
 

                                                                             
 

 

DSD 

(DEUTSCHES SPRACHDIPLOM) 

INGYENES NÉMET FELSŐFOKÚ ill. KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA 

FELKÉSZÍTÉS A NEUMANNBAN 

 

 
Angolul muszáj tudni, a német pedig egy plusz. 

(Englisch ist Muss, Deutsch ist ein Plus.) 

 
 

Ha érdeklődsz a német nyelv és kultúra iránt, szívesen vennél részt nemzetközi versenyeken, 

német felsőfokú vagy középfokú nyelvvizsgára vágysz, szeretnél később német nyelvterületen 

egyetemre járni vagy dolgozni, s van már némi előismereted, akkor a DSD program pont Neked 

való! 

 

Mit is kell tudnod új nyelvvizsgaprogramunkról? 

-A DSD (Deutsches Sprachdiplom) a német állam által támogatott INGYENES felső ill. 

középfokú nyelvvizsga  

-4-5 évnyi intenzív nyelvtanulást igényel 

-előírt óraszám: 800-1200 óra 

-a nyelvvizsga 12. ill. 13. évfolyamon tehető le kizárólag iskolai keretek között 

-iskolánk Heves megyében az egyedüli DSD vizsgaközpont  

 

 

Mely osztálytípusokban kínáljuk a DSD programot? 

-nyelvi előkészítő osztályok 

-haladó német csoportok osztálytól függetlenül  

-6 osztályos képzés 

 

 



A DSD programban való részvétel ELŐNYEI: 

1. A programban való részvétel valamint a nyelvvizsga is INGYENES!  

2. Német anyanyelvű tanárok is segítik nyelvtanulásod. 

3. Már a középiskolai évek alatt több hetet tölthetsz ösztöndíjasként Németországban.                                                        

4. Kedvező ponthatárok: felsőfok 50%-tól, középfok 35%-tól sikeres. 

5. A vizsgát egy alkalommal ingyenesen megismételheted. 

6. Saját iskoládban saját tanáraid (is) vizsgáztatnak. 

7. Magyarországon a DSD államilag elismert felső ill. középfokú nyelvvizsgának felel meg, így a 

továbbtanulás során pluszpontokat ér Neked! 

8. A műszaki, közgazdasági, idegenforgalmi és jogi egyetemek német nyelvű szakmai 

képzésein német nyelvi diplomával a zsebedben könnyen veszed majd az akadályokat.  

9. A C1-es vizsga képessé tesz arra, hogy felsőfokú tanulmányokat folytass Németországban, 

hisz DSD birtokában az adott németországi egyetem eltekint a nyelvi felvételi vizsgától. 

10. Ezenfelül páratlan ösztöndíj lehetőségek nyílnak meg előtted; a legkiválóbb tanulók 

németországi DAAD ösztöndíjra pályázhatnak felsőfokú tanulmányaik teljes időtartamára.  

 

 

Eredményeink 

-2009. nyelvvizsgaidőszakban a sikeresség 100% (diákjaink mindegyike átvehetett közép, ill. 

felsőfokú nyelvvizsgát  

 

 
DSD nyelvvizsgával a zsebükben 

 

 



 

 

 

-Már számos diákunk járt DSD ösztöndíjjal Németországban  

 
Huszár Zsuzsó az Európa Parlamentben 

 

 

-Diákjaink a Goethe Intézet és a Német Nagykövetség „Nyomok Magyarországon” pályázatán 

országos első helyezést értek el. 

 

 
Tar Dorina, Székács Vivien, Mező Réka és Czura Bence a díjátadón 

 

-Német OKTV döntőjében való részvétel. 

 

 

 



Szeretettel várunk tehát változatos és aktív németóráinkon, ahol széles körű lexikális, kulturális 

és civilizációs ismeretekre tehetsz szert, valamint magas szintű szóbeli és írásbeli 

kommunikációt sajátíthatsz el.  

 


