B1E (EGYNYELVŰ ALAPFOK)
INTERJÚ
Az értékelési szempontok sávleírása
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Meg tudja adni az interjú során kért konkrét információt, de ezt korlátozott pontossággal teszi. Tud kezdeményezni, de az interjú folyamán nagyon függ az interjú
készítőjétől.
Képes egyszerű kommunikáció kezdeményezésére, fenntartására és befejezésére. Több rövidebb, különálló elemet össze tud kapcsolni összefüggő, lineáris
szempontsorozattá. Érthetően tud folyamatosan beszélni, bár gyakran kell szünetet beiktatnia mondanivalójának megtervezése céljából.
A nyelvi funkciók széles körét tudja alkalmazni, illetve reagálni tud rájuk a legközismertebb nyelvi megfelelőik semleges stílusban való használatával. Ismeri a lényeges
udvariassági szokásokat, és azoknak megfelelően viselkedik.
Elegendően széles körű nyelvtudással rendelkezik ahhoz, hogy leírjon előre nem látható szituációkat, elfogadható pontossággal megmagyarázza valamely gondolat vagy
probléma főbb szempontjait; … elegendő nyelvtudása van a boldoguláshoz, szókincse elegendő ahhoz, hogy némi habozás és körülírás mellett kifejezze magát olyan
témákban, mint például a munka, de lexikai korlátok ismétlésekhez, sőt esetenként kifejezési nehézségekhez vezetnek.
A vizsgázó nagyfokú jártasságot mutat az interjúban, kielégítő információkat nyújtva, jó tempóban, egyszerűen, de folyamatosan beszélve, a helyzetnek és a célnak
megfelelő stílusban, helyesen alkalmazott alapvető szókinccsel, egyszerű, összefüggő mondatokban, kevés nyelvi hibát elkövetve reagál a partner beszédére.
Megfelelő jártasságot mutat az interjúban, mérsékelt tempóban, némileg bizonytalanul, hosszabb beszéd esetén gyakran szünetet tartva, az üzleti kommunikáció
szabályainak többnyire megfelelő stílusban, többnyire megfelelő szóhasználattal, egyszerű összefüggő mondataiban néhány súlyos, de nem értelemzavaró hibát
elkövetve reagál a partner beszédére.
Járatos az interjúban, de a szerepkörbe nem tud teljesen beilleszkedni, nagyjából megfelelően, hosszabb szünetekkel és mondanivalójának gyakori módosításával,
csak a lényeges információkra szorítkozva, az üzleti kommunikáció szabályaiban még elfogadható stílusban, egyszerű szókinccsel, többnyire hibás, de érthető
egyszerű mondatokban reagál a partner beszédére.
Járatlan az interjúban; bizonytalanul, korlátozott közléstartalommal, gyakran megakadva reagál, folyamatosan újra kell kezdenie, vagy át kell fogalmaznia
mondanivalóját, nem veszi kellőképpen figyelembe a helyzet jellemzőit, szókincse szegényes, a megfelelő nyelvi eszközök ismeretének hiánya miatt mondatai
töredékesek.
Alig tud valamit a szerepkörről; vizsgáztatói segítséggel, igen csekély közléstartalommal reagál, beszéde töredékes, nyelvi viselkedése és stílusa inadekvát,
szókincse minimális, a nyelvi eszközök ismeretének hiánya miatt közlése többnyire sikertelen.
Nem értékelhető.

Publikus, tájékoztató jellegű dokumentum
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Egyenes vonalvezetésű leírást meglehetősen folyékonyan tud előadni, a főbb pontok lineáris sorba rendezésével.
Viszonylagos könnyedséggel tudja magát kifejezni. Bizonyos fogalmazási nehézségek ellenére, amelyek szünetekhez vezetnek, és „zsákutcába” torkollnak, segítség
nélkül, hatékonyan tud beszélni. Érthetően tud folyamatosan beszélni, bár gyakran kell szünetet beiktatnia mondanivalójának n yelvtani vagy szókincsbeli
megtervezése céljából, és mondanivalójának módosítása nagyon szembetűnő, elsősorban akkor, ha hosszasabban beszél szabadon.
Elegendő szókincse van ahhoz, hogy némi körülírással ki tudja magát fejezni. Elemi szókincsét jól alkalmazza, de nagyobb hibá k még előfordulnak, amikor
bonyolultabb gondolatok kifejezésére vagy ismeretlen témák és helyzetek kezelésére kerül sor.
Ismerős kontextusokban elfogadható nyelvhelyességgel kommunikál; általában jól alkalmazza tudását, bár észrevehető anyanyelvi hatások mutatkoznak. Hibák
előfordulnak, de világos, hogy mit akar kifejezni. Az előreláthatóbb helyzetekkel kapcsolatos gyakran használt „begyakorolt mondatok” és minták készletét
elfogadható nyelvhelyességgel alkalmazza.
A vizsgázó a dokumentumot önállóan és részletesen, egyenletes beszédtempóval, a fontos gondolatok megfelelő kiemelésével, jól használt szókinccsel, egyszerű,
összefüggő mondatokban, hibát alig elkövetve mutatja be, a kérdésekre jól válaszol.
A dokumentumot önállóan és/vagy kis segítséggel, a lényegét jól összefoglalva, csak néhányszor megakadva, kisebb pontatlanságokat tartalmazó szókinccsel,
egyszerű, összefüggő mondatokban, kisebb hibákat elkövetve mutatja be, a kérdésekre megfelelően válaszol.
A dokumentumot (részben) önállóan, még elfogadható módon, beszédében többször megakadva, lassabb beszédtempóval, korlátozott, esetenként hibás
szókinccsel, egyszerű mondatokban, a megértést nem befolyásoló hibákat elkövetve mutatja be, a kérdésekre adott válaszai többnyire elfogadhatók.
A dokumentumot csak segítséggel, lassú beszédtempóval, zavaró szüneteket tartva, szegényes, többségében hibás szókinccsel, töredékes mondatokban, a
megértést gyakran akadályozó hibákat elkövetve mutatja be. A feladat megoldása hiányos/hibás.
A dokumentum bemutatása töredékes / önállóan beszél, de alig közöl helytálló információt, beszéde összefüggéstelen, beszédtempója a megértést akadályozza,
szókincse minimális, nyelvhasználatát súlyos hibák jellemzik, amelyek a megértést akadályozzák.
Nem értékelhető.

Publikus, tájékoztató jellegű dokumentum
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Ismerős témákban felkészülés nélkül részt tud venni a társalgásban. Követni tudja a hozzá intézett világos beszédet, bár időn ként egyes szavak és fordulatok
ismétlését kéri. Képes fenntartani társalgást, de néha nehezen követhető, amikor mondanivalóját pontosan akarja kifejezni.
Szemtől szemben képes egyszerű kommunikáció kezdeményezésére, fenntartására és befejezésére ismerős vagy számára érdekes témákban. Meg tudja ismételni
az elhangzottak egy részét, hogy meggyőződjön arról, hogy egyformán értelmezik-e az elmondottakat.
A nyelvi funkciók széles körét tudja alkalmazni, illetve reagálni tud rájuk a legközismertebb nyelvi megfelelőik semleges stílusban való használatával. Ismeri a lényeges
udvariassági szokásokat, és azoknak megfelelően viselkedik.
Elegendően széles körű nyelvtudással rendelkezik ahhoz, hogy leírjon előre nem látható szituációkat, elfogadható pontossággal megmagyarázza valamely gondolat vagy
probléma főbb szempontjait; … elegendő nyelvtudása van a boldoguláshoz, szókincse elegendő ahhoz, hogy némi habozás és körülírás mellett kifejezze magát...
A vizsgázó nagyfokú jártasságot mutat a szakmai szerepkörben; kielégítő szakmai információkat nyújtva, jó tempóban, megfelelően, a helyzetnek és a célnak
megfelelő stílusban, helyesen alkalmazott szókinccsel, egyszerű, összefüggő mondatokban, kevés nyelvi hibát elkövetve reagál a partner beszédére.
Megfelelő jártasságot mutat a szakmai szerepkörben; némileg bizonytalanul, mérsékelt tempóban, az üzleti kommunikáció szabályainak többnyire megfelelő
stílusban, többnyire megfelelő szókinccsel, egyszerű összefüggő mondataiban néhány súlyos, de nem értelemzavaró hibát elkövetve reagál a partner beszédére, az
interakciót esetenként a vizsgáztató irányítja.
Járatos a szakmai szituációban, de a szakmai szerepkörbe nem tud teljesen beilleszkedni; csak a lényeges információkra szorítkozva, késéssel, zökkenőkkel, de
nagyjából megfelelően, az üzleti kommunikáció szabályaiban még elfogadható stílusban, szerény, de a legfontosabb elemeket még tartalmazó szókinccsel,
többnyire hibás, de érthető egyszerű mondatokban reagál a partner beszédére, az interakciót többnyire a vizsgáztató irányítja.
Járatlan a szakmai szerepkörben, a közléstartalom korlátozott, bizonytalanul, néha nem megfelelően reagál, nem veszi kellőképpen figyelembe a helyzet jellemzőit,
szókincse szegényes, a megfelelő nyelvi eszközök ismeretének hiánya miatt mondatai töredékesek, az interakció szaggatott.
Alig tud valamit a szakmai szerepkörről; a közléstartalom igen csekély, teljesen bizonytalan, csak a vizsgáztató segítségével tud esetenként reagálni, nyelvi
viselkedése és stílusa inadekvát, szókincse minimális, a nyelvi eszközök ismeretének hiánya miatt közlése többnyire sikertelen.
Nem értékelhető.
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