
A telc English B1 vizsga felépítése 
 

A B1 szint Magyarországon a alapfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, 
azonos napon kerül sor. A vizsga során egyáltalán nem lehet szótárt használni. A vizsgán ceruzával kell 
írni. A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli során nincs szünet (eltérően a nemzetközi honlapon 
található minta-feladatsortól). Magyarországon a levélírás feladat megelőzi a hallott szöveg értését. A 
hallott szöveg értése Magyarországon a szóbeli vizsgarészhez tartozik. A felkészüléshez ajánlott irodalom 
megtalálható a honlapon.  
 

A mérés tárgya A feladatok leírása Max. pont Idő 

Olvasott szöveg értése I.1. Az Olvasott szöveg értése mérési 
egység 3 részből áll. Globális értés 
mérésére a vizsgázónak 5 rövid 
szöveghez megfelelő címet kell 
választania 10 opcióból.  
I.2. Komplex értés igazolására 5 
feleletválasztásos kérdésre kell 
válaszolni.  
I.3. Szelektív olvasási feladat keretében 
12 hirdetés alapján 10 állításnak kell 
párt találni 

25 
 
25 
 
25 

Nyelvtani, lexikai 
ismeretek 

A Nyelvi elemek mérési egység 2 
részből áll.  
II.1 Egybefüggő szövegben kell 
megoldani 10 feleletválasztásos 
tesztkérdést.  
II.2. Ugyancsak konzisztens szövegben 
kell elhelyezni 15 szóból választott 10 
szót.  

15 
 
15 
 

90 perc 
 

Fogalmazási készség 
Levélírás 

A levélírás során 4 megadott tartalmi 
elem befoglalásával kell általában 
hivatalos vagy félhivatalos levelet írni. 

 
45 

 
30 perc 

 



A szóbeli vizsga felépítése: 

I. Hallás utáni 
szövegértés  

Ezt a vizsgakészséget az írásbeli 
feladatokat követően, délelőtt 
vizsgáztatjuk. Ezt fokozottan vegyék 
figyelembe, akik nem vesznek részt a 
teljes vizsgán, csak valamely részén! 
 
A Hallott szöveg értése a globális, 
komplex, illetve szelektív hallás utáni 
értést vizsgálja összesen 15 igaz/hamis 
és 5 igen/nem állítással, külön-külön 
mondatokat, illetve szituációkat 
megértve. 
Összesen 3 feladatot kell megoldani. 

25 
 
25 
 
25 

 
 
hozzávetőleg 30 
perc 

II.1 Bemutatkozás 
 

 A beszédkészség vizsga 3 feladatból 
áll. Időtartama 15 perc. A szerezhető 
pontok száma összesen 75. Két jelölt 
egyszerre, a Vizsgaközpont által 
kialakított párban vizsgázik, páratlan 
számú jelölt esetén az egyik vizsgáztató 
a jelölt partnere. A felkészülő teremben 
(felkészülési idő 20 perc) nem 
érintkezhetnek egymással, de a 
feladatokat ott már megtudják és 
jegyzeteket készíthetnek maguknak.  

A Kapcsolatfelvétel feladat szinte 
kötetlen beszélgetés abból a célból, 
hogy a jelöltek minél többet tudjanak 
meg egymásról. Az egyik vizsgáztató 
fölvet még egy témát 

II.2. Véleménykifejtés  A Téma alapú beszélgetés feladat 
valamely – szöveg és kép formájában 
fölvázolt -- kérdéskör megvitatását 
várja a vizsgázóktól. Feladatlapjaikon 
különböző az input. 

II.3. 
Konszenzuskeresés 

 A Szituációs gyakorlat (közös 
feladatmegoldás) keretében valamely 
helyzet együttes megoldásának 
módjában, részleteiben kell a 
beszélgetőtársaknak konszenzusra 
jutniuk és megállapodniuk vagy egy 
témával kapcsolatos mondatok közül 
kell két olyat találniuk, amivel 
egyetértenek és kettőt, amivel nem, 
majd ezek ügyében kell vitatkozniuk, 
érvelniük. A vizsgázók megpróbálnak 
közösen egy feladatot megoldani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 pont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hozzávetőleg 
15 perc 

 



 
Írásbeli vizsga 

 
I. Olvasott szöveg értése (Feleletválasztás, i l letve párosítás) 
 
Pontérték 75 pont 
 
II. Nyelvtani, lexikai ismeretek (Feleletválasztás és behelyettesítés) 
 
Pontérték 30 pont 
Időtartam: Együttesen 90 perc áll a vizsgázó rendelkezésére az I. és 
II. feladat megoldására, melyet saját belátása szerint oszt be. 
 
III. Levélírás - Íráskészség 
 
Pontérték 45 pont 
Időtartam: 30 perc. 
 
 
Az írásbeli részen összesen 150 pont szerezhető.  
Az írásbeli rész időtartama maximum 2 óra (120 perc). 

  
Az írásbelit követően közvetlenül kezdődik a hallott szöveg értése (gépi 

szöveghallgatás), amely a szóbeli vizsgarészhez tartozik. 
 

Szóbeli vizsga 
 

I. Hallott szöveg értése (Párosítás,  igaz -  hamis ál l í tások, i l letve 
feleletválasztás) 
 
Ezt a vizsgakészséget az írásbeli feladatokat követően, délelőtt vizsgáztatjuk. Ezt fokozottan 
vegyék figyelembe, akik nem vesznek részt a teljes vizsgán, csak valamely részén! 
 
Pontérték 75 pont 
Időtartam: Maximum 30 perc. 

 
II. Beszédkészség mérése (3 részfeladat,  mindhárom értékelt) 

 
A beszédkészség vizsga 3 részből áll (mindhárom rész értékelt): 
 
A vizsga előtt 20 perces felkészülés van, ahol a vizsgázók megkapják a 3 feladatot és felkészülnek ezek teljesítésére. 
A vizsgázók kettesével mennek be a szóbeli bizottsághoz (az utolsó párnál, páratlan számú vizsgázó esetén 3 fő is 
lehet egyszerre bent!). Az alábbi időkeretek az egyes vizsgázók beszédre fordítható idejét jelölik. 
 
1. rész: KAPCSOLATFELVÉTEL (kb. 2.5 perc/vizsgázó) 
 
Ez idő alatt lehetősége van a vizsgázóknak, hogy a vizsga elején megismerkedjenek egymással, így könnyebben 
tudnak majd beszélgetni a vizsga során. Ezt a részt teljes mértékben a vizsgázók alakítják, nincsenek számukra előre 
megadott témák. A beszélgetés során a vizsgázók megszokják a vizsgáztatók és egymás hangját (ez könnyíti a 
szövegértést), leküzdjék a kezdeti – esetleges – feszültségüket. 
 
2. rész: VITA / VÉLEMÉNYKIFEJTÉS (kb. 2.5 perc/vizsgázó) 



 
A vizsgázók a felkészülés során rövid nyomtatott szöveget kapnak kézbe, melyet elolvashatnak. 
A vizsgázónak a szöveg (vagy a szövegek) témája alapján kell beszélgetnie, amit a felkészülési idő alatt elolvasott 
(nem kell összefoglalni a szöveget). 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/vizsgázó) 
 
A vizsgázóknak együtt meg kell tervezniük valamit. Csak a szituáció adott számukra (pl. egy kirándulás vagy egy 
party szervezése), 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 (hiszen beszélgetésről van szó!).  
 
Az szóbeli részen összesen 150 pont szerezhető.  
A hallás utáni értés időtartama kb. 30 perc, a beszédkészség vizsga időtartama maximum 15-25 
perc (2 vizsgázó 15 perc, 3 vizsgázó esetében 25 perc). 
 
Akkor sikeres a vizsga, ha a vizsgázó külön-külön eléri a 60%-ot az írásbeli és a szóbeli 
vizsgarészen és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasás, levélírás, hallás utáni 
értés, beszédkészség) is. Csak ezt követően összesítik a pontszámokat, így kapja meg a vizsgázó 
a végleges pontot (maximum 300 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor 
sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap. 
Sikertelen komplex vizsga esetén nemzetközi és magyarországi részbizonyítványt is kaphat a 
vizsgázó (írásbeli vagy szóbeli), amennyiben a szóbeli vizsgarészen vagy az írásbeli vizsgarészen 
külön-külön eléri a legalább 60%-os teljesítményt. 
 


