
A B2 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 130-140 szó terjedelmű fogalmazást készít szem előtt tartva annak 

alapvető szerkezetét (bevezetés, tárgyalás, befejezés). 

 A feladatokhoz szótár nem használható. 

 A vizsgarész időtartama: 100 perc 

 

4. Közvetítés. Héber nyelven íródott 150-160 szó terjedelmű szöveg információtartalmának 

fordítása, szöveghű visszaadása magyar nyelven.   

 

5. Szöveg-összefoglalás. Magyar nyelvű 200-210 szó terjedelmű szöveg lényegének 

összefoglalása héber nyelven a megadott információs egységek alapján.   

 

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 egyszerű, világos, több oldalról való 

megközelítését, valamint saját álláspont megfogalmazását is. (10 perc) 

 

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

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

cáfol, véleményét, álláspontját példákkal, hivatkozásokkal támasztja alá. Ez a feladatrész 

mindennapi élethelyzeteket teremtve elsősorban a vizsgázó érveléstechnikájára 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. Az egyén (személyes adatok, tulajdonságok, életkori sajátosságok jellemzése) 

2. Társas kapcsolatok (család, barátság, munkahelyi kapcsolatok)  

3. Háztartás (házimunka megszervezése, munkamegosztás a családban)  

4. Ünnepek (kedvenc ünnep, ünnepi szokások, ételek) 

5. Lakás (lakástípusok és méretek, lakások beltéri jellemzői)  

6. Lakókörnyezet (tájegység, település bemutatása, városi és vidéki élet jellemzése) 

7. Tanulás/munka (nyelvtudás, pályaválasztás, népszerű foglalkozások, az internet szerepe)  

8. Étkezés (otthon, étteremben, magyar/izraeli konyha sajátosságai)    

9. Vásárlás (vásárlási szokások, üzlettípusok) 

10. Közlekedés/utazás (közlekedési módok, eszközök, belföldi kirándulás, külföldi nyaralás) 

11. Szórakozás és kultúra (szabadidős tevékenységek, hobbi, szórakozási lehetőségek)  

12. Egészséges életmód (sportolás, egészséges táplálkozás, betegségmegelőzés) 

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

14. Környezetvédelem (környezetszennyezés formái/hatásai, megakadályozása) 

15. Időjárás (napi és évszakokra jellemző időjárás, öltözködés)  

16. Magyarország/Izrael főbb turisztikai látnivalói 


