Euroexam B1 szóbeli értékelési kritériumok az értékelő vizsgáztató részére
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Grammatikai struktúrák
és szókincs terjedelme:
Széleskörű nyelvtani, lexikális és
kohéziós eszköztár alkalmazására
törekszik a feladatok megoldásánál,
noha körülírásokra helyenként
szüksége van. Csak elvétve hibázik
az egyszerűbb nyelvi
szerkezetekben, a bonyolultabb
szerkezetekben ejtett hibái
általában nem zavarják a
kommunikációt.

Folyamatosság és koherencia
Zavartalan beszédfolyamot tud
létrehozni, bár a megfogalmazás
némi habozással járhat.
Mondanivalóját világos, koherens
szöveggé tudja összefűzni az
időnként – különösen az
összetettebb szerkezetekben észlelhető kisebb akadozás
ellenére.

Kiejtés

Kommunikációs stratégiák

Tisztán érthető kiejtés a nyilvánvaló
idegen akcentus ellenére is. Kiejtési
hibái időnként zavaróak ugyan a
hallgatóság számára, de csak ritkán
nehezítik meg a kommunikációt.

Képes kielégítően, ha nem is mindig
zökkenőmentesen, párbeszédet
kezdeményezni, fenntartani és
lezárni. Használja az alapvető
korrekciós stratégiákat (tisztázás,
körülírás), ha szükséges.
A megfelelő stiláris regisztert
alkalmazza.
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Megfelelő nyelvtani, lexikális és
kohéziós eszköztárat alkalmaz
a feladatok megoldásánál,
noha körülírásokra gyakran
szüksége van. Az egyszerűbb
és bonyolultabb nyelvi
szerkezetekben is gyakran
hibázik, de ez nem nehezíti
meg jelentősen a
kommunikációt.

Érthető beszédfolyamot tud
létrehozni, bár a
megfogalmazás gyakori
habozással járhat.
Mondanivalóját értelmezhető
szöveggé tudja összefűzni a
gyakran – különösen az
összetettebb szerkezetekben
észlelhető – jelentős akadozás
ellenére. Türelmes
hallgatóságot igényel.
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A nyelvtani, lexikális és kohéziós
eszköztár nem elegendő a feladatok
megfelelő megoldásához. Az
egyszerű nyelvi szerkezetekben is
sűrűn előforduló hibák alapvetően
megnehezítik a kommunikációt.

Gyakori habozás miatt nem tud
érthető beszédfolyamot létrehozni,
mondandóját nem képes
értelmezhető szöveggé összefűzni.
Hallgatóságát jelentősen
megterheli.
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Értékeléshez nem elegendő a szóbeli produkció.
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Tisztán érthető kiejtés, noha a
kiejtési hibák, és bizonyos
hangok nem megfelelő
képzése olykor megnehezíti a
kommunikációt.

Törekszik a párbeszéd
kezdeményezésére,
fenntartására és lezárására,
bár nyelvi eszköztára szűk.
Képes az alapvető korrekciós
stratégiák alkalmazására
(tisztázás, körülírás), ha nem is
minden szükséges esetben.
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A gyakori és súlyos kiejtési hibák,
és bizonyos hangok nem megfelelő
képzése jelentősen megnehezíti a
kommunikációt.

Általában véve nem képes
párbeszéd megfelelő
kezdeményezésére, fenntartására
és lezárására.
Nem alkalmazza az alapvető
korrekciós stratégiákat (tisztázás,
körülírás).

Euroexam B1 szóbeli értékelési kritériumok a levezető vizsgáztató részére
Általános benyomások a vizsgázó teljesítményéről
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Nyelvismerete képessé teszi a feladatok teljesítésére, túl sok korrekciós stratégia nélkül is.
Beszéde folyékony, az elakadások nem túl gyakoriak vagy kínosan hosszúak.
Kiejtése természetes, bár intonációja alkalmanként problematikus lehet.
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Az 5 & 3 pontban leírtak elemei.
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Nyelvismerete általánosságban képessé teszi a feladatok némi nehézséggel való tejesítésére.
Beszédében a sok apróbb fennakadás nem akadályozza komolyan a megértést.
Kiejtésével olykor kissé megterheli a hallgatóságát, de ennek ellenére általánosságban jól érthető.
A párbeszédben általában képes természetesen részt venni a megfelelő udvariassági fokon.
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A 3 & 1 pontban leírtak elemei.

1

Jelentős akadozás és zavarosság.
A nyelvtani, lexikális és kohéziós eszköztár nem elegendő a feladatok megfelelő megoldásához.
Gyakori hibák egyszerű mondatokban is.
Nem tesz kísérletet összetettebb mondatszerkezetek vagy szókincs alkalmazására.
Súlyos kiejtési problémák.
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Nagyon nehezen érthető. Nyilvánvalóan jelentősen az elvárt szint alatt teljesít.

