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B2E (EGYNYELVŰ KÖZÉPFOK) 

SZAKMAI SZÖVEG ÍRÁSA 

Globális sávleírás 

KER B2 Világos, részletes szövegeket tud írni érdeklődési körével kapcsolatos számos témakörben. Olyan beszámolót tud írni, amelyben érvelését rendszerezetten kifejti.  

Mondanivalóját és az annak kifejezésére választott eszközöket a helyzethez és a partnerhez tudja igazítani, és meg tudja választani a körülményeknek megfelelő formalitási 

szintet.  

Saját szakterületén és a legtöbb általános témában jó szókinccsel rendelkezik. Lexikai pontossága általában magas szintű, bár egy kis zavar és helytelen szóhasználat 

előfordul anélkül, hogy gátolná a kommunikációt.  

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonsággal kezeli a nyelvet. Nem követ el olyan hibákat, amelyek félreértésekhez vezetnek. A helyesírás és a központozás 

elfogadhatóan helyes, de anyanyelvi hatás jeleit mutathatja.  
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A vizsgázó a feladatban megjelölt tartalmi pontokat logikusan, megfelelő részletességgel, magas szintű lexikai pontossággal, a nyelvi szerkezetek adekvát használatával és 

változatos kohéziós eszközökkel fejti ki, a nyelvi és helyesírási hibák mennyisége elenyésző. A műfajnak megfelelő formájú, stílusú, szerkezetű és logikus felépítésű szöveget 

készít, a megoldás teljes mértékben megfelel a szociokulturális elvárásoknak. 
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A feladatban megjelölt tartalmi pontokat megfelelően, viszonylag választékos szókinccsel, megfelelő nyelvi szerkezetekkel, de több nyelvi és helyesírási hibát elkövetve, nem 

kellően logikusan, a kohéziós eszközök korlátozott körét használva fejti ki. A műfajnak megfelelő formájú és felépítésű szöveget alkot, a megoldás figyelembe veszi a 

kulturális és szakmai normákat  
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A feladatban megjelölt tartalom lényeges elemeit még elfogadható részletességgel, a szövegépítésben helyenként törésekkel, többnyire megfelelő szavakat, 

szakkifejezéseket, fordulatokat többnyire egyszerű mondatokat használva vagy bonyolultabb szerkezetek esetén súlyosabb nyelvi hibákat elkövetve fejti ki. A műfaj 

szempontjából elfogadható szöveget készít, de annak stílusa egyenetlen, a megoldás szociokulturális szempontból még elfogadható. 
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Csak a megadott szempontokat ismétli, és/vagy lényeges tartalmi elemek hiányoznak, a szövegépítés nem megfelelő, alig használ megfelelő szakkifejezéseket, fordulatokat, 

szövegét rosszul formált, hiányos, töredékes mondatok jellemzik, sok súlyos hibát követ el, az értelem erősen torzul. Szövegében a műfajra jellemző sajátosságok csak 

elemekben fedezhetők fel, a megoldás több helyen is kulturális és szakmai normákat sért. 

 1 
Nem készít önálló szöveget, csak 1-2 információt próbál meg félreérthető szóhasználattal vagy véletlenszerűan használt szakkifejezésekkel műfajilag nem megfelelő módon, 

súlyos nyelvi hibákkal, mondattöredékekben kifejteni, a tartalom rendkívül hiányos. A megoldás alapvető kulturális és szakmai normákat sért. 

 0 Másról ír/ nem ír semmit/ félreérti a feladatot, töredékekből álló szöveget készít, amely kulturális és szakmai szempontból elfogadhatatlan. 

 


