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MODULOK MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIA 

Kezdő 120 A1 

A1.1 

A1.2 

A1.3 

Megérti és használja 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, pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozóan. 
Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és 
világosan beszél és segítőkész 

Újrakezdő  120 A2 

A2.1 

A2.2 

A2.3 

Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek 
az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető 
személyes és családdal kapcsolatos információ, vásárlás, helyismeret, 
állás). Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, 
amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség ismerős és 
begyakorolt dolgokra vonatkozóan. Tud egyszerű nyelvi eszközöket 
használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen 
szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. 

Középhaladó 160 B1 

B1.1 

B1.2 

B1.3 

B1.4 

Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, 
amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak 
a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan 
helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. 
Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket 
ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni 
élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, 
továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző 
álláspontokat és terveket. 

ALAPFOKÚ NYELVVIZSGASZINT 

Haladó  240 B2 

B2.1 

B2.2 

B2.3 

B2.4 

B2.5 

B2.6 

Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő 
gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai 
beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes módon olyan szintű 
normális interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik 
félnek sem megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni sokféle 
témában, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy 
részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és 
hátrányokat. Beszélgetésben ill. írott szövegben a tanuló felismeri a 
gyakorta használt nyelvtani formákat és szókincsbeli fordulatokat. 
Biztonságosan, összefüggően juttatja gondolatait kifejezésre. A 
hétköznapi társalgási stratégiákban jártas, az elvontabb tartalmú 
beszélgetésekben ill. szövegfeldolgozásban a lényegi pontokat kiszűri. 

KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGASZINT 

Felsőfok 240 C1 

C1.1 

C1.2 

C1.3 

C1.4 

C1.5 

C1.6 

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. A tanuló szándékának megfelelően, 
választékosan, árnyaltan, spontán módon fogalmaz speciális témákban, 
helyzetekben is. Képes visszaidézni a halott és írott szövegeket nyelvileg 
gazdag formában, részletekbe menően. A legkisebb árnyalatok közötti 
különbséget is biztonságosan érti. A célnyelvet magabiztosan használja. 
Folyamatosan és természetes módon tudja kifejezni magát, anélkül, hogy 
túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket. A nyelvet 
rugalmasan és hatékonyan tudja használni társalgási, tanulmányi és 
szakmai célokra. Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni 
összetettebb témákban is, és eközben megbízhatóan alkalmazza a 
szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket. 

FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGASZINT 

Mesterfok 240 C2 

C2.1 

C2.2 

C2.3 

C2.4 

C2.5 

C2.6 

 
Szinte minden hallott vagy olvasott szöveget könnyedén megért.  
A különböző beszélt vagy írott forrásokból származó információkat össze 
tudja foglalni, összefüggően tudja felidézni az érveket és az 
elbeszéléseket. Természetes módon, nagyon folyékonyan és pontosan 
tudja kifejezni magát, a jelentések kisebb árnyalatai között is 
különbséget tud tenni, még a bonyolultabb helyzetekben is. 

 


