B1E (EGYNYELVŰ ALAPFOK)
SZAKMAI SZÖVEG ÍRÁSA
Globális sávleírás
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Saját területén belül a számára ismerős, begyakorolt vagy szokatlan dolgokkal kapcsolatban összegyűlt tényszerű információt bizonyos mértékig magabiztosan össze
tudja foglalni, beszámolót tud írni róla, és ki tudja fejezni a témával kapcsolatos véleményét.
A nyelvi funkciók széles körét tudja alkalmazni, illetve reagálni tud rájuk legközismertebb nyelvi megfelelőik semleges stílusban való használatával. Ismeri a lényeges
udvariassági szokásokat.
Elemi szókincsét jól alkalmazza, de nagyobb hibák még előfordulnak, amikor bonyolultabb gondolatok kifejezésére vagy ismeretlen témák és helyzetek kezelésére kerül
sor.
Egyszerű nyelvezet széles körét tudja használni. A helyesírás, a központozás és a szöveg elrendezése elég helyes ahhoz, hogy túlnyomórészt kö vethető legyen.
A vizsgázó minden információt tartalmazó, egyértelmű, egyszerű érveket vagy indokokat tartalmazó, a műfajnak megfelelő formájú és stílusú, logikus felépítésű, a témának
megfelelő, többnyire pontos szóhasználatú, egyszerű nyelvi szerkezetek széles körét bemutató szöveget készít.
A célnyelvű szöveg megfelelő formájú és stílusú, minden fő információt tartalmaz, jól érthető, többnyire megfelelő szókincsű, az egyszerű mondatokban, nyelvi
szerkezetekben apróbb nyelvi hibák előfordulnak.
A célnyelvű szöveg még érthető, a lényeges információk többségét tartalmazó, még elfogadható stílusú, szerény szókincsű, az egyszerű nyelvi szerkezetekben és
betanult fordulatokban több hiba is előfordul. A megoldás szociokulturális szempontból még elfogadható
A célnyelvű szöveg csak a megadott szempontokat ismétli, a műfajra jellemző sajátosságok csak elemekben fedezhetők fel, szókincse szegényes, szóhasználata gyakran
nem megfelelő, az egyszerű nyelvi szerkezetekben, betanult fordulatokban is gyakoriak a hibák, amelyek akadályozzák a megértést. A megoldás több helyen is kulturális
és szakmai normákat sért.
A célnyelvű szöveg alig tartalmaz információt, nagyrészt értelmezhetetlen mondattöredékekből áll, műfajilag nem megfelelő stílusú, szókincse minimális, szóhasználata
nem megfelelő, az egyszerű nyelvi szerkezetek használata többnyire sikertelen. A megoldás alapvető kulturális és szakmai normákat sért.
Értelmetlen szóhalmazt produkál, töredékekből álló szöveget készít, amely kulturális és szakmai szempontból elfogadhatatlan, szókincse/szóhasználata és nyelvhasználata
értékelhetetlen / Nem ír semmit.
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