
Részletes érettségi követelmények – Élő idegen nyelv 

A 2017. január 1-én életbe lépő változások 

 

A legfontosabb változás, hogy megszűnik a nyelvenkénti szabályozás, a vizsgakövetelmény 

minden élő idegen nyelvre egységesen vonatkozik. 

Ennek következménye, hogy a szabályozás, a megszokottól eltérően konkrét 
nyelvi példákat nem tartalmaz. 

 

Mindkét szintre jellemző változás, hogy a témakörök között új, 10. témakörként 
megjelenik a Gazdaság, családi gazdálkodás: 

 

  VIZSGASZINTEK 

Középszint (B1) Emelt szint (B2) 

10. Gazdaság 

Családi gazdálkodás 

- A pénz szerepe a 
mindennapokban 

- Vásárlás, szolgáltatások 
(pl. posta, bank) 

- Üzleti világ, fogyasztás, 
reklámok 

- Pénzkezelés a célnyelvi 
országokban 

Családi gazdálkodás Üzleti világ, fogyasztás, 
reklámok 

A pénz szerepe a 
mindennapokban 

Pénzkezelés a célnyelvi 
országokban 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. 
posta, bank) 

  

 

 

A középszintű vizsgát érintő változások: 

 

 Korábbi állapot Változás 

A vizsga szintje az Európa Tanács skálája A2-
B1 szintjének felel meg 

az Európa Tanács skálája B1 
szintjének felel meg 

Az olvasott szöveg értése 
vizsgarésznél előforduló 
szövegfajták 

 új: egyszerű, elbeszélő 
(modern szépirodalmi) 
szövegek 

Az olvasott szöveg értése 
vizsgarésznél előforduló 
feladattípusok 

 új: csoportosítás megadott 
kategóriák szerint 

Az olvasott szöveg értése 
feladatokhoz felhasznált 
szövegek együttes 
terjedelme 

900-1100 szó,  
a feladatsor 25-33 itemből 
áll 

1000-1200 szó,  
a feladatsor 25-30 itemből 
áll 

A nyelvhelyességnél 
felhasznált szöveg 

 új: a többi feladattípussal 
összhangban lévő szabályzás 



A nyelvhelyességnél 
felhasznált szövegek 
együttes terjedelme 

450-600 szó, 
összesen 18-30 itemből áll 

500-600 szó, 
összesen 20-25 itemből áll 

A hallott szöveg értése 
feladatokhoz felhasznált 
szövegek együttes 
terjedelme 

5-8 perc, 
összesen 18-25 
itemből áll 

6-9 perc, 
összesen 20-25 itemből áll 

Az íráskészség vizsgarésznél 
létrehozandó szövegfajták 

üdvözlőlap blogbejegyzés, 
internetes 
hozzászólás, e-
mail, 

Az íráskészség vizsgarész 
első feladatának terjedelme 

50-80 szó 80-100 szó 

A szóbeli vizsga 
tételsorának évente 
cserélendő része 

15% 10% 

A szóbeli tételek 
összeállítása 

ha a vizsgázók száma 9-nél 
kevesebb, akkor minimum 9 
tételt, ha 9 vagy annál több, 
akkor minimum 20 tételt 
kell készíteni 

ha a vizsgázók száma 10-nél 
kevesebb, akkor minimum 
10 tételt, ha 10 vagy annál 
több, akkor minimum 20 
tételt kell készíteni 

A szóbeli vizsga feladatai nyelvenként eltérő részletesen lásd alább 

 

A szóbeli vizsga feladatai: 

A vizsga három feladatból áll. (A vizsga néhány rövid, ráhangoló kérdéssel 
kezdődik. Az itt elhangzottakat nem értékelik.) 

A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulnak elő: 

- társalgás, 

- szerepjáték, 

- önálló témakifejtés verbális vagy vizuális segédanyagok alapján. 

A társalgási feladatban a vizsgázó néhány olyan kérdésre válaszol, amelyek 
saját személyéhez, közvetlen környezetéhez és hétköznapi tevékenységeihez 
kapcsolódnak. A társalgás egy témát érint. A feladathoz készült vizsgáztatói 
példány tartalmazza az előre megtervezett kérdéseket is. Ehhez a 
vizsgafeladathoz a vizsgázó nem kap tétellapot, a vizsgáztató által feltett, a 
témakörhöz kapcsolódó kérdésekre kell reagálnia. 

A szerepjáték során a vizsgázónak a mindennapi élet helyzeteihez hasonlító 
szituációban kell részt vennie, amelyben partnere a vizsgáztató. A vizsgázó 
feladata az, hogy az előre meghatározott helyzetben, a meghatározott cél 
elérése érdekében különböző kommunikációs szándékok felhasználásával 
beszélgetést (tranzakciót vagy interakciót) folytasson, azaz szükség esetén 
megfelelő kérdéseket tegyen fel, illetve az elhangzottakra megfelelően 
reagáljon. A vizsgázó számára készült leírás rögzíti a szituációt, a szerepeket és 
az elérendő célt, továbbá tartalmazhat néhány szavas szöveget, egyszerű 
képet, rajzot, ábrát. A szerep minden esetben reális, alkalmazkodik a vizsgázó 



személyéhez, életkorához. A feladathoz készült vizsgáztatói példány a 
vizsgázónak adott információkon túl tartalmazza az előre megtervezett 
kérdéseket is. A szerepjáték feladat-meghatározás egyértelműen megadja a 
szituációt és a vizsgázó szerepének leírását. A szóbeli vizsgán az aktív szerepet 
a vizsgázó játssza. 

Az önálló témakifejtés feladatban a vizsgázónak egy adott, hétköznapi 
témához kapcsolódóan kell gondolatait, véleményét összefüggően kifejtenie 
verbális vagy vizuális segédanyagok alapján. A vizsgázónak ebben a feladatban 
vagy két kép (fénykép, rajz) és megadott irányítószempontok alapján kell 
beszélnie egy adott témáról, vagy csak irányító szempontok alapján. Az önálló 
témakifejtés feladatban a vizsgázó számára készült tétellap tartalmazza a témát, 
adott esetben a képeket az irányító szempontokkal vagy kizárólag az irányító 
szempontokat. Az irányító szempontok egyrészt segítségül szolgálnak, másrészt 
megakadályozzák, hogy a vizsgázó előre megtanult szövegeket mondjon el. A 
vizsgáztató szükség esetén segítő kérdéseket tehet föl. A feladathoz készült 
vizsgáztatói példány a vizsgázónak adott információkon túl tartalmazza az előre 
megtervezett segítő kérdéseket is. A feladatok és a verbális segédanyagok az 
adott idegen nyelven vannak meghatározva. 

 

Az emelt szintű vizsgát érintő változások: 

 

 Korábbi állapot Változás 

Az olvasott szöveg értése 
vizsgarésznél előforduló 
szövegfajták 

 új: egyszerű, elbeszélő 
(modern szépirodalmi) 
szövegek, elektronikus 
levelek 

Az olvasott szöveg értése 
vizsgarésznél előforduló 
feladattípusok 

 új: csoportosítás megadott 
kategóriák szerint 

A nyelvhelyességnél 
felhasznált szövegek 
együttes terjedelme 

összesen 30-45 itemből áll összesen 30-35 itemből áll 

A hallott szöveg értése 
vizsgarésznél előforduló 
feladattípusok 

 új: térképkövetés 

Az íráskészség vizsgarésznél 
létrehozandó szövegfajták 

 e-mail, 

 blogbejegyzés, 

internetes hozzászólás 

A szóbeli vizsga 
tételsorának évente 
cserélendő része 

15% 10% 

A szóbeli vizsga feladatai nyelvenként eltérő részletesen lásd alább 

 

 



A szóbeli vizsga feladatai: 

 

A vizsga három feladatból áll. (A vizsgarész rövid, ráhangoló 
kérdésekkel kezdődik. Az itt elhangzottakat nem értékelik.) 

A társalgási feladat azt méri, hogy a vizsgázó képes-e olyan témákat 
érintő beszélgetésben részt venni, amelyek nem hétköznapi 
tevékenységéhez, hanem elvontabb jelenségekhez kapcsolódnak. A 
feladathoz készült vizsgáztatói példány a vizsgázónak adott információkon 
túl tartalmazza az előre megtervezett kérdéseket is. Ehhez a 
vizsgafeladathoz a vizsgázó nem kap tétellapot, a vizsgáztató által feltett, a 
témakörhöz kapcsolódó kérdésekre kell reagálnia. 

A vitafeladat során a vizsgázónak egy adott témához kapcsolódó 
provokatív állítást kell megvitatnia a vizsgáztatóval. A vizsgázó feladata 
az, hogy az adott állítás mellett vagy ellen érveljen, kifejtse álláspontját, és 
reagáljon vitapartnere álláspontjára a megadott 3-4 rövid irányító 
szempont alapján. A feladathoz készült vizsgáztatói példány a vizsgázónak 
adott információkon túl tartalmazza az adott témához kapcsolódó 
lehetséges érveket, amelyeket a vizsgáztató a beszélgetés során 
használhat. 

Az önálló témakifejtésben a vizsgázónak egy általánosabb témáról kell 
gondolatait, véleményét részletesen és összefüggően kifejtenie. Ehhez 
verbális illetve vizuális segédanyagok (képek, rajzok, grafikonok stb.) 
állnak rendelkezésére. A feladathoz készült vizsgáztatói példány a 
vizsgázónak adott információkon túl tartalmazza az előre megtervezett 
segítő kérdéseket is. 

A feladatok és a verbális segédanyagok az adott idegen nyelven vannak 
meghatározva. 

 


