
DExam  

a Debreceni Egyetem  

     általános egynyelvű angol nyelvvizsgája 

A DExam vizsgarendszer követelményei összhangban 

vannak a KER (Közös Európai Referenciakeret) 

szintleírásaival. Így a DExam vizsga B2 szintje 

megfeleltethető a KER ajánlásokat követő B2 szintű hazai 

és külföldi vizsgákkal. 

Miért jó a DExam vizsga? 

 államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt ad 

 kommunikatív, életszerű feladatokkal mér 

 teret enged az egyéni érdeklődésnek 

 vizsgázóbarát 

Mi nincs a DExam vizsgán? 

 fordítás 

 nyelvtani teszt 

 fölösleges stressz 

Mi minden választható a DExam vizsgán? 

Modulfeladatok 

A vizsgázó az érdeklődésének megfelelő humán- vagy 

reálmodul feladatokkal mérheti tudását. 

Vizsgatípus 

 komplex vizsga 

 szóbeli vizsga 

 írásbeli vizsga 

Időbeosztás 

 komplex vizsga egy napon 

 szóbeli vizsga egy napon 

 

 

 

Vizsgázótárs 

A szóbeli (beszédkészség) vizsga páros vizsga, ahol a 

vizsgázó megjelölheti vizsgázótársát. 

Humán- vagy reálmodul? 
 

A Dexam vizsgarendszer sajátossága a modulválasztási 

lehetőség. A modulfeladatok a vizsgázók szűkebb vagy 

tágabb érdeklődési vagy szakterületéhez 

kötődnek, de tárgyi tudást nem mérnek. A 

humánmodult a társadalomtudományok és a 

művészetek iránt érdeklődőknek, a 

reálmodult a természettudományok és a 

technika iránt érdeklődőknek ajánljuk. 

A modulfeladatok száma az egyes 

vizsgarészekben különböző. 

A vizsga felépítése 

Szóbeli vizsga 

Vizsgarész Feladattípus Idő 

Beszédértés Hozzárendelés 30-35 

perc Kiegészítés 

Többszörös felelet- 

választás (3 lehetőségből) 

Beszédkészség Kiselőadás 18-23 

perc Társalgás a vizsgáztatóval 

Beszélgetés a 

vizsgázó 

 

A szóbeli vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a meg- 

szerezhető 50 pontból minimum 30 pontot (60%-ot) elér 

úgy, hogy mind a beszédértés, mind a beszédkészség 

vizsgarészben legalább 10 pontot (40%-ot) szerez. 

 

 

 

 

Írásbeli vizsga 

Vizsgarész Feladattípus Idő 

Írott szöveg 

értése és 

nyelvismeret 

Rövid választ igénylő kérdések 

 

75  

perc 

Mondatrészlet visszahelyezése 

szövegbe 

Igaz/ hamis állítás 

Hiányos szöveg kiegészítése 

szókészletből / 4 válasz- 

lehetőségből 

Íráskészség Levél 90 

perc 
Fogalmazás 

 

Az írásbeli vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az elérhető 

50 pontból minimum 30 pontot (60%-ot) szerez úgy, 

hogy mind az íráskészség, mind az írott szöveg értése és 

nyelvismeret vizsgarészben 10 pontot (40%-ot) vagy azt 

meghaladó eredményt ér el. 

 

A vizsgán a szótár használata nem megengedett. 

I. Beszédértés 

A vizsgázó a hanganyagokat hangszórón keresztül kétszer 

hallgatja meg. A vizsgafeladatsor 3 különböző témájú 

hanganyagból áll. Ezekhez 3bkülönböző típusú feladat 

kapcsolódik: 

1. hozzárendelés, 

2. kiegészítés, 

3. többszörös feleletválasztás (3 lehetőségből). 

A 3 feladatból 2 mindig modulfeladat, 1 pedig általános 

témájú.  

A feladatokban minden kérdés helyes megválaszolása 1 

pontot ér. A vizsgarész összpontszáma 25 vizsgapont. 

 

 



II. Beszédkészség 

A DExam szóbeli vizsga páros vizsga, melyen két 

vizsgázó két vizsgáztató előtt vizsgázik. A vizsgázók a 

jelentkezési lapon megjelölhetik, hogy kivel kívánnak 

együtt vizsgázni. 

A vizsga bemutatkozással indul, de ez nem számít be a 

vizsgaeredménybe. A vizsga 3 feladata közül az első 

kettőt egyénileg, a harmadikat pedig párban kell 

megoldani: 

1. kiselőadás, 

2. társalgás a vizsgázóval, 

3. beszélgetés a vizsgázótárssal. 

A kiselőadás a modulfeladat, amelyhez 10 perc 

felkészülési idő áll rendelkezésre. A vizsgázó feladata az 

általa kiválasztott szövegből kiindulva egy adott kérdésről 

kifejteni véleményét. 

A vizsgarész összpontszáma 25 vizsgapont. 

III. Írott szöveg értése és nyelvismeret 

A vizsgafeladatsor 4 különböző témájú szövegből áll. 

Ezekhez 4 különböző típusú feladat kapcsolódik: 

1. rövid választ igénylő kérdések, 

2. mondatrészlet visszahelyezése szövegbe, 

3. igaz/hamis állítás, 

4. hiányos szöveg kiegészítése szókészletből / 4 

válaszlehetőségből. 

A 4 feladatból 3 az írott szöveg értésé, 1 pedig a 

nyelvismeretet méri. A 4 feladatból 2 mindig modul- 

feladat, 2 pedig általános témájú. 

A feladatokban minden kérdés helyes megválaszolása  

1 pontot ér. A vizsgarész összpontszáma 25 vizsgapont. 

 

 

IV. Íráskészség 

A feladatsor 2 különböző műfajt képviselő feladatból áll: 

1. baráti vagy hivatalos levél (pályázati, érdeklődő, 

panaszlevél 

2. fogalmazás (elbeszélő, leíró, véleménykifejtő). 

Mindkét feladat szószám-terjedelme min. 120-150 szó 

közötti. 

A vizsgarész összpontszáma 25 vizsgapont. 

Vizsgaidőszakok 

A DExam Vizsgaközpont évente 3 vizsgaidőszakot 

szervez: 

 téli (január-február) 

 tavaszi (április-május) 

 őszi (október-november) 

Elérhetőségeink 

Cím:  Debreceni Egyeztem DExam Vizsgaközpont 

          4032 Debrecen, Komlóssy út 56. 

Telefon: (52) 532-740 

 (52) 512-900 / 23031 és 23131 

Fax: (52) 512-900 / 23031 

       Ügyfélfogadás 

    hétfő-csütörtök: 8.00-16.00 

    péntek:  8.00-12.00 

       Elektronikus ügyfélszolgálat: dexam@unideb.hu 

       Internetes portál: 

       www.dexam.hu 
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