA

 
FELADAT / 

LEHETSÉGES 
FELADATTÍPUSOK

 
ID

 
PONT-
SZÁM 

olvasott 
szöveg értése: 

 

1 gazdasági 
illetve 
m ez gazdasági 
szöveg  

2 feladattal 

+ 

1 közös 
(környezet) 
szöveg  

2 feladattal 

funkcionális, 
informatív, 
instruktív szakmai 
szövegek  

(pl. újságcikk, 
beszámoló, 
szakmai 
tankönyv, 
kézikönyv, 
használati 
útmutató, 
szakirodalom, 
publicisztika) 

2 szöveg 
összesen:

 

1200-
1400 szó 

alcímek vagy 
tartalmi 
összefoglalók 
szövegrészekhez 
párosítása, rövid 
választ igényl

 

kérdések, igaz-
hamis feladat, 
feleletválasztós 
feladat, információ 
transzfer, 
táblázatba 
jegyzetelés, 
bekezdések kivett 
mondatainak 
visszaillesztése, 
tartalmi 
összefoglalók 
kiegészítése 

15 + 
10 

íráskészség pályázati 
motivációs levél, 
olvasói levél, 
jelentés 

160-180 
szó 

Pályázati motivációs 
levél, olvasói levél, 
jelentés írása 

130 
perc

 

15 

közvetítés szakmai újságcikk

 

330-380 
szó 

Tömörítés 
célnyelvre szótárral 

90 
perc

 

15 

dialogikus beszéd - szakmai társalgás 

monologikus 
beszéd 

- prezentáció* 
szakmai témáról  

beszédkészség

 

dialogikus beszéd - prezentációt követ

 

kérdések, vita 
szakemberrel 

20 
perc

 

25 

beszédértés - - beszélgetés 
részeként 

- 
3 

hallott szöveg 
értése (gépi 
hang) 

dialógus, 
ismertetés, hír, 
interjú, el adás 

4,5-5,5 
perc 

rövid választ 
igényl  kérdések, 
igaz-hamis feladat, 
felelet-választós 
feladat, információ 
transzfer, 
táblázatba 
jegyzetelés, 
hozzárendelés 

20 
perc

 

17 

 


