
A C1 SZINTŰ VIZSGA LEÍRÁSA 

 

ÍRÁSBELI  

A vizsga teljes időtartama: 3 óra 

 

A vizsgázó ötféle 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 a választott témához illő írott szöveget alkot. Három választható 

témakör egyikéről 150-160 szó terjedelmű világos, nyelvtanilag pontos, logikusan és 

arányosan szerkesztett, választékos fogalmazást ír.  

A feladatokhoz szótár nem használható. 

 A vizsgarész időtartama: 100 perc 

 

4. Közvetítés. Héber nyelven íródott 230-240 szó terjedelmű szöveg fordítása. A vizsgázó 

jól használja széleskörű nyelvtudását, amely lehetővé teszi azt, hogy kiválassza azokat a 

formákat, amelyek segítségével világosan, kellő részletességgel szöveghű fordítást készít, 

ami a magyar nyelv szerkezetének és szóhasználatának megfelel.    

 

5. Szöveg-összefoglalás. Magyar nyelvű 380-390 szó terjedelmű szöveg lényegének 

összefoglalása héber nyelven a megadott információs egységek alapján.  A vizsgázó 

széleskörű nyelvtudásával képes a magyar szövegben megjelenő gondolatok különböző 

nyelvi formáinak megjelenítésében, a hangsúlyos pontok közvetítésében, világos héber 

nyelvű áttekintés készítésében.   

A feladathoz szótár használható. 

  A vizsgarész időtartama: 80 perc. 

Elérhető pontszám: 100 pont 

Megfelelt: 60 ponttól 



SZÓBELI   

A vizsga teljes időtartama: 1 óra 

 

A szóbeli vizsga az alábbi három részből áll:   

 

 

1. Önálló témakifejtés. A vizsgázó az általa kihúzott témakörről – 20 perces felkészülési idő 

után – lényegre törően, jól felépített, tagolt gondolatmenet alapján beszél. A feladat sikeres 

megoldása szükségessé teszi az adott téma pontos, világos több oldalról való 

megközelítését. A vizsgázó nézeteit kiegészítő adatokkal, érvekkel és megfelelő példákkal 

fejti ki és támasztja alá. (10 perc) 

 

2. Irányított beszélgetés. Szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval, felkészülési idő nélkül. A 

vizsgázó valamely problémát, vitát, kérdést old meg úgy, hogy a kifejtésben érvel, bizonyít, 

cáfol, véleményét, álláspontját példákkal, hivatkozásokkal támasztja alá. Jól kezeli a 

közbeszólásokat, természetes módon és erőfeszítés nélkül tud reagálni. Ez a feladatrész 

különböző, összetett élethelyzeteket teremtve elsősorban a vizsgázó érveléstechnikájára, 

véleményének szabados kifejezésére irányul. (10 perc) 

 

3. Beszédértés. A vizsgázó 2-3 perc terjedelmű párbeszédet vagy elbeszélő, leíró 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. Egyén és társadalom (munka-magánéleti dilemmák, egyensúly megteremtése) 

2. Társas kapcsolatok (21. századi családmodellek, férfi-nő viszony, barátság)  

3. Turizmus (utazásszervezés belföldön és külföldön, turizmus fajtái, hatása)  

4. Tömegkommunikáció (eszközei, hatása, előnye/hátránya) 

5. Lakóhely (lakásvásárlás/bérlés dilemmája, hajléktalanság)  

6. Szolgáltatások (közbiztonság, köztisztaság, turisztikai, kulturális, nevelési, pénzügyi)  

7. Tanulás/munka (pályaválasztás, felnőttképzés/pályamódosítás, munkaerőpiac jellemzése)  

8. Étkezés (vendéglátás, magyar/izraeli konyha sajátosságai)    

9. Vásárlás (vásárlási szokások, e-kereskedelem, fogyasztói kultúra) 

10. Közlekedés (ingázás, közlekedés-környezet, tömegközlekedés)  

11. Szórakozás és kultúra (szabadidős tevékenységek, művészet szerepe, szórakozási 

lehetőségek)  

12. Sport (versenysport, tömegsport, betegségmegelőzés) 

13. Egészségügyi ellátások (gyakori betegségek, gyógyítás, ápolás, egészségi állapot javítása) 

14. Környezetvédelem (fogyasztás, környezet és fenntarthatóság, globális felmelegedés)   

15. Globalizáció (hatása, multinacionális vállalatok, homogenizálódás, nemzeti identitás)   

16. Magyarország és Izrael   (kétoldalú kapcsolatok, gazdasági, kulturális, oktatási 

együttműködés)  

 

 

 


