Goethe-Zertifikat C2
C2 gyakorlott nyelvhasználat
A vizsgázó a vizsga sikeres letételével megmutatja, hogy könnyedén megért szinte
minden hallott vagy olvasott szöveget. A különböző beszélt vagy írott forrásokból
származó információkat össze tudja foglalni, összefüggően tudja felidézni az érveket
és a beszámolókat. Természetes módon, nagyon folyékonyan és pontosan tudja
kifejezni magát, a jelentések kisebb árnyalatai között is különbséget tud tenni, még a
bonyolultabb helyzetekben is.
•
•

•

A Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom vizsgát 18 éves kortól
ajánljuk.
A Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom C1 vizsga a Közös
Európai Referenciakeret (GER) legfelső, hatodik (C2) szintjének megfelelő
nyelvtudást feltételez.
Ennek a szintnek az eléréséhez – a meglévő tudástól és a tanulmányi
előzményektől függően – legalább 1000, egyenként 45 perces nyelvóra
szükséges.
Vizsgaidőszakok 2021

Írásbeli és szóbeli vizsga

Jelentkezés és befizetés

Vizsgadíjak

egy napon

2021.02.12.

2021.01.22.

2021.05.28.

2021.04.30.

2021.10.22.

2021.10.01.

Tanfolyami
résztvevőknek

Külső
vizsgázóknak

56.000,-

59.000,-

Tanfolyami résztvevőnek számít az a diák, aki a vizsgát megelőző 6 hónapnál nem régebben tanult
a Goethe Intézetben.

A vizsgajelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével és a vizsga díj befizetésével érvényes. A
vizsgázó felelőssége a jelentkezési lap határidőig való elküldése E-Mailben (pruefungenbudapest@goethe.de). A vizsgadíj befizethető banki utalással a 10918001-0000041557700016-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 3-5 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 Goethe-Zertifikat C2 vizsga modulonként is teljesíthető. Az egyes modulok teljesítéséről
külön bizonyítványt állítunk ki. Sikertelen részvizsga esetén egy későbbi idöpontban
lehetőség van az egyes modulokból újra vizsgázni. A már sikeres vizsgáról kiállított
bizonyítvány kombinálható a már meglévőkkel. A négy vizsgát egy helyen és egy időben
sikeresen teljesítítő vizsgázóinknak egy bizonyítványt állítunk ki, amelyben mind a négy
modul eredményét feltüntetjük.

