B2 (KÖZÉPFOK)
SZAKMAI JELLEGŰ SZABAD BESZÉLGETÉS
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Általános, tanulmányi, szakmai vagy szabadidővel kapcsolatos témák széles körében folyékonyan, helyesen és hatékonyan használja a
nyelvet; a gondolatok közötti kapcsolatot világosan jelöli. Jó nyelvhelyességgel, természetes módon tud kommunikálni anélkül, hogy
láthatóan korlátoznia kellene mondanivalóját; a körülményeknek megfelelő stílust alkalmaz.
Olyan folyékony és természetes interakcióra képes, ami lehetővé teszi a rendszeres interakciót és hosszabb kapcsolat fenntartását
anyanyelvű beszélőkkel, anélkül, hogy az bármelyik fél számára megerőltető lenne. Ki tudja fejezni események és élmények személyes
jelentőségét, világosan meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit, megfelelő magyarázatot és érveket szolgáltatva.
A vizsgázó pontosan megérti a kérdéseket a szakmai hátteréről, amelyekre folyékonyan, pontos szóhasználattal, jól megformált,
összefüggő mondatokkal reagál, a kiejtése jó.
Megérti a kérdések, beszéd lényegét, ezekre többnyire összefüggő mondatokban és többnyire pontos szóhasználattal, kisebb nyelvi
hibákkal reagál.
Megérti a kérdések, beszéd többségét, amelyekre informatívan, korlátozott, de még elég informatív szókinccsel reagál, az interakcióban
még elfogadható módon vesz részt, beszédére egyszerűbb szerkezetek, nyelvi hibák jellemzőek az értelem torzítása nélkül.
Kérdéseket, beszédet többnyire csak a vizsgáztató segítségével érti meg, beszéde nem folyamatos, az interakció erős irányításra szorul,
szókincsére lényeges elemek hiánya jellemző, beszédét súlyos nyelvi hibák, többségében töredékes mondatok jellemzik.
Csak néhány kérdést ért meg a vizsgáztató segítségével, megnyilatkozásai alig értelmezhetők, szókincse rendkívül csekély, beszédében
nyomokban jelen van az idegen nyelv szabályainak ismerete, kiejtését súlyos hibák jellemzik.
Semmit sem ért meg a hozzá intézett kérdésekből, nyelvi produkcióra képtelen, megnyilatkozásai értékelhetetlenek.
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Szakterületén belül ki tud szűrni információt, gondolatokat és véleményeket magasan specializálódott szakmai forrásokból.
Meg tud érteni napjaink problémáival foglalkozó cikkeket és beszámolókat, amelyekben az író bizonyos álláspontot vagy nézőpontot
képvisel.
Össze tudja foglalni … szövegek széles skáláját, … a főbb gondolatokat. Lexikai pontossága általában magas szintű.
Megbízhatóan tud részletes információkat átadni.
A vizsgázó egyértelműen felismeri és helytállóan értelmezi a szöveg funkcióját és tartalmát és koherens magyar szövegében minden
lényeges tartalmi elemet ismertet, pontos szakkifejezéseket használ.
Felismeri a szöveg funkcióját, lényegében helytállóan értelmezi a tartalmát, jelentéktelenebb részeket figyelmen kívül hagy, és a szöveg
lényeges tartalmi elemeit összefüggő magyar szövegben, többnyire pontos szakkifejezésekkel ismerteti.
Felismeri a szöveg funkciójának lényegét, és elfogadhatóan értelmezi annak főbb pontjait, a szöveg lényeges tartalmi elemeit
strukturálatlanul, a szakkifejezések helyett néhol nem megfelelő vagy általános kifejezéseket használva ismerteti.
Csak részben ismeri fel a szöveg funkcióját, és csak a vizsgáztató segítségével tudja a szöveget értelmezni, csak az egyes részeit
ismerteti töredékes megfogalmazásban, az információ fontos részei elvesznek, illetve sérülnek.
Félreérti a szöveg funkcióját, csak néhány rész értelmezésére és csak a szöveg egyes elemeinek közvetítésére képes a vizsgáztató
segítségével, a közvetítés során alig derül ki valami a szöveg témájáról.
Nem tudja megállapítani a szöveg funkcióját, a szöveget a vizsgáztató segítségével sem tudja értelmezni, nem közvetít semmit a szöveg
tartalmából.
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Világos, szisztematikusan kifejtett leírást és bemutatást tud adni, megfelelően kiemeli a fontos gondolatokat, és mondanivalóját
alátámasztja.
Világos, részletes leírást és bemutatást tud adni az érdeklődési köréhez kapcsolódó témák széles skálájában, gondolatait kiegészítő
adatokkal és megfelelő példákkal fejtiki és támasztja alá.
A vizsgázó a feladatban megadott témát tartalmilag gazdagon, szakmailag informatívan, logikusan fejti ki, beszéde folyamatos és
természetes, jól megszerkesztett, beszédtempója egyenletes. Teljes biztonsággal kezeli a szakmai témák jellemző szókincsét, jól
megformált, összefüggő mondatokban beszél, alig ejt nyelvi hibát.
Tartalmilag megfelelő, kisebb hiányosságokkal tartalmazza a téma lényeges pontjait, de nem mindig logikus és/vagy meggyőző a
témakifejtés. Beszéde folyamatos és viszonylag egyenletes tempójú, csak ritkán kell egyes kifejezéseken és szerkezeteken gondolkodnia.
Megfelelő szakmai szókincset használ kis tévedésekkel, mondataiban azonban vannak nyelvi hibák.
Tartalmilag elfogadható, bár nem tér ki minden szempontra, a beszédben néhányszor megakad, mert keresgélnie kell a kifejezéseket és
szerkezeteket, beszédtempója is lassú. Szakmai szókincse korlátozott, csak a feladat megoldásához szükséges legfontosabb elemeket
tartalmazza és többnyire egyszerű mondatokat használ, bonyolultabb szerkezetek esetén hibákat ejt.
Bizonytalan a témában, tartalmilag korlátozott, csak csekély mennyiségű információt közöl, amelyben tévedések is előfordulnak.
A beszédben hosszabb szüneteket tart, beszédtempója lassú, ami már a megértést is akadályozza. Szakmai szókincse szegényes, nem
elegendő a téma kifejtéséhez, beszédét súlyos nyelvi hibák, többségében töredékes mondatok jellemzik.
A tartalom töredékes, alig közöl helytálló információt, a téma kifejtése elfogadhatatlan. Rövid közlései összefüggéstelenek, gyakran
megakad, beszédtempója rendkívül lassú, akadozó. Szakmai szókincsét alapvető hiányosságok jellemzik, beszédében csak nyomokban
van jelen az idegen nyelv szabályainak ismerete.
Nem rendelkezik ismeretekkel a témáról / másról beszél / nincs mondanivalója. Nem rendelkezik szakmai szókinccsel és
megnyilatkozásai értékelhetetlenek.
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Foglalkozásához betöltött szerepéhez kapcsolódóan mindenféle ügyben képes összetett információ és tanács megértésére és cseréjére.
Megbízhatóan át tud adni részletes információt. Világosan és részletesen le tudja írni, hogyan kell egy eljárást lebonyolítani.
Mondanivalóját és az annak kifejezésére választott eszközöket a helyzethez és a társalgási partnerhez tudja igazítani, és meg tudja
választani a körülményeknek megfelelő formalitási szintet. Alkalmazkodni tud a társalgás menetében rendszerint előforduló irány-,
stílus-, és hangsúlyváltásokhoz.
Mondanivalójának megfogalmazását variálni tudja, … a körülményeknek megfelelő stílust alkalmaz.
A vizsgázó feladatmegoldását szakmai jártasság jellemzi, a szituációt biztosan kezeli, pontosan megérti a hozzá intézett kérdéseket,
egyenrangú beszédpartnerként, az üzleti kommunikáció szabályainak, a partner státuszának, a helyzetnek és a célnak teljesen
megfelelő stílusban vesz részt az interakcióban.
Otthonos a szituáció kezelésében, de némi irányításra szorul, megérti a hozzá intézett kérdések, beszéd lényegét, amelyekre az üzleti
kommunikáció szabályainak többnyire megfelelő stílusban reagál,de az interakciót esetenként a vizsgáztató irányítja.
Szituációkezelése elfogadható,a feladatot a vizsgáztató irányításával megoldja,megérti a hozzá intézett kérdések, beszéd többségét,
amelyekre az üzleti kommunikáció szabályaiban még elfogadható stílusban, különösebben zavaró stílustörés nélkül reagál, de az
interakció menetét többnyire a vizsgáztatónak kell biztosítania.
A szituáció kezelésében elég bizonytalan, a kérdéseket, beszédet többnyire csak a vizsgáztató segítségével érti meg, bizonytalanul, néha
nem megfelelően, a partner státuszának és a helyzet jellemzőinek figyelmen kívül hagyásával reagál, az interakció szaggatott.
Teljesen bizonytalan a szituáció kezelésében, csak néhány kérdést ért meg a vizsgáztató segítségével, amelyekre teljesen bizonytalanul,
inadekvát nyelvi viselkedéssel és stílusban reagál.
Teljesítménye és reakciói értékelhetetlenek.
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