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B1  
  

  

B2  

  

C1  

Beszédértés (BÉ)   

  

A beszéd lassú és világos, standard 

dialektusú   

  

a vizsgázó   

• képes megérteni ismerős témában 

tényszerű információt  

• képes azonosítani a főbb mondanivalót 

és részleteket  

• képes követni világosan szerkesztett 

előadást a szakterületen  

• képes követni részletes utasításokat  

  

  

  

  

  

A beszéd átlagos sebességű, világos, standard 

dialektusú  

  

a vizsgázó  

• képes megérteni konkrét és elvont témájú 

összetett előadások, beszédek, beszámolók 

főbb mondanivalóját a szakterületen   

• képes követni szakmai beszélgetéseket a 

szakterületen  

• képes megérteni az érvelés menetét szakmai 

vita, megbeszélés során   

• képes érzékelni a beszélő nézőpontját, 

attitűdjét és üzeneteit is  

 

  

A vizsgázó  

• képes viszonylag könnyen követni 

előadást, prezentációt, beszélgetést, 

és vitát összetett szakmai témákban   

• képes könnyen követni a mások 

között folyó interakciót vita, 

csoportos beszélgetés során elvont, 

összetett, ismeretlen témákban  

• képes kihallani a sugallt attitűdöket 

és a beszélők közötti kapcsolatot 

élénk, természetes tempójú 

beszélgetések során  



Olvasáskészség (OK)  

  

A vizsgázó  

• képes megérteni a fontosabb 

információkat ismert szakmai 

témákban  

• képes szakterületén megérteni 

lényegre törő tényszerű szövegeket  

• képes megérteni a lényeges 

információt  

• képes átfésülni hosszabb szövegeket, 

hogy megtalálja a kívánt információ  

• képes összegyűjteni egy adott 

feladathoz szükséges információt egy 

szöveg különböző részeiből  

• képes megérteni fontos információkat 

gyógyszerek elkészítésével és 

használatával kapcsolatban  

• képes megállapítani, hogy egy cikk, 

beszámoló vagy tanulmány az adott 

témára vonatkozik-e  

  

  

  

A vizsgázó  

• képes megérteni összetett, konkrét vagy 

elvont szöveg gondolatmenetét  

• képes saját szakterületéhez kötődő széles 

körű szakmai forrásokból származó 

szövegekben megérteni a tartalmakat, 

elképzeléseket, véleményeket   

• képes gyorsan átolvasni hosszú és összetett 

szövegeket és megtalálnia lényeges 

részleteket  

• képes szakmai témák széles körében témák 

tartalmának és fontosságának 

meghatározására  

  

  

  

A vizsgázó  

• képes, a saját szakterületén kívüli 

szakmai témákban is, megérteni 

hosszabb, összetett szövegeket  

• képes megérteni szakmai témák 

széles körében szövegeket, beleértve 

a tudományos és szakmai 

közleményeket   

• képes rejtett és nyílt 

jelentéstartalmakat, attitűdöket, 

érzelmeket és véleményeket is 

érzékelni az email-ekben, 

fórumokban, blog-okban stb.  

   

  

  

 



Beszédkészség (BK)  

  

  

A vizsgázó  

• képes egyértelmű leírásokra és 

narratívákra a szakterületével 

kapcsolatos számos ismert témában   

• képes kellő pontossággal 

megmagyarázni egy szakmai témakör 

főbb pontjait   

• képes részletes utasítást adni a 

szakterületén  

• képes kifejteni érveket könnyen 

követhetően  

• képes rövid bejelentéseket tenni 

szakterületével kapcsolatos 

mindennapos témában  

• képes egy előre elkészített előadást 

megtartani saját szakterületéhez 

kötődő ismerős témáról  

• képes megválaszolni az előadást 

követő egyszerű kérdéseket  

  

  

  

  

A vizsgázó  

• képes világos, részletes bemutatást adni 

számos szakmai témában  

• képes összetett módon információt és 

tanácsot adni a szakmai szerepéhez  

kapcsolódó területeken   

• képes világos, részletes leírást adni egy 

eljárásról, folyamatról   

• képes gondolatait kiegészítő adatokkal és 

megfelelő példákkal kifejteni és 

alátámasztani  

• képes egy témát logikusan és rendszerezetten 

bevezetni  

• képes megfelelően kiemelni a fontos 

gondolatokat  

• képes nézeteit érvekkel alátámasztani  

• képes megérteni, hogy a különböző 

nézőpontok hogyan kapcsolódnak 

egymáshoz   

• képes folyékony, rögtönzött,  

(természetesnek ható) bejelentést tenni   

  

  

A vizsgázó  

• képes világos, részletes leírást, 

bemutatást adni összetett témákkal 

kapcsolatban, összekapcsolni az 

egyes altémákat  

• képes utasításokat adni komplex 

szakmai vagy tudományos eljárások 

végrehajtásához  

• képes összekapcsolni egyes témákat 

és megfelelő befejezéssel zárni  

• képes folyékonyan bejelentéseket 

tenni  

• képes hangsúllyal és hanglejtéssel 

kifejezni a jelentés finomabb 

árnyalatait  

• képes világos, jól szerkesztett 

előadást tartani összetett témákban  

• képes jól kezelni az interakciót, 

közbeszólásokat  

  



 

   • képes világos, előre elkészített előadást 

tartani, kifejteni az előnyöket-hátrányokat, 

fontos gondolatokat kiemelni   

• képes természetes módon eltérni az előre 

elkészített szövegtől   

• képes figyelemre méltó folyékonysággal 

beszélni  

  

 



Íráskészség (IK)  

  

 

A vizsgázó  

• képes egyszerű, összefüggő szöveget 

alkotni ismert témában  

• képes leírni élményeket, eseményeket, 

ambíciókat  

• képes röviden megindokolni és 

magyarázni a különböző álláspontokat, 

terveket  

• képes elmondani egy történetet  

• képes ismerős témában lényegre 

koncentráló részletes leírást adni  

• képes megírni rövid beszámolókat 

tényszerű információkkal egy adott 

műfajhoz kapcsolódó standard 

formátumban   

  

A vizsgázó  

• képes világos, részletes szöveget alkotni a 

saját szakterületével kapcsolatos különféle 

témákban   

• képes kifejteni véleményét egy adott 

témáról   

• képes érvekkel megfelelően alátámasztott 

esszét írni  

• képes megmagyaráznia különböző 

alternatívák előnyeit és hátrányait  

• képes kihangsúlyoznia lényeges pontokat   

• képes problémákat értékelni és 

megoldásokat javasolni  

  

  

  

A vizsgázó  

• képes világos, jól szerkesztett 

részletes szöveget alkotni összetett 

témákban   

• képes megfelelő bevezetést és 

konklúziót írni egy hosszabb 

beszámolóhoz, közleményhez vagy 

disszertációhoz/értekezéshez 

összetett tudományos vagy szakmai 

témában   

• képes megbízhatóan alkalmazni a 

kohéziós eszközök széles körét   

• képes összetett témákat világos, jól 

szerkesztett módon kifejteni  

  

  

  

A projektet az Európai Bizottság támogatta. Ez a kiadvány csak a szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az abban szereplő információk bármilyen 

felhasználásáért.  


