
 

A DSD VIZSGAFELADATOK  

(BEMUTATÁS ÉS ÉRTÉKELÉS) 

 
-A vizsgák minden évben egyszer kerülnek lebonyolításra az iskolában: Az írásbeli december első 

hetében, míg a szóbeli a rákövetkező év januárjában van.  

-A vizsgát 12. ill. 13 évfolyamon tehetik le a diákok, mivel az előírt 800-1200 tanóra akkorra 

teljesíthető.  

-A vizsgán egy feladatlap van, nincs külön B2 (középfok) ill. C1 (felsőfok).  

 

 

*Az írásbeli vizsga három részből áll:  

1. Olvasott szöveg értése (4 feladat 75 perc alatt szótár használata 

nélkül) 

2. Hallott szöveg értése (3 szöveg, 4 feladat 40 perc alatt) 

3. Írásbeli kommunikáció 

Ebben az utolsó feladatban kb. 200 szavas szöveg és hozzá 

kapcsolódó diagram alapján 120 perc alatt egy és/vagy kétnyelvű szótár segítségével minimum 

300 szavas elemzést, értekezést kell írni. Az olvasott - és a hallott szövegértés eredményeket a 

vizsgázók egy eredménylapra írják, melyre ugyancsak kapnak 10-10 percet. Az írásbeli feladatok 

javítása és értékelése Németországban történik.  

 

 

*A szóbeli vizsga 

-az adott iskolában 3 tagú vizsgabizottság előtt egy német 

anyanyelvű tanár elnökletével zajlik. A bizottság további tagjai a 

kérdező tanár, aki a vizsgázó némettanára, valamint egy az iskola 

DSD programjában ugyancsak résztvevő némettanár.  

-időtartama 20 perc, ami előtt a diákok 20 percnyi felkészülési 

időt kapnak. Egy külön erre a célra elkülönített teremben egy ill. 

kétnyelvű szótárak segítségével készülhetnek. 

 

 

 



 

-részei: 

1. Egy megadott témában kulcsszavak alapján 4-5 perces előadást kell tartani, majd a 

vizsgáztatóval az adott témában beszélgetést folytatni.  

2. Prezentáció, melyet hosszas, alapos kutatómunka előzi meg. A vizsgázónak német vonatkozású 

problémaorientált témát kell feldolgoznia, különböző nézőpontokat, eltérő álláspontokat 

megvilágítania és saját álláspontját egyértelműen kifejtenie. Prezentációját montázsjellegű, 

informatív plakát vagy Power Point program segítségével kell előadnia. A prezentáció témáját a 

szóbeli vizsga előtt több hónappal le kell adnia.  

 

 

A DSD VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 

 

-Az írásbeli vizsga javítása és értékelése 

Németországban történik.  

-A vizsgán egy feladatlap van, nincs külön B2 (középfok) 

ill. C1 (felsőfok).  

-A vizsga egyes részei (olvasott szöveg értése, hallott 

szöveg értése, írásbeli kommunikáció, szóbeli 

kommunikáció) külön-külön 24 pontot érnek.  

 

Írásbeli kommunikáció:   12-24 pont 

Szóbeli kommunikáció:    12-24 pont            C1 felsőfokú nyelvvizsga 

Olvasott szöveg értése: 14-24 pont 

Hallott szöveg értése:    14-24 pont 

 

Írásbeli kommunikáció:   8-11 pont 

Szóbeli kommunikáció:    8-11 pont            B2 középfokú nyelvvizsga 

Olvasott szöveg értése: 8-13 pont 

Hallott szöveg értése:   8-13   pont 

Amennyiben a 4 készség közül egy B2 szintű, akkor is C1 felsőfokú bizonyítvány 

szerezhető. 



 

 

 

 


