Tudnivalók az ÖSD vizsgákról
Kedves Vizsgázónk!
Az alábbiakban hasznos tippeket olvashat az ÖSD nyelvvizsgákhoz. Kérjük, hogy ezeken kívül
a siófoki vizsgahelyen érvényes ÖSD Vizsgaszabályzatot is olvassa el figyelmesen!
Tudnivalók az írásbeli vizsgáról:
A vizsga előtt
• Hozzon magával tollat, fényképes igazolványt (személyigazolványt vagy útlevelet) és hozza
el vizsgabeosztását!
• Kb. 20 perccel korábban érkezzen meg a helyszínre.
• A tájékozódásban a faliújságra kitűzött beosztások és a folyosón elhelyezett táblák segítenek.
A vizsga alatt
• Kapcsolja ki a mobiltelefonját és egyéb elektromos eszközeit, helyezze el őket a táskájában.
Elektromos készülékek használata a vizsga ideje alatt szigorúan tilos! A vizsgázó, aki telefonját
(vagy más készülékét) a vizsga során használja, kizárható a vizsgázásból!
• A teremfelügyelő kibontja a feladatokat és a vizsgához szükséges nyomtatványokat tartalmazó
csomagot (a vizsgaanyagok felbontásáról jegyzőkönyv készül).
• A teremfelügyelő ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát, fényképes igazolványuk alapján.
Kérjük, szóljon, ha hibát észlel az adataiban!
• A teremfelügyelő kiosztja a vizsga borítólapját és a feladatlapokat.
• A vizsga során kövesse a teremfelügyelő utasításait! A teremfelügyelő segít a borítólapon és
a vizsga-feladatlapokon kért személyes adatok/dátumok kitöltésében.
• Amennyiben kérdése van, tegye fel a teremfelügyelőnek!
• A teremfelügyelő tájékoztatni fogja az egyes vizsgarészek hosszáról és felírja a táblára, hogy
meddig dolgozhat.
• A vizsgázóknak lehetőségük van mosdóba menni a vizsga ideje alatt. A mosdóban egyszerre
egy vizsgázó tartózkodhat. Amennyiben kimegy a mosdóba, nem kaphat plusz időt a feladatok
megoldására.
• A vizsga után a teremfelügyelő összegyűjti a feladatlapokat.
• Mielőtt kimegy a vizsgateremből, ellenőrizze, hogy nem felejtett-e bent semmit (pl. szótárat)!
Tudnivalók a szóbeli vizsgáról:
A vizsga előtt
• Hozzon magával tollat, fényképes igazolványt (személyigazolványt vagy útlevelet) és hozza
el vizsgabeosztását!
• Kb. 20 perccel korábban érkezzen meg a helyszínre.
• A tájékozódásban a faliújságra kitűzött beosztások és a folyosón elhelyezett táblák segítenek.
• Kérjük, hogy ameddig nem kerül sorra (amíg nem szólítjuk), csendben várakozzon az arra
kijelölt helyen.
• A vizsga előtt adatellenőrzésre fogjuk szólítani, hogy összevethessük a személyi igazolványa
adatait a jelentkezéskor benyújtott adatokkal. Kérjük, szóljon, ha hibát észlel az adataiban!

• A vizsga idejére kapcsolja ki telefonját és egyéb elektromos eszközeit. Ezeket sem a
felkészülési idő, sem a vizsga ideje alatt nem használhatja, ezért helyezze el őket a táskájában.
Személyes holmiját, telefonját hagyja a kijelölt helyen.
A vizsga alatt
• A felkészülési időben lehetősége van a vizsgafeladatok kidolgozására. Ehhez feladatlapot és
pecsétes jegyzetlapot, valamint szótárt kap. A felkészülés zárt, külön teremben történik. Innen
a vizsgáztatók fogják Önt a vizsgára szólítani. (A felkészülés a B1 vizsgára kb. 15 percig, a B2
vizsgára 15 percig, a C1 vizsgára 20 percig tart. B1 vizsgán nem lehet szótárt használni, B2
vizsgán kétnyelvű, C1 vizsgán egynyelvű szótár használata megengedett.)
• A vizsga maga kb. 15-20 percet vesz igénybe. A vizsga után a vizsgázónak nincs további
teendője, el kell hagynia a vizsgahelyszínt.
További tippek:
• Csak olyan szótárt használjon, amelyben nincsenek saját megjegyzések, jegyzetek!
• Ha a teljesítményét befolyásoló, zavaró tényezőt észlel, vagy rosszul érzi magát/beteg stb.,
szóljon a teremfelügyelőnek.
Gyakori kérdések:
- Be kell-e jelentkeznem a vizsgahelyen, ha megérkeztem a vizsgára?
Nem. A vizsga előtt csak a tantermet kell megkeresnie, ahol vizsgázni fog. A vizsga elején a
teremfelügyelő ellenőrzi az adatokat, a szóbeli vizsgára pedig szólítani fogjuk név szerint a
vizsgázókat. Külön bejelentkezni nem kell.
- Kell-e valamit aláírni, adminisztrálni az írásbeli/ szóbeli vizsga után?
Nem, a vizsga után minden vizsgázó elmehet.
- Mikor tudom a kijavított vizsgámat megtekinteni? A vizsgákat a vizsgahelyen a vizsgaidőpont
után még egy hónapig meg lehet tekinteni. Csak nyitvatartási időben és csak előre egyeztetett
időpontban tudjuk Önt fogadni.
- Mikor kapom meg a vizsgabizonyítványt?
Az írásbeli vizsga előtt a teremfelügyelő fogja elmondani, hogy mikortól vehető át a
bizonyítvány.
- A bizonyítványokat csak egy napig lehet átvenni? Nem, a bizonyítványokat az átvétel első
napjától nyitvatartási időben bármikor át lehet venni a vizsgahelyen. (Nyitva tartás: H-P:08.0015.00)
- Átveheti más is a bizonyítványomat?
Igen, ha írnak meghatalmazást, a bizonyítványt a vizsgázó hozzátartozója is átveheti.
- Kipostázzák a bizonyítványomat?
Nem, a nyelvvizsga-bizonyítványokat személyesen/meghatalmazott megbízásával lehet
átvenni a vizsgahelyen.

- A vizsgám egyik része (szóbeli vagy írásbeli) nem sikerült. Elég csak a másik felét újra
letennem?
Nem, amennyiben akkreditált vizsgája egyik része sikertelen, újra el kell jönnie mindkét
vizsgarészre (kivéve az alapfokú B1 vizsgát).
- A szóbelin elért magas pontszám beleszámít az írásbeli vizsga pontjaiba (vagy fordítva)?
Nem, a szóbeli és az írásbeli vizsgán is 60%-os eredményt kell elérni. A pontokat nem lehet
„összevonni”.
- Az írásbelin (B2, C1) összességében elértem a 42 pontos határt, mégsem sikerült a vizsgám.
Miért?
Az írásbeli vizsga összpontszámán kívül a Leseverstehen, Hörverstehen és Schreiben
vizsgarészeken elért pontszámok külön is számítanak, itt is el kell érni egy minimumot (ld.
Vizsgaszabályzat).
Mintafeladatsorok az akkreditált ÖSD-nyelvvizsgákhoz
ÖSD ZB1: https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-zertifikat-b1-zb1/
ÖSD ZB2: https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-zertifikat-b2-zb2/
ÖSD ZC1: https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-zertifikat-c1-zc1/

