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Főbb vonalaiban megértem a köznyelvi beszédet, ha az számomra
rendszeresen előforduló ismerős
témákról (iskola, munkahely, szabadidő stb.) folyik. Megértem a
legfontosabb információkat azokban a rádió- és tévéműsorokban,
amelyek aktuális eseményekről,
illetve az érdeklődési körömhöz
vagy munkámhoz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és világosan beszélnek.

Megértem a hosszabb beszédeket
és előadásokat, valamint követni
tudom az összetettebb érveléseket is, ha annak témájában valamelyest jártas vagyok. A televízióban
megértem a legtöbb hírműsort
és az aktuális eseményekről szóló
műsorokat. Megértem a játékfilmek többségét is, amennyiben
köznyelvet beszélnek.

Megértem a hosszabb beszédeket akkor is, ha nem világosan
tagoltak, és az összefüggésekre
csak utalnak, de azokat nem fejtik
ki. Különösebb erőfeszítés nélkül
megértem a televíziós programokat és játékfilmeket.

Megértem azokat a szövegeket,
amelyek elsősorban gyakran előforduló hétköznapi vagy a munkával kapcsolatos szókincset
tartalmaznak. Megértem az eseményekről, érzelmekről és kívánságokról beszámoló magánleveleket.

El tudom olvasni a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és
beszámolókat, amelyeknek szerzői
egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Értem a kortárs
irodalmi prózai szövegeket.

Megértem a hosszú, összetett
tényszerű és irodalmi szövegeket,
és észlelem a stílusbeli különbségeket. Megértem a szakcikkeket
és a hosszabb műszaki leírásokat
akkor is, ha nem kapcsolódnak a
szakterületemhez.

Meg tudok birkózni a nyelvterületen utazás közben felmerülő
legtöbb helyzettel. Ismerős, számomra érdekes vagy mindennapi
témákra (pl. család, hobbi, munka,
utazás és aktuális események) vonatkozó beszélgetésekben felkészülés nélkül is részt tudok venni.

Tudok olyan mértékben folyékonyan és természetes módon
kommunikálni, ami lehetővé teszi
a normális interakciót anyanyelvű
beszélőkkel. Aktívan részt tudok
venni az ismerős kontextusokban
folyó beszélgetésekben, meg tudom indokolni és fenn tudom tartani nézeteimet.

Folyékonyan és természetes módon ki tudom fejezni magam,
anélkül, hogy feltűnően gyakran
keresgélném a szavakat. Társasági és szakmai célokra rugalmasan
és hatékonyan tudom használni
a nyelvet. Pontosan meg tudom
fogalmazni gondolataimat és véleményemet, és azokat képes vagyok ügyesen más beszélők gondolataihoz kapcsolni.

Egyszerű, összefüggő fordulatokkal le tudok írni élményeket és eseményeket, valamint álmaimat, vágyaimat és céljaimat. Röviden meg
tudom indokolni és magyarázni a
véleményeket és terveket. El tudok
mesélni egy történetet vagy egy
könyv vagy film cselekményét, és
le tudom írni, hogyan hatott rám.

Világos, részletes leírást tudok adni
az érdeklődésemmel kapcsolatos
témák széles köréről. Ki tudom fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontomat, és el tudom
mondani a különböző alternatívák
előnyeit és hátrányait.

Összetett témákat világosan és
részletesen be tudok mutatni úgy,
hogy az egyes alpontokat egymással összekapcsolom, egyes
szempontokat külön kifejtek és a
végén a mondandómat megfelelő
befejezéssel lekerekítem.

Meg tudok fogalmazni egyszerű,
összefüggő szöveget ismert vagy
engem érdeklő témákban. Magánlevélben be tudok számolni
élményeimről és benyomásaimról.

Világos, részletes szöveget tudok
írni az érdeklődésemmel kapcsolatos témák széles körében. Fogalmazásban vagy beszámolóban
át tudom adni az információkat,
vagy ki tudom fejteni érveimet egy
adott álláspont mellett vagy ellen.
Levélben meg tudom fogalmazni
az események és élmények személyes jelentőségét.

Bizonyos részletességgel ki tudom
fejteni véleményemet világos, jól
szerkesztett szövegben. Tudok
összetett témákról levelet, esszét
vagy beszámolót írni, és a szerintem fontos szempontokat ki tudom emelni. Írott szövegben meg
tudom választani az olvasónak
megfelelő stílust.
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