Goethe-Zertifikat B1
B1 Selbstständige Sprachverwendung
Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um
vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen
bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und
zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann
über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu
Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben. Zum Erreichen dieser
Stufe benötigen Sie – abhängig von Vorkenntnissen und Lernvoraussetzungen – 350 bis 650
Unterrichtseinheiten à 45 Minuten.
Prüfungstermine 2018
Schriftlich und mündlich

Anmeldung und Bezahlung bis

27/28.06.2018

26.05.2018

Die Teilnahme an der Prüfung ist nur dann möglich, wenn fristgerecht, d.h. bis zum Tag, an
dem die Anmeldefrist für die jeweilige Prüfung abläuft, das Anmeldeformular beim Deutsches
Kulturforum Debrecen eingereicht und die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist.
Die Prüfungsgebühr kann per Banküberweisung entrichtet werden. Bei Banküberweisungen
gilt der Tag des Geldeingangs auf dem Konto des Deutschen Kulturforums Debrecen
(11600006-00000000-23053023).
Den Beginn der schriftlichen Prüfung bekommen die Prüfungsteilnehmenden rechtzeitig vor
der Prüfung mitgeteilt, die Uhrzeit der mündlichen Prüfung wird abhängig von der Anzahl der
Teilnehmenden angekündigt.
Die Prüfungsteilnehmenden sind dazu verpflichtet, die Prüfungsordnung zur Kenntnis zu
nehmen. Mit der Anmeldung zur Prüfung und mit der Bezahlung der Prüfungsgebühr bestätigt
der/die

Prüfungsteilnehmer/-in,

dass

er/sie

die

Prüfungsordnung

sowie

die

Durchführungsbestimmungen in ihrer jeweils aktuellen Fassung zur Kenntnis genommen hat
und anerkennt.
Sofern es die organisatorischen Möglichkeiten am Prüfungszentrum erlauben, kann beim
GOETHE-ZERTIFIKAT B1 auf Wunsch zusätzlich ein Gesamtzeugnis ausgestellt werden, das

das Bestehen aller vier Module innerhalb eines Jahres an einem Prüfungszentrum bescheinigt
sowie die einzelnen Ergebnisse und Prüfungstermine ausweist. Näheres regelt das
Prüfungszentrum.

Goethe-Zertifikat B1
B1 önálló nyelvhasználat
A vizsgázó a vizsga sikeres letételével megmutatja, hogy megérti a fontosabb információkat
olyan világos, standard szövegekben, amelyek számára ismerős, a munkával, iskolával,
szabadidővel stb. kapcsolatos témákról szólnak. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely
a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan
témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni
élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja
indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.
-

A Goethe-Zertifikat B1 für Erwachsene vizsgát 16 éves kortól ajánljuk.

-

A Goethe-Zertifikat B1 vizsga a Közös Európai Referenciakeret (GER) harmadik (B1)
szintjének megfelelő nyelvtudást feltételez.

-

Ennek a szintnek az eléréséhez – a meglévő tudástól és a tanulmányi előzményektől
függően – kb. 350–650, egyenként 45 perces nyelvóra szükséges.
Vizsgaidőszakok 2018
Írásbeli és szóbeli

Jelentkezés és befizetés

2018.06.27/28.

2018.05.26.

A vizsgajelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetésével érvényes. A
vizsgázó felelőssége a jelentkezési lap határidőig való elküldése E-Mail-en keresztül
(goethe@deutsches-kulturforum.hu). A vizsgadíj banki utalással a 11600006-0000000023053023 bankszámla számon fizethető be. Jelentkezéskor az utalt összeg a Debreceni Német
Kulturális Fórum bankszámláján való megjelenéskor tekinthető elfogadottnak.
A vizsgabeosztást, illetve a vizsgával kapcsolatos fontos információkat a vizsga előtt legkésőbb
10 nappal közöljük a vizsgázóval. A vizsgabeosztás a jelentkezők számától függően változhat.
A vizsga jelentkezés a vizsgadíj befizetésével, a vizsgaszabályzat elfogadásával, valamint a
végrehajtási szabályzat aktuális változatának tudomásul vételével lép érvénybe.

A vizsga nemzetközi változata moduláris szerkezetű, amelyben a négy vizsgarész külön-külön
is letehető.
A magyar akkreditáció szabályaihoz igazodva Magyarországon a vizsgát két részre bontva
kínáljuk. A minimumszintek tehát a nemzetközi vizsga szabályainak megfelelően
vizsgarészenként

(készségenként)

értendők,

de

a

vizsga

végső

értékelése

és

a

bizonyítványszerzés szempontjából két-két modul egy vizsgarendszernek számít: 1. Szóbeli
vizsga (beszédkészség és hallott szöveg értése), 2. Írásbeli vizsga (olvasott szöveg értése és
íráskészség).
További információ: http://www.nyak.hu/doc/abc/tajekoztato.asp

