A B1 SZINTŰ VIZSGA LEÍRÁSA
ÍRÁSBELI
A vizsga teljes időtartama: 2 óra 30 perc

A vizsgázó négyféle feladattípust tartalmazó feladatlapot tölt ki:
1. Olvasott szöveg értése. Egyszeri választásos tesztfeladat alapján, a megoldásokban csak
egy helyes válasz van.
2. Nyelvtani teszt. Egyszeri választásos tesztfeladat alapján, a megoldásokban csak egy
helyes válasz van.
3. Írásfeladat. A vizsgázó egyszerű írott szöveget alkot, három választható témakör egyikéről
80-90 szó terjedelmű fogalmazást ír.
A feladatokhoz szótár nem használható.
A vizsgarész időtartama: 110 perc
4. Közvetítés. Héber nyelven íródott rövid 130-140 szó terjedelmű történet, újsághirdetés,
tájékoztató információtartalmának fordítása, magyar nyelvű visszaadása.
A feladathoz szótár használható.
A vizsgarész időtartama: 40 perc.

Elérhető pontszám: 100 pont
Megfelelt: 60 ponttól

SZÓBELI
A vizsga teljes időtartama: 1 óra
A vizsga az alábbi három részből áll:
1. Önálló témakifejtés. A vizsgázó az általa kihúzott témakörről – 20 perces felkészülési idő
után – lényegre törően, jól felépített gondolatmenet alapján beszél. (10 perc)
2. Irányított beszélgetés. Szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval, felkészülési idő nélkül. Ez
a feladatrész mindennapi élethelyzeteket teremtve a vizsgázó alapvető kommunikációs
készségére, információ közlésére irányul. (10 perc)
3. Beszédértés. A vizsgázó 2-3 perc terjedelmű szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről.
A szöveg meghallgatása előtt átnézi a kiadott feladatlapot, majd első és másodszori
hallgatás közben, illetve utána kitölti a megértést igazoló feladatlapot. (10 perc)

A fentiekben felsorolt szóbeli feladatok a következő témaköröket érinthetik:
(A közzétett információk tájékoztató jellegűek.)
1. Család (családi élet, családi állapot, családtagok jellemzése)
2. Otthon (lakás jellemzése, házimunka megosztása)
3. Tanulás (kedvenc tantárgy, tanár, iskola bemutatása)
4. Napi tevékenységek (napirend, munkavégzés lehetőségei)
5. Lakókörnyezet (szűkebb lakóhely bemutatása)
6. Közlekedés (tömegközlekedés jellemzői)
7. Utazás (útbaigazítás, tájékozódás, nyaralás során felmerülő események)
8. Étkezés (étterem, kávéház, cukrászda)
9. Vásárlás (üzletek, piac, bevásárlóközpont)
10. Szórakozás és kultúra (mozi, színház, televízió, számítógép)
11. Egészségi állapot, betegségek (testrészek, gyakori betegségek, az orvosnál)
12. Szabadidős tevékenységek (hobby, sportolás)

