
 

        

ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM DEUTSCH                            Akkreditált vizsgahely               

     
 

T Á J É K O Z T A T Ó  
 
Az ÖSD az Európa Tanács által kiadott szabályzók alapján kidolgozott, az Európa Tanács 

minősítésével kitüntetett nemzetközileg és államilag is elismert vizsgarendszer. 

 

Szintek:  
Zertifikat Deutsch (B1) alapfok, kb. 450-500 óra tanulás után ajánlott 

Mittelstufe Deutsch (B2)  középfok, kb. 600-700 óra tanulás után ajánlott 

Oberstufe Deutsch (C1) felsőfok,  kb. 800-900 óra tanulás után ajánlott 

 

I. szint: Zertifikat Deutsch – alapfokú nyelvvizsga 
Követelmény: a mindennapi általános nyelvtudás az Európai Közös Referenciakeretének  B1 szintjén 

 

A vizsga részei Feladattípusok Időtartam Max. 
pont 

Írásbeli vizsga  150 perc 225 

Olvasás utáni 
szövegértés 
Nyelvtani-

lexikai teszt 

 90 perc 105 

1. feladat 
5 rövid szöveghez a megadott 

címek hozzárendelése 
 25 

2. feladat 
Egy hosszabb szöveg megértése 

a helyes állítások megjelölésével 
 25 

3. feladat 
Rövid szövegek megadott  

szituációkhoz való hozzárendelése 
 25 

4. feladat 
Többválasztós nyelvtani teszt 

10 hiányzó szó megadásával 
 15 

5. feladat Lyukas teszt  15 

Hallás utáni 
szövegértés 

 
kb. 30 
perc 

75 

1. feladat 
5 rövid szövegben egyszeri hallás alapján igaz/hamis 

állítások kiválasztása 
 25 

2. feladat 
Interjú: kétszeri hallás alapján 

igaz/hamis állítások kiválasztása 
 25 

3. feladat 
5 rövid szövegben kétszeri hallás alapján igaz/hamis 

állítások megjelölése 
 25 

Írásbeli 
kifejezőkészség

Félhivatalos vagy magánlevél írása 

/megadott tartalmi pontok alapján/ 
30 perc 45 

Szóbeli vizsga  kb. 15 
perc 75 

1. rész 
Kapcsolatfelvétel, bemutatkozás, 

személyes beszélgetés 
 15 

2. rész 
Irányított beszélgetés egy témáról  

/pl. statisztika, diagram kiértékelése/ 
 30 

3. rész 
Szituációs párbeszéd /a vizsgáztatóval/ 

 
 30 

Zertifikat 
Deutsch 

Max. összpontszám  300 

 

Semmilyen segédeszköz nem használható a vizsgán. A szóbeli vizsga egyéni (a vizsgáztató a 

beszélgetőpartner). A szóbeli vizsga előtt 10 perc felkészülési idő áll rendelkezésre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. szint: Mittelstufe Deutsch – középfokú nyelvvizsga       
Követelmény: a mindennapi nyelvtudáson túlmutató nyelvtudás az Európai Közös Referenciakereté-

nek B2 szintjén 

  

A vizsga részei Feladattípusok Időtartam Max. 
pont 

Írásbeli vizsga  210 perc 70 

Olvasás utáni 
szövegértés 

 90 perc 20 

1. feladat 
Újságcikk megértése: 

 5 kérdéshez feleletválasztós teszt 
 5 

2. feladat 
5 rövid szöveghez a  

megadott címek hozzárendelése 
 5 

3. feladat 
Újságcikk megértése: 

szó vagy szórész illesztése 
 5 

4. feladat 
Levél (pl. reklámlevél)  megértése: 

szöveg kiegészitése /lyukas teszt/ 
 5 

Hallás utáni 
szövegértés 

 
kb. 30 
perc 

20 

1. feladat 
Interjú: kétszeri meghallgatás alapján 

igaz/hamis állítások kiválasztása 
 10 

2. feladat 
Párbeszéd: egyszeri hallás után  

információs táblázat kiegészítése 
 10 

Írásbeli kifeje-
zőkészség 

 90 perc 30 

1. feladat 
Levél (pl. panasz, érdeklődés) fogalmazása 

/megadott tartalmi pontok alapján/ 
 15 

2. feladat 

Magánlevél vagy olvasói levél, állásfoglalás 

megfogalmazása megadott szituációhoz 

/3 téma közül lehet választani/ 

 15 

          

  

 

 

 
 

 

Az írásbeli vizsgán kétnyelvú szótár használható. 

 A szóbeli vizsga előtt 10 - 15 perc felkészülési idő van.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÓBELI 
VIZSGA 

 15 perc 30 

1. rész 
Beszélgetés egy adott általános témáról: vélemény-

nyilvánítás, spontán reagálás 
  

2. rész 
Kép alapján összefüggő beszéd, a kép által felvetett szituá-

ció/téma/probléma részletes kifejtése 
  

3. rész 
Vita egy megadott témáról: állásfoglalás, aktív és 

meggyőző érvelés, kompromisszum keresés 
  

Mittelstufe Max. összpontszám  100 



 

 
III.szint: Oberstufe Deutsch – felsőfokú nyelvvizsga     
A vizsga során egynyelvű szótár használata megengedett! 

A szóbeli vizsga előtt 15 perc felkészülési idő áll rendelkezésre. 

A vizsga részei Feladattípusok Időtartam Max. 
pont 

Írásbeli vizsga  220 perc 70 

Olvasás utáni 
szövegértés 

 90 perc 20 

1. feladat 
Újságcikk megértése: 

 5 kérdéshez feleletválasztós teszt 
 5 

2. feladat 
5 rövid szöveghez a  

megadott címek hozzárendelése 
 5 

3. feladat 
Újságcikk rekonstruálása 

A megadott 7 szövegrészből 5 illik a szöveghez 
 5 

4. feladat 
Levél (pl. reklámlevél)  megértése: 

szöveg értelem szerinti kiegészitése /lyukas teszt/ 
 5 

Hallás utáni 
szövegértés 

 
kb. 40 
perc 

20 

1. feladat 
Interjú kétszeri meghallgatása alapján 

feleletválasztós teszt megoldása 
 10 

2. feladat 
Hallott szöveg vázlatának kiegészítése (10 szó) kétsz-

eri hallás után a szöveg tartalma alapján 
 10 

Írásbeli kifeje-
zőkészség 

 90 perc 30 

1. feladat 
Levél (hivatalos) fogalmazása 

megadott tartalmi pontok alapján 
 15 

2. feladat 

Referátum, állásfoglalás vagy kommentár 

megfogalmazása megadott témában minimum 250 szó 

terjedelemben 

 15 

 

SZÓBELI 
VIZSGA 

 20 perc 30 

1. rész 
Telefonos beszélgetés, egy adott probléma elintézése, me-

goldása 
  

2. rész 
Adott szituációban a vizsgáztatóval érvelni, meggyőzni, kö-

zös megoldást keresni 
  

3. rész 

Rövid referátum előadása adott témában (a felkészüléskor 

kapott információk összegzése, véleménynyilvánítás, saját 

tapasztalatok kifejtése a témát illetően) 

  

Oberstufe Max. összpontszám  100 
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