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Azonosítás
Ellenőrizze a vizsgázók érvényes fényképes 
igazolványát (személyi igazolvány, jogosítvány, 
útlevél). 
Érvényes igazolvány hiányában a vizsgázó nem 
vehet részt a vizsgán! A vizsgázó tartsa a vizsga 
során a padon, jól látható helyen az igazolványt.

Az írásbeli vizsga 9:30-kor kezdődik. 
Írja fel a táblára a kezdés, a befejezés idejét, 
külön a részfeladatokhoz rendelt időket. 
A vizsga délelőtt több időblokkból áll (I-II, III. 
és IV. feladatok), mindegyikre meghatározott 
idő van, a feladatokra visszatérni nem lehet.

A vizsga során javasolt a ceruza használata, 
tollal is írhat, de ha tollal dolgozik, a javítást a 
minta szerint végezze! 

A tévesen jelölt megoldást húzza át, a helyeset 
pedig karikázza be! (Lásd: 6 c válasz javítása 
b-re c. ábra) 

B1/B2 szinten:

C1 szinten:

Ültetés 
Ültesse le a vizsgázókat a teremben abc 
sorrendben. 

Az asztalokon a vizsgaanyagon kívül csak ceruza, 
radír (esetleg toll) és a vizsgázó belátása szerint 
zsebkendő, gyógyszer, ital lehet. 
A palackokról a címkéket el kell távolítani.

Személyes tárgyak
A vizsgázók a vizsga időtartamára a kabátokat, 
táskákat, a kikapcsolt mobiltelefonokat és 
okosórákat helyezzék el az arra kijelölt helyen a 
vizsgateremben. 

Tájékoztassa a vizsgázókat!
A beszédértés a szóbeli része, de délelőtt, az íráskészség 
feladatot követően kerül rá sor. Időtartama B1 szinten kb. 
30 perc, B2 szinten kb. 20-25 perc, C1 kb. 40 perc. 
Aki csak írásbelizik, annak nem szabad ott maradnia a 
beszédértés vizsgarésznél. 
A beszédértés vizsgarész alatt a termet elhagyni nem 
szabad.
Ha valaki a vizsga során elhagyja a termet (pl. mosdóba 
megy), a tesztfüzetet és a válaszlapot odaadja a 
teremfelügyelőnek, aki a teremelhagyási jegyzőkönyvbe 
feljegyzi a pontos időpontot, majd a visszaérkezés idejét 
is. 
Ha valakinek panasza van a vizsga során, azt azonnal 
jelezni kell a teremfelügyelőnél és vetesse fel a 
jegyzőkönyvet.

A vizsga eredmények a vizsga után 3 héttel érkeznek. 
Erről a vizsgázókat e-mailben értesíti a Vizsgaközpont. 
Az eredmények nem egyenlő a bizonyítvánnyal! 
A bizonyítványt a vizsgaeredmény kihirdetése után 15, 
legfeljebb 30 nappal tudják átvenni az adott vizsgahely 
központjában. (Tehát a vizsga után kb. 40 nappal tudják 
átvenni a bizonyítványt.) Erről is kapnak a vizsgázók 
e-mailt. Az át nem vett bizonyítványokat egy év után meg 
kell semmisíteni.
A vizsga alatt tilos a szótár és más segédeszköz 
használata.
A vizsgaszabályok megsértése és megszegése a vizsgáról 
való azonnali kizárással jár.

https://telc.hu/vizsgaztatoknak/

fényképes 

igazolvány

I. olvasáskészség 
90 perc

75 pont

II. nyelvi elemek 30 pont

III. íráskészség 60 perc 75 pont

IV. beszédértés kb. 30 perc 75 pont

I. olvasáskészség 
90 perc

48 pont

II. nyelvi elemek 22 pont

III. íráskészség 60 perc 48 pont

15 perc szünet

IV. beszédértés kb. 40 perc 48 pont



HANGANYAGOK 
TESZTELÉSE

VIZSGA ALATTI
TEENDŐK

Az audiofájlokhoz lejátszásához használja a 
telc audio portál alkalmazást!

9:30-kor kezdjék el a forgatókönyv 
szerint a vizsgát. 3 5

A vizsga során ellenőrizze, hogy a feladatlapok 
fejléce minden oldalon a megfelelő adatokkal van-e 
kitöltve. Hasonlítsa össze a személyi igazolványon 
található adatokkal. Ügyeljen arra, ha a vizsgázónak 
több keresztneve van, akkor mindegyik szerepeljen a 
válaszlapon.
Írja fel a tesztverzió azonosítóját a táblára vagy flip 
chart-ra. A C1 vizsga verzió teljes számát írassa be a 
vizsgázókkal.

A vizsgázó a feladatfüzetbe is írhat, de mivel az a 
vizsga után megsemmisítésre kerül, az ott megadott 
válasz nem értékelhető.
TILOS a vizsgázói azonosító sorába az üres mezőkbe 
bármit is íratni!

FELADATOK:
Készítse el az ülésrendet. Ha egy teremben több 
nyelvből és/vagy szintből ülő vizsgázók vannak, 
akkor nyelvenként és szintenként külön-külön 
készítsen egyet.

A vizsga alatt a padra kitett fényképes igazolványt 
ellenőrizze még egyszer és pontosan és 
olvashatóan vezesse fel az S30-as válaszlapoknak 
a számát (ez a résztvevői azonosító, a válaszlap jobb 
felső sarkaiban található 7 jegyű szám) a beengedő 
listára. Az igazolványszámot NEM kell rögzíteni. 
A válaszlapon található 4 jegyű számot, mely 
a vizsgázói azonosító előtt van,nem kell sehol 
feltüntetni.

A vizsga végéhez közeledve figyelmeztesse a 
vizsgázókat, amikor már csak 20, 10, 5 perc maradt a 
rendelkezésükre álló időből.

VIZSGA UTÁNI 
TEENDŐK7

Rendezze névsorba a válaszlapokat.
A leveleket csoportosítsa (1. és 2.levél) és rendezze névsorba.

A dolgozatokat csomagolja össze, és azokat az
• aláírt ültetési renddel,
• teremelhagyási jegyzőkönyvvel,
• rendkívüli eset jegyzőkönyvvel,
• a beeresztő listával, mely a vizsgázói kódokat is tartalmazza,
adja át a vizsgahely vezetőjének, vagy az általa 
meghatalmazott személynek.

A50 (három színű) jegyzőkönyv
Az A50 (három színű) jegyzőkönyvre jó erősen nyomja rá 
a tollat, hogy mind a három példányon jól olvasható legyen. 
Az írásbeli vizsga minden szinten 9:30-12:00 óráig tart.

A beszédértés NEM része az írásbeli vizsgának, ezért a 
vizsgázók számához csak azt a számot írja az A50-es 
jegyzőkönyvre, ahányan ebben az idősávban (9:30-12.00) 
a teremben az adott nyelven, szinten vizsgáztak.

A vizsgán meg nem jelent vizsgázókat nem szabad a színes
jegyzőkönyvön rögzíteni. Ha több nyelven vagy szinten 
vizsgáztak egy teremben, akkor nyelvenként és szintenként 
külön-külön jegyzőkönyvet kell írni, csak annyi vizsgázóról, 
akik az adott nyelven/szinten benn ültek.

Mivel az A50 (három színű) jegyzőkönyv Frankfurtba kerül, 
ezért a rendkívüli eseményeket arra németül vagy angolul 
rögzítse.

https://telc.hu/vizsgaztatoknak/

VÁLASZLAPOK 
KIOSZTÁSA
Ossza ki az S30-as válaszlapokat, a 
vizsgázók töltsék ki az azonosító lapokat. 4

NYELVVIZSGA 
VÉGE

A vizsgázók a termet csak azután hagyhatják el, 
hogy a teremfelügyelő beszedte, leszámolta a 
dolgozatokat, és meggyőződött arról, hogy azok 
hiánytalanul megvannak. 

6


