Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
A1 Elementare Sprachverwendung
Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und
verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und
andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen - z.B. wo sie
wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben - und kann auf
Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn
die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen
und bereit sind zu helfen.
Zum Erreichen dieser Stufe benötigen Sie - abhängig von Vorkenntnissen und
Lernvoraussetzungen - 80 bis 200 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten.
Prüfungstermine 2019
Schriftlich
und mündlich

Anmeldung und
Bezahlung bis

01.02.2019
27.06.2019
29.11.2019

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 Goethe-Institut Budapest eingereicht und die Prüfungsgebühr entrichtet worden
ist.
Die Prüfungsgebühr kann per Karte, in bar oder per Banküberweisung entrichtet
werden. Bei Banküberweisungen gilt der Tag des Geldeingangs auf dem Konto des
Goethe-Instituts.
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 A1: Start Deutsch 1
A1 alapszintű nyelvhasználat
A vizsgázó a vizsga sikeres letételével megmutatja, hogy képes megérteni és használni
a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat,
amelyeknek célja konkrét szükségleteinek kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud
mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek
személyes jellegűek, és például a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra
vonatkoznak. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan,
világosan beszél és segítőkész.
•

A Goethe-Zertifikat A1: Start in Deutsch 1 vizsgát 16 éves kortól ajánljuk.

•

A Goethe-Zertifikat A1: Start in Deutsch 1 vizsga a Közös Európai
Referenciakeret (GER) első (A1) szintjének megfelelő nyelvtudást feltételez.

•

Ennek a szintnek az eléréséhez – a meglévő tudástól és a tanulmányi
előzményektől függően – kb. 80–200, egyenként 45 perces nyelvóra
szükséges.
Vizsgaidőszakok 2018
Írásbeli és szóbeli vizsga
egy napon
2018.01.08.
2018.04.11.
2018.11.26.

Jelentkezés és befizetés

2017.12.08.
2018.03.09.
2018.10.26.

A vizsgajelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével és a vizsga díj befizetésével érvényes. A
vizsgázó felelőssége a jelentkezési lap határidőig való leadása a Goethe Intézet Nyelvi
Titkárságán, vagy E-Mailben (pruefungen@budapest.goethe.org).

A vizsgadíj befizethetö

készpénzben vagy kártyával a Nyelvi Titkárság nyitvatartási idejében, valamint

banki

utalással a 10918001-00000415-57700016-os bankszámla számon. Jelentkezéskor az utalt
összeg a Goethe Intézet 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.

