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ÖSD Zertifikat Deutsch B1, alapfok 
(Szótár nem használható) 

 
E vizsgaszinten a vizsgázónak rendelkeznie kell a nyelv hétköznapi helyzetekben való produktív és receptív hasz-
nálatához szükséges ismeretekkel. Itt főként a nyelvi tevékenység kommunikatív szintje kerül mérésre, tehát a hét-
köznapi nyelvhasználat – különösen privát jellegű, félhivatalos valamint részben szakmai témákban. Az alapfokú 
(ZD) nyelvvizsga a KER B1 irányelveihez igazodik.  
 
Olvasás-értés    70 perc 
1. 5 újságcikk-részlethez megfelelő címet kell hozzárendelni 10 lehetőség közül.  
      E feladat globális értést vizsgál.       (25 pont) 
2. Hosszabb újságcikk részleteire kérdez rá az 5 feleletválasztós teszt-kérdés.  
      E feladat a részletek értését vizsgálja. (25 pont) 
3. 10 szituációhoz 12 apróhirdetésből vagy újságcikk-részletből kell az odaillőt kiválasztani.  
       E feladat szelektív megértést vizsgál.   (25 pont) 
 
Sprachbausteine – Nyelvtani tudatosság mérése  (20 perc) 
Húsz feleletválasztós teszt-kérdés, amelyekből az első tíz főként nyelvtani ismereteket, a második tíz elsősorban 
szókincset tesztel. (15+15 pont) 
 
Hallás utáni értés      30 perc 
1. Öt személy állást foglal egy téma kapcsán. A szöveg egyszeri meghallgatása alapján el kell dönteni, hogy  
      az 5 állítás igaz vagy hamis. E feladat globális értést vizsgál.       (25 pont) 
2. Rádió-interjúhoz kapcsolódó 10 állításról kell eldönteni kétszeri meghallgatás alapján, hogy az állítások  
       igazak-e vagy sem. E feladat a részletek értését vizsgálja.  (25 pont) 
3. 5 rövid híradás vagy szituáció kétszeri meghallgatása után 5 kérdésre adott válaszról kell eldönteni,  
      hogy igazak-e vagy sem. E feladat szelektív megértést vizsgál.       (25 pont) 
 
Irás     30 perc 
1. Négy megadott szempont alapján baráti levél megírása a feladat. (45 pont) 
 
Szóbeli rész      15 perc (10 perc felkészülési idő) 
1.    Rövid bemutatkozás - kérdések alapján.   (15 pont) 
2. Beszélgetés egy témáról – a vizsgázó és a vizsgáztató egy grafikát vagy ábrát tartalmazó lap alapján kielemzik 

a lap témájának főbb kérdéseit. Például, ha utazáshoz kapcsolódik az ábra, akkor a felmerülő kérdések: hová 
utaznak általában az emberek, miért éppen oda, mennyibe kerül az utazás, a vizsgázó utazási szokásai, stb.   
(30 pont) 

3. Közös feladat-megoldás, pl. programszervezés. Vázlatpontok alapján oda-vissza történő kérdezés, javaslatte-
vés és egyeztetés annak érdekében, hogy létrejöjjön egy találkozó, közös hétvége vagy egyéb program. A vizs-
gázó kezdeményezése és irányító szerepe fontos.  (30 pont) 

 
Értékelés 
 
Államilag elismert alapfokú komplex bizonyítványt az a vizsgázó kaphat, aki a szóbeli vizsgarészben (beszéd) az 
elérhető pontszám legalább 60%-át eléri, és az írásbeli vizsgarészben (a vizsga többi része) az elérhető pontszám 
legalább 60%-át eléri. 
 
Szükséges nyelvi szint 
 
Az ILS rendszerben tanulóknak 7 szint után, külső  jelentkezőknek kb. 350 óra kommunikáció-központú nyelvtanu-
lás után javasoljuk ezt a vizsgát, melynek sikeres letétele továbbmotiválhatja a nyelvtanulót a  középfok felé.  
2006.09.01-től Magyarországon 60% feletti eredménnyel államilag elismert alapfokú nyelvvizsgának számít. 
 
 

ÖSD Mittelstufe B2, középfok 
(Saját egynyelvű és kétnyelvű szótár használható)  

 
A Mittelstufe nyelvi diploma a hétköznapi élet különböző területeit átfogó kommunikációhoz, illetve az általános 
szakmai tevékenységhez szükséges rátermettséget hivatott vizsgálni és dokumentálni. A vizsgázónak a hétköznapi 
kommunikáción túl a szakmai kommunikáció területén is kielégítő képességekkel kell bírnia. A vizsgázótól elvárják a 
funkcionális nyelvhasználatban való eligazodást, a hétköznapi nyelv különböző árnyalatainak ismeretét. Az értéke-
lésnél különös hangsúlyt fektetnek a nyelvhelyességre. Ez a vizsga a KER B2 irányelveihez igazodik.  
 



Olvasás-értés    90 perc  
1. Hosszabb újságcikk részleteire kérdez rá az 5 feleletválasztós teszt-kérdés.  

      E feladat a részletek értését vizsgálja. (5 pont) 
2. 5 újságcikk-részlethez megfelelő feliratot vagy címet kell hozzárendelni 10 lehetőség közül.  

      E feladat globális értést vizsgál.       (5 pont) 
3. Egy összefüggő szöveg minden sorának a végéről hiányzik egy szó vagy egy szónak a töredéke. Ezekkel 

kell kiegészíteni a „csonka” szöveget.   (5 pont) 
      4. Nyelvtani tesztet helyettesítő nyelvhasználati teszt. Egy ún. „lyukas szöveg”, ahol 10  olyan  szót kell  
      behelyettesíteni,  melyek  jelentésüket tekintve  és alakilag a szövegkörnyezetbe illenek.     (5 pont) 
 
 
Hallás utáni értés     30 perc 
 
1.   Egy terjedelmes rádióriportot hall a vizsgázó kétszer,  4 részre bontva.  
      Igaz - hamis állításokat kell a hallottak alapján beikszelni. (10 pont) 
2 Egy megadott témához kapcsolódó beszélgetést egyszer hall a vizsgázó, Egy a szöveghez kapcsolódó táblá-

zatból hiányzó információkat kell kiegészítenie. A számok értése itt  különösen fontos.       (10 pont) 
 
Írás   90 perc 
 
1. Hivatalos levél írása megadott vázlatpontok alapján. A formai szabályok pontos ismerete és alkalmazása      
      alapkövetelmény.     (15 pont) 
2. Esszé jellegű írásmű (olvasói levél, újságcikk, …) elkészítése a feladat. 3 megadott témából lehet választani, és 

érvekkel alátámasztott, önálló véleménykifejtésre van szükség.        (15 pont) 
 
Szóbeli rész    15 perc (15 perc felkészülési idő) 
 
1.  Szerepjáték - a szülőföld és/vagy a lakóhely, illetve lakókörnyezet külföldi ismerős részére történő bemutatása. 
      A bemutatás nemcsak nevezetességekre korlátozódik, hanem földrajzi, éghajlati, történelmi, gasztronómiai,    
      gazdasági, kulturális és egyéb tényezőket is magában kell, hogy foglaljon. 
2.   Képleírás, a konkréttól elvonatkoztatva, a témakörhöz kapcsolódóan vélemény kifejtésével, érvelés     
      alkalmazásával. 
3. Önálló véleménykifejtés érveléssel. A beszélgetés célja az, hogy a vizsgázó a vizsgáztatóval, mint vitapartnerrel  

ütköztesse a  véleményét, ill. azt megfelelő érvekkel támassza alá. Az udvarias beszédtechnikai elemek isme-
rete szükséges.    (a három feladat együtt : 30 pont) 

 
Értékelés 
 
Államilag elismert középfokú komplex bizonyítványt az a vizsgázó kaphat, aki a szóbeli vizsgarészben (beszéd) az 
elérhető pontszám legalább 60%-át eléri, és az írásbeli vizsgarészben (a vizsga többi része) az elérhető pontszám 
legalább 60%-át eléri, valamint a hallás utáni értés vizsgarészben legalább 7 pontot, az olvasásértés vizsgarészben 
legalább 7 pontot és az írás vizsgarészben legalább 10 pontot szerez.  
 
 
Szükséges nyelvi szint 
 
Az ILS rendszerben tanulóknak 10-11 szint után, külső  jelentkezőknek kb. 500-550 óra kommunikáció-központú 
nyelvtanulás után javasoljuk ezt a vizsgát, melynek sikeres letétele továbbmotiválhatja a nyelvtanulót a  felsőfok 
felé.  Jelenleg az Európai Unióban és világszerte magabiztos nyelvtudást igazol, Magyarországon 60% felett állami-
lag elismert középfokú nyelvvizsga.  
 

ÖSD Oberstufe C1, felsőfok    
 (Csak egynyelvű szótár használható) 

 
A vizsgázónak rendelkeznie kell a hétköznapi kommunikáción túlmutató, igényesebb témákhoz kapcsolódó nyelv-
ismerettel is. A nyelvi kompetencia mellett a követelmények között pragmatikai és interkulturális kompetencia is 
szerepel, tehát a vizsgázónak bizonyítania kell nyelvi érzékenységét a funkcionális nyelvhasználat, a rétegnyelvek 
használata, köznyelvi árnyalatok és a nyelvi idiomatizmusok terén is. E vizsgaszint igazodik az Európai Nyelvi Tesz-
tek Készítőinek Szövetsége (ALTE)  által kibocsátott előírásokhoz. A vizsgát a legtöbb Ausztriában találhatói egye-
tem és számos más európai felsőoktatási intézmény is  elfogadja az egyetemi tanulmányokhoz szükséges nyelvtu-
dást igazoló vizsgaként. 
 
Olvasás-értés    90 perc  
 

1. Hosszabb újságcikk részleteire kérdez rá az 5 feleletválasztós tesztkérdés.  



      E feladat a részletek értését vizsgálja. (5 pont) 
2. 5 újságcikk-részlethez megfelelő feliratot vagy címet kell hozzárendelni 10 lehetőség közül.  

      E feladat globális értést vizsgál.       (5 pont) 
3. Egy szöveget bekezdésekre vagy hosszabb mondatkapcsolatokra bontottak fel. Sorrendbe kell tenni a  

      darabokat, és a közéjük csempészett 2-3 álbekezdést ki kell hagyni a megoldásból.  (5 pont) 
      4. Nyelvtani tesztet helyettesítő nyelvhasználati teszt. Egy ún. „lyukas szöveg”, ahol 10  olyan  szót kell  
      behelyettesíteni,  melyek  jelentésüket tekintve  és alakilag a szövegkörnyezetbe illenek.     (5 pont) 
 
 
Hallás utáni értés     30 perc 
 
1.   Egy terjedelmes rádióriportot hall a vizsgázó kétszer,  4 részre bontva.  
      10 feleletválasztós tesztkérdés tarozik hozzá. (10 pont) 
2. Egy megadott témához kapcsolódó előadást  hall a vizsgázó kétszer, Egy a szöveghez kapcsolódó táblázatból 
hiányzó információkat kell kiegészítenie.  (10 pont) 
 
Írás   90 perc 
 

1. Hivatalos levél írása megadott vázlatpontok alapján. A formai szabályok pontos ismerete és alkalmazása      
      alapkövetelmény.     (15 pont) 

2. Esszé jellegű írásmű (kiselőadás, állásfoglalás, …) elkészítése a feladat. 3 megadott témából lehet válasz-
tani, és érvekkel alátámasztott, önálló véleménykifejtésre van szükség.        (15 pont) 

 
Szóbeli rész    15-20 perc (15 perc felkészülési idő) 
 
1.  Telefonos szerepjáték – megadott irányító szempontok alapján kell eljátszani egy adott szituációt. 
2.   Önálló véleménykifejtés érveléssel. A beszélgetés célja az, hogy a vizsgázó a vizsgáztatóval, mint vitapartnerrel  
ütköztesse a  véleményét, ill. azt megfelelő érvekkel támassza alá. Az udvarias vitatechnikai elemek ismerete szük-
séges. 
3.  Kiselőadás.  Rövid újságcikkek és statisztikák alapján kell kifejtenie a vizsgázónak  az adott témával kapcsolatos 
véleményét. A kiselőadás formai követelményeit  be kell tartani. (a három feladat együtt : 30 pont) 

 
Értékelés 
Államilag elismert felsőfokú komplex bizonyítványt az a vizsgázó kaphat, aki a szóbeli vizsgarészben (beszéd) az 
elérhető pontszám legalább 60%-át eléri, és az írásbeli vizsgarészben (a vizsga többi része) az elérhető pontszám 
legalább 60%-át eléri, valamint a hallás utáni értés vizsgarészben legalább 10, az olvasásértés vizsgarészben leg-
alább 10 és az írás vizsgarészben legalább 15 pontot szerez.  
 
Szükséges nyelvi szint 
Az ILS rendszerben tanulóknak 14 szint után, külső  jelentkezőknek kb. 700 óra kommunikáció-központú nyelvtanu-
lás után javasolt ez a nyelvvizsga. Jelenleg az Európai Unióban és világszerte magabiztos nyelvtudást igazol, kül-
földi egyetemeken és főiskolákon történő beiratkozáskor nyelvi szintet igazoló vizsgaként elfogadott, Magyarorszá-
gon 60% feletti eredménnyel államilag elismert felsőfokú nyelvvizsga.  

 

ÉRTÉKELÉS, EREDMÉNYKÖZLÉS, BIZONYÍTVÁNY-KIBOCSÁTÁS 
 
A határközeli vizsgadolgozatok értékelését az eredményközlés előtt felülvizsgáljuk. A vizsgázók személyre szóló 
írásbeli értékelést és tanulási tanácsadást erre megállapított díjazásért írásban igényelhetnek. A vizsgadolgozat 
megtekintését írásban kell kérvényezni. A vizsgahelyen a dolgozatok fénymásolása nem lehetséges. A nemzetközi 
érvényességű bizonyítványok a  vizsga után általában 3 héttel, az állami nyelvvizsga-bizonyítványok a vizsga után 
általában 5-6 héttel, legkésőbb 60 napon belül, átvehetők. 
 

Az ILS BOOKSHOP ajánlata   

ÖSD nyelvvizsgákra készülők számára 

ÖSD Mittelstufe  B2 nyelvvizsgára -  B2 Finale,  Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch (Testbuch) Mit 
Erfolg zur Mittelstufenprüfung  
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