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s Megérti a személyére, családjára, 
közvetlen környezetére vonatkozó, 
gyakran használt egyszerű szavakat, 
szókapcsolatokat, ha lassan és 
tagoltan beszélnek hozzá. 

Megérti a személyéhez kapcsolódó, 
gyakran használt szavakat és 
kifejezéseket, személyes adat, család, 
vásárlás, környezet, tanulás munka 
területén. Megérti az egyszerű és 
világos hirdetés, üzenet lényegét. 

Megérti a világos, mindennapi beszéd 
lényegét a munka, szabadidő, tanulás 
témáiban. Ki tudja szűrni a lényeget, a 
szakmai és érdeklődési körébe tartozó 
aktuális események rádió és TV 
adásából, ha elég lassan és tagoltan 
beszélnek. 

Követni tudja a hosszabb beszédeket, 
előadásokat, bonyolultabb érveléseket 
is. Többnyire megérti a híreket és az 
aktuális események műsorait a 
médiában. Általában érti a filmeket, ha 
a szereplők köznyelven beszélnek. 

Még a nem világosan szerkesztett és 
rejtett jelentéstartalmú, hosszú 
szöveget is megérti. Erőfeszítés nélkül 
megérti a TV műsorokat, filmeket. 
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Megérti az egyszerű mondatokat, pl. 
hirdetésekben, plakátokon, vagy 
katalógusban az ismert nevek és 
szavak segítségével. 

El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű 
szöveget. Megtalálja a konkrét 
információt az egyszerű szövegben, pl. 
hirdetés, prospektus, menü, 
menetrend. Megérti a rövid, egyszerű 
magánleveleket. 

Megérti a főként köznyelven, vagy a 
munkájához kapcsolódó szaknyelven 
megírt szöveget. Magánlevélben 
megérti az események, érzelmek, vagy 
kívánságok leírását. 

El tudja olvasni a problémákkal 
foglalkozó cikkeket és beszámolókat, 
amelyek a szerzőjük véleményét is 
kifejtik. Megérti a kortárs irodalmi 
prózát. 

Megérti a hosszabb, összetett, 
tényszerű és irodalmi szövegeket és 
érzékeli bennük a különböző 
stílusjegyeket. A szakmai cikkeket és a 
hosszú műszaki leírásokat akkor is 
megérti, ha nem kapcsolódnak a 
szakterületéhez. 
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Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, a 
másik személy mondanivalóját kissé 
lassabban, vagy más kifejezésekkel 
megismétli, ill. segíti a mondanivaló 
megformálását. Fel tud tenni és meg 
tud válaszolni olyan kérdéseket, 
amelyek a mindennapi szükségletek 
kifejezésére szolgálnak. 

Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben 
egyszerű és közvetlen módon tud 
információt cserélni mindennapi 
tevékenységekről, témákról. Rövid 
információcserére még akkor is képes, 
ha egyébként nem ért meg eleget 
ahhoz, hogy a társalgásban 
folyamatosan részt vegyen. 

Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi 
helyzetben, amely utazás során 
adódik. Felkészülés nélkül részt tud 
venni ismert, az érdeklődési körének 
megfelelő, vagy mindennapi témákról 
(pl. család, szabadidő, tanulás, munka, 
utazás, aktuális esemény) szóló 
beszélgetésekben. 

Az anyanyelvi beszélővel természetes, 
könnyed és természetes 
kapcsolatteremtésre képes. Aktívan 
részt tud venni ismert témáról folyó 
társalgásban, úgy, hogy közben érvelve 
kifejti a véleményét.  

Folyamatosan és gördülékenyen fejezi 
ki magát, ritkán keres szavakat és 
kifejezéseket. A nyelvet könnyen és 
hatékonyan használja a különféle 
társadalmi és szakmai kapcsolatokban. 
Gondolatait, véleményét pontosan ki 
tudja fejteni, hozzászólását a 
beszélgetőtársakéhoz tudja kapcsolni. 
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Egyszerű kifejezésekkel és 
mondatokkal be tudja mutatni magát, 
lakóhelyét és ismerőseit. 

Egyszerű eszközökkel és mondatokkal 
tud beszélni a családjáról és másokról, 
életkörülményeiről, tanulmányairól, 
jelenlegi és előző szakmai 
tevékenységéről. 

Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni 
élményekről, eseményekről, álmairól, 
reményeiről és céljairól. Röviden meg 
tudja magyarázni és indokolni 
véleményét és terveit. 

Világosan, részletesen fejezi ki magát, 
több, az érdeklődési körébe tartozó 
témákban. Aktuális témáról ki tudja 
fejteni véleményét, úgy, hogy 
részletezi a különböző lehetőségek 
részleteit és hátrányait. 

Világosan és részletesen tud 
elmondani bonyolult dolgokat, úgy, 
hogy más, kapcsolódó témaköröket is 
bevon, egyes elemeket részletez, és 
mondanivalóját megfelelően fejezi be.  
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Tud képeslapra rövid, egyszerű 
üdvözletet írni. Ki tudja tölteni 
egyszerű nyomtatványon a személyi 
adatait, pl. név, állampolgárság, 
lakcím. 

Tud rövid, egyszerű jegyzetet, 
üzenetet, vagy magánjellegű levelet 
írni. 

Egyszerű, folyamatos szövegeket tud 
alkotni ismert, vagy érdeklődési 
körébe tartozó témákban. Élményeiről 
képes magánlevelet írni. 

Világos, részletes szöveget tud alkotni 
érdeklődési körébe tartozó témákról. 
Tud olyan dolgozatot, vagy beszámolót 
írni, amely érveket és ellenérveket 
tartalmaz. Levélben rá tud világítani 
egyes események jelentőségére. 

Képes álláspontjának világos, jól 
szerkesztett szövegben való 
megfogalmazására. Levélben, 
dolgozatban, beszámolóban úgy tud 
összetett témákról írni, hogy a 
fontosnak tartottakat kiemeli. Stílusát 
az olvasóhoz tudja igazítani. 

 


