
Goethe-Zertifikat C1 

C1 Kompetente Sprachverwendung 

Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite 

Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich 

erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und 

beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Kann 

sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei 

verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden. Zum Erreichen dieser Stufe 

benötigen Sie – abhängig von Vorkenntnissen und Lernvoraussetzungen – 800 bis 1000 

Unterrichtseinheiten à 45 Minuten.  

Prüfungstermine 2019 

Schriftlich und mündlich Anmeldung und Bezahlung bis 

31.01.2019 

26.06.2019 

28.11.2019 

04.01.2019 

24.05.2019 

25.10.2019 

 

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. 



 

 

Goethe-Zertifikat C1 

C1 gyakorlott nyelvhasználat 

A vizsgázó a vizsga sikeres letételével megmutatja, hogy meg tud érteni igényesebb és hosszabb 

szövegeket a különböző típusú szövegek széles körében, és a rejtett jelentéstartalmakat is 

érzékeli. Folyamatosan és természetes módon tudja kifejezni magát, anélkül hogy túl sokszor 

kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja 

használni társalgási, tanulmányi és szakmai célokra. Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget 

tud alkotni összetettebb témákban is, és eközben megbízhatóan alkalmazza a különböző 

szövegösszekötő elemeket. 

- A Goethe-Zertifikat C1 vizsgát 16 éves kortól ajánljuk. 

- A Goethe-Zertifikat C1 vizsga a Közös Európai Referenciakeret (GER) ötödik (C1) 

szintjének megfelelő nyelvtudást feltételez. 

- Ennek a szintnek az eléréséhez – a meglévő tudástól és a tanulmányi előzményektől 

függően – kb. 800–1000, egyenként 45 perces nyelvóra szükséges. 

Vizsgaidőszakok 2019 

Írásbeli és szóbeli Jelentkezés és befizetés 

2019.01.31. 

2019.06.26. 

2019.11.28. 

2019.01.04. 

2019.05.24. 

2019.10.25. 

 

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 11600006-00000000-

23053023 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. 


