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Nyelvvizsga
szintek

Megszerezhető kompetencia

A tanuló megérti és használja a mindennapi életben szükséges alapvető
kifejezéseket, szavakat. Egyszerű személyes jellegű kérdésekre tud
tőmondatokban helyesen válaszolni.
Euro
A tanuló a mindennapi életben előforduló gyakori témákról (pl. család, munka,
alapszint,
vásárlás, stb.) egyszerű nyelvtani szerkezet helyes használatával tud
Origó
kommunikálni. A nem összetett utasításokat megérti, ezekre tud reagálni a fent
középfok,
felsorolt témakörökben. Saját kéréseit és javaslatait képes tőmondatokban
ECL alapfok
megfogalmazni.
A tanuló több témában (nem speciális témák) képes egyszerű, folyamatos
szöveget alkotni. Gyakran használt szavak, kifejezések, egyszerű nyelvtani
szerkezetek segítségével ki tud fejezni élményt, állásfoglalást, kívánságot.
Olvasott illetve hallott szövegből képes kiszűrni a legfontosabb információkat.
Euro
A tanuló képes anyanyelvi beszélővel is viszonylag folyamatosan beszélgetni.
középszint
A hallott szövegben felismeri a gyakorta használt nyelvtani és szókincsbeli
ECL
fordulatokat. Olyan nyelvi fordulatokat használ, amik biztosítják a
középfok
spontaneitást. A hétköznapi témákban jártas, az elvontabb illetve szakmai
beszélgetésekben a lényegi pontokat képes kiszűrni, az elgondolások
vezérfonalát megérti.
Origó
Beszélgetésben illetve írott szövegben a tanuló felismeri a gyakorta használt
középfok
nyelvtani formákat és szókincsbeli fordulatokat. Biztonságosan, összefüggően
juttatja gondolatait kifejezésre. A hétköznapi társalgási stratégiákban jártas, az
elvontabb tartalmú beszélgetésekben illetve szövegfeldolgozásban a lényegi
pontokat kiszűri.
A tanuló a nyelvet folyamatosan, különösebb nehézség nélkül tudja alkalmazni
az élet minden területén. A komolyabb jelentéstartalmak és árnyalatok között
képes különbséget tenni. Az összetett témákban is képes véleményét
világosan, részletekbe menően megfogalmazni. A nehezebb nyelvtani

struktúrákat és szöveg összekötő elemeket magabiztosan használja.

Felsőfok 2

100

C1

Euro
A tanuló szándékának megfelelően, választékosan, árnyaltan, spontán módon
felsőszint,
fogalmaz speciális témákban, helyzetekben is. Képes visszaidézni a hallott és
Origó
írott szövegeket nyelvileg gazdag formában, részletekbe menően. A legkisebb
felsőfok
árnyalatok közötti különbséget is biztonságosan érti. A célnyelvet
ECL felsőfok
magabiztosan használja.

