Mi az onDaF?
Az onDaF egy német nyelvi szintfelmérő teszt, szövegkiegészítéses feladatokkal. Online jelentkezhet
a tesztre, szintén online választhat vizsgaidőpontot akár a budapesti Német Felsőoktatási Információs
Központba, akár az egyetemi DAAD lektorokhoz. A vizsga után azonnal megtudja az eredményt.
Az elért pontszám alapján az Európai Nyelvi Referenciakeret szerinti „A2 alatti”, "A2", "B1", "B2"
vagy "C1” kategóriák egyikébe soroljuk be a nyelvtudását.
Az onDaF nem nyelvvizsga, nem váltja ki a német felsőoktatási intézmények által megkövetelt
nyelvvizsgát (pl. a TestDaF-ot).

Ki tegyen onDaF vizsgát?
Ha tudni szeretné, hogy melyik tanfolyami szint a megfelelő Önnek, vagy ha DAAD ösztöndíjra
pályázik, az onDaF objektíven és megbízhatóan méri fel a nyelvtudását.
Amennyiben nem rendelkezik érvényes dokumentummal az aktuális nyelvtudásáról, a DAAD nyári
egyetemi és egyéb ösztöndíj-pályázatához szüksége lesz egy onDaF bizonyítványra.

Kiváltja az onDaF bizonyítvány a TestDaF vizsgát?
Az onDaF sem a TestDaF vizsgát, sem más nyelvvizsgát nem vált ki. Az onDaF nem nyelvvizsga, így a
német felsőoktatási intézményekbe való jelentkezéshez szükséges nyelvvizsgát sem helyettesíti. Az
onDaF kizárólag a nyelvtudás gyors általános felmérésére szolgál.

Van költsége az onDaF tesztnek?
Nem, a részvétel Magyarországon ingyenes.

Hogyan jelentkezhetek az onDaF tesztre?
Ha megtalálta a megfelelő helyszínt , jelentkezzen be a honlapon, és válassza a „Prüfung buchen”
(jelentkezés a vizsgára) menüpontot. Jelölje meg az onDaF standard verzióját, majd válassza ki az
országot, települést és a helyszínt. Az online naptárban válasszon egy szabad időpontot (kékkel
jelölve), végül adja meg a kapott TAN számot, melyet a vizsgahelytől a jelentkezéskor kapott. A
jelentkezésről e-mailben visszaigazolást kap.

Hány feladatból áll az onDaF? Milyen hosszú a teszt?
Az onDaF nyolc feladatból áll. Minden feladat egy szöveg 20 kihagyott szóval. Minden szövegre
maximum öt perce van, a teszt tehát összese maximum 40 perces.

Hogyan készülhetek fel az onDaF-ra?
A legjobb, ha a felmérés formátumával ismerkedik meg. Erről bővebb leírást talál a TestDaF Intézet
honlapján (www.testdaf.de) a „Fit für den TestDaF?” („Felkészült a TestDaF-ra?”) címszó alatt, ahol
két hasonló szöveget talál. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy ezek a szövegek nehezebbek az
onDaF vizsgáénál.

Mit hozzak magammal a vizsgára?
Legyen Önnél érvényes, fényképes személyazonosító okmány (útlevél, személyi igazolvány,
jogosítvány). Az igazolványt a vizsga előtt készítse elő.

Használhatók segédeszközök a vizsgán?
Nem, semmilyen segédeszköz nem engedélyezett. Kérjük, ügyeljen rá, hogy a böngésző ablak a vizsga
kezdetétől nem bezárható, kicsinyíthető, háttérbe küldhető.

Forrás és további információk:
https://www.ondaf.de/gast/ondaf/info/teilnehmer-faq.jsp#all1

