
1. sz. melléklet 

 

 

A DSD I VIZSGA (KER A2/B1 SZINT) FELÉPÍTÉSE 

 

1. Olvasott szöveg értése 

 

 

2. Hallott szöveg értése 

 mérés célja tartalom/szövegek feladattípus időtartam 

1. rész Globális 
szövegértés, 
összefüggések 
felismerése 

Szakszöveg, 100-130 szó, 
egyszerű mondatszerkezetek 
(internet-, újságcikk, 
beszámoló stb.)  

Hiányos szöveg 
kiegészítése, többszörös 
feleletválasztás három 
lehetőségből 

 
 
 
 
 

60 perc 
feladatmeg
oldás + 10 

perc 
válaszlap-

kitöltés 

2. rész Szelektív/részletes 
szövegértés 

Nyolc rövid (egyenként 25-40 
szavas) szöveg, alapszókincs 
(hirdetés, ismertető, rövid 
jellemzés stb.)  

hozzárendelés 

3. rész Szelektív/részletes 
szövegértés 

200-220 szavas szakszöveg, 
túlnyomórészt alapszókincs 
(internet, folyóirat, könyvek 
stb.) 

Igaz-hamis 
feleletválasztás 

4. rész Globális/szelektív/
részletes 
szövegértés 

Narratív szöveg, kb. 300 szó 
terjedelmű (újság, internet, 
magánlevél stb.)  

többszörös 
feleletválasztás  három 
lehetőségből 

5. rész Globális/szelektív 
szövegértés 

Négy, egyenként 60-80 szavas 
szakszöveg (folyóiratok, 
ismertetők stb.)  

hozzárendelés 

 mérés célja tartalom/szövegek feladattípus időtartam 

1.  rész Globális 
szövegértés   

Öt, egyenként kb. 60 szóból 
álló hallott szöveg, egyszerű 
mondatszerkezetek, 
alapszókincs  
( hétköznapi szituációk stb.)  

 többszörös 
feleletválasztás három 
lehetőségből 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kb. 40 perc 
feladatmeg
oldás + 10 

perc  

2.  rész Szelektív/részletes 
szövegértés 

Négy informatv (egyenként 
kb. 50 szavas) szöveg, 
alapszókincs 
(személyes közlések, 
közlemények stb.)  

többszörös 
feleletválasztás három 
lehetőségből 

3.  rész Globális/szelektív/ 
szövegértés 

Dialogikus, leíró típusú hallott 
szöveg, kb. 400 szó, 

Igaz-hamis 
feleletválasztás 



 

 

3. Írásbeli kommunikáció (szövegalkotás)  

 

mérési cél témafelvetés feladattípus időtartam 

Összefüggő szöveg 
alkotása 

Szituációba ágyazott 
témafelvetés, négy, 
egyenként kb. 20 szóból 
álló hiteles forrású szöveg 
(kijelentések/vélemények) 

A kommunikációs 
szituációnak megfelelő 
formát alkalmazó és 
három irányító kérdés 
alapján kifejtett írás 
(norma szerinti 
megfogalmazásmódok)  

 
 

75 perc 
feladatmegoldás 

 

 

4. Szóbeli kommunikáció 

 

 

túlnyomórészt egyszerű 
mondatszerkezetek 
(rádióadás, interjú stb.) 

válaszlap-
kitöltés 

4.  rész Globális/szelektív 
szövegértés   

Monologikus, leíró típusú 
hallott szöveg, kb. 450 szó, 
túlnyomórészt egyszerű 
mondatszerkezetek 
(iskolarádió-szöveg, internet 
stb.)  

többszörös 
feleletválasztás  három 
lehetőségből 

5.  rész Globális  
szövegértés 

Négy, egyenként 30-40 szavas 
monologikus, leíró hallott 
szöveg  (párbeszéd, interjú, 
telefonhívás stb.)  

hozzárendelés 

 mérés célja kiindulópont feladattípus időtartam 

1. rész Kommunikációs 
készség/hétköznapi 
beszédhelyzet 

Előre összeállított 
kérdéskatalógus alapján feltett 
kérdések 

 
 
 
Irányított 
beszélgetés 

 
 
 
 
15 perc  

2. rész  Összefüggő, monologikus 
rövid előadás 
 
Kommunikációs 
készség/ismert témával 
kapcsolatos tájékoztatás  

Választott téma 
 
 
A prezentáció témájára 
vonatkozó kérdések 


