
TÁJÉKOZTATÓ  
Goethe Zertifikat C1 (felsőfokú) vizsga  

 
 
 

Előfeltételek:  
A „Goethe Zertifikat C1” (felsőfokú) német nyelvvizsgát kb. 800 – 900, egyenként 45 perces intenzív 
nyelvóra után ajánlott letenni. A vizsgán való részvételhez nem előírás tanfolyam elvégzése, illetve 
kötelezően használandó tankönyv. Ha úgy érzi, hogy teljesíti a nyelvi feltételeket, bármikor 
jelentkezhet a vizsgára. Mi ennek ellenére azt ajánljuk, hogy vegyen részt valamelyik előkészítő 
tanfolyamunkon, vagy vizsgatréningünkön. Itt elsajátítja a szükséges nyelvi készségeket és 
vizsgarutint, amelyek messzemenően megkönnyítik Önnek a vizsga letételét. A vizsgán nem vehetnek 
részt azok, akiknek az anyanyelve  német. 
 
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vagy szóbeli teljesítményről külön bizonyítvány nem 
adható. A 137/2008-as számú, 2008. június 15-től érvényben lévő kormányrendelet értelmében 
részeredmény nem vihető tovább, tehát nincs lehetőség vizsgarész ismétlésére.  
A sikeres vizsgához  (írásban és szóban is külön-külön) legalább 60%-os eredményt kell elérni . 
Ezen felül az egyes készségek mérésénél készségenként 40%-ot , tehát minimum 10 pontot  kell 
elérni az államilag elismert C1 bizonyítvány megszerzéséhez!  
 
A sikeres vizsgáról a vizsgázó két bizonyítványt kap. Egy nemzetközi érvényesség űt és egy 
„keményfedeles” ÁLLAMILAG ELISMERT NYELVVIZSGA BIZONYÍTVÁNYT . 
 
 

AZ ÍRÁSBELI VIZSGA RÉSZEI    
elérhet ő maximális pontszám: 75  (szükséges minimum: 45 pont) 

(időtartama összesen 190 perc + 10 perc szünet) 
 

Az írásbeli vizsga három részből áll. 
 
 
a) SZÖVEGÉRTÉS FELADAT   (olvasásértés) rendelkezésre álló idő kb. 70 perc 

Az olvasott szöveg értését ellenőrző vizsgarészben azt kell megmutatnia, hogy három különböző 
típusú szöveget megért. 
 
1. feladat:  (időtartam: kb. 25 perc) 
Kb. 700 szóból álló szakszöveg (újság szövege, szakkönyv egy szakasza) elovasása után ehhez 
kapcsolódóan 10 feladatot kell megoldania. A szöveg összefoglalójában hiányosságokat kell 
pótolnia. 
 
2. feladat: (időtartam: kb. 30 perc) 
Egy témához négy szövegből információkat kell gyűjtenie, és táblázatban a téma fontos 
pontjaihoz kell hozzárendelni. 
 
3. feladat: (időtartam: kb. 15 perc) 
Kb. 250 szó hosszúságú, újságból kivágott szöveget kell elolvasnia, amely hiányokat tartalmaz. 
Ehhez kapcsolódóan tíz feladatot kell megoldania (felelet választós). Önnek kell eldöntenie, hogy 
melyik szó illik leginkább a szövegbe. Ez a feladat a hivatalos szókincsről szól. 
 

b) ÍRÁSBELI KIFEJEZ ŐKÉSZSÉG (fogalmazás) rendelkezésre álló idő kb. 80 perc 
Az írásbeli kifejezőkészséget mérő vizsgarész során arról kell tanúbizonyságot adnia, hogy 
különböző fajtájú szövegeket létre tud hozni. 
 
1. feladat: (időtartam kb. 65 perc) 
Tartalmi pontok alapján írásban kell egy grafikonról megnyilatkoznia. Két feladat közül választhat. 
A téma, és az öt tartalmi vázlatpont adott, ezekre ki kell térnie. (a szöveg hossza: kb. 200 szó) 



 
2. feladat: (időtartam kb. 15 perc) 
Magánlevelet kell hivatalos levéllé átalakítania. Ehhez a magánlevél információit kell 
felhasználnia. 

 
C) HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS:   (magnó) rendelkezésre álló idő kb. 40 perc 

A vizsga ezen része során bizonyítania kell, hogy két különböző szöveg lényeges információit 
megérti. 
 
1. feladat:  
Egy hétköznapi témáról hall beszélgetést. Tíz, előre megadott címszóhoz/mondathoz kell 
jegyzeteket készíteni. A szöveget csak egyszer hallgathatja meg. 
 
2. feladat: 
Egy rádióműsor kb. 8 – 10 perces szövegét hallja. A szöveget először teljes terjedelmében hallja, 
aztán három részletben ismét. A szöveghez tíz feladatot kell megoldania. Feleletválasztós 
feladatokról van szó. 
 
 
 
 

A SZÓBELI VIZSGA RÉSZEI  
elérhet ő maximális pontszám: 25  (szükséges minimum: 15 pont) 

 (Magyarországon csak egyéni vizsga) 
 

Időtartama kb. 15 perc. 
 

 
A szóbeli vizsga során arról kell tanubizonyságot adnia, hogy összefüggően, korrekten ki tudja magát 
fejezni németül, hogy képes beszélgetésekben megfelelően résztvenni. 
 

A szóbeli vizsga két részből áll. 
 

A vizsga előtt kb. 15 perc felkészülési idő áll rendelkezésére. A felkészülési idő alatt készíthet 
magának jegyzeteket, melyet a vizsgateremben (a bizottság előtt) is használhat. Egyéb segédanyag 
használata szigorúan tilos. 

 
 
1.   feladat (monológ) (időtartam kb. 2-4 perc) 

Egy témát tartalmazó feladatlapot kap, a felépítésre vonatkozó adatokkal. A megadott témáról kell 
összefüggően beszélnie, érveket és ellenérveket felsorakoztatnia, személyes véleményét 
elmondania.  
 

2.   feladat (párbeszéd) (időtartam kb. 8-12 perc) 

Kap egy feladatlapot. Beszélgetőpartnerével egy bizonyos szituációban (pl.: gyakorlati hely 
kiválasztása) több lehetőséget kell megvitatnia. Eközben javaslatokat kell tennie, reagálnia kell 
partnere kijelentéseire, és a végén meg kell egyezniük. 

 
 
 
 

A VIZSGÁN (SZÓBELI ÉS ÍRÁSBELI)  
SEGÉDANYAG HASZNÁLATA TILOS! 

 


