Euroexam B2 szóbeli értékelési kritériumok az értékelő vizsgáztató részére
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Grammatikai struktúrák
és szókincs terjedelme:
Széleskörű nyelvtani, lexikális és
kohéziós eszköztárat alkalmaz a
feladatok megoldásánál,
körülírásokra csak helyenként van
szüksége. Otthonos a bonyolultabb
nyelvi szerkezetekben és magasabb
szintű szókincsben, noha ezekben
néha hibázik.

Folyamatosság és koherencia

Kiejtés

Kommunikációs stratégiák

Zavartalan beszédfolyamot tud
létrehozni, ha olykor elakad, inkább
csak a mondandóján, nem a nyelvi
kifejezésen kell gondolkodnia.
Mondanivalóját világos, koherens
szöveggé tudja összefűzni, kevés
akadozással még a hosszabb
megszólalásokban is.

Noha még előfordulhat nyilvánvaló
idegen akcentus, tisztán érthető,
természetes kiejtésével kevéssé
terheli meg a hallgatóságát.
Beszédintonációja hosszabb
megszólalásokban is
természetesnek hat.

Képes kielégítően párbeszédet
kezdeményezni, fenntartani és
lezárni. Használja az alapvető
korrekciós stratégiákat (tisztázás,
körülírás, saját hibák javítása), hal
szükséges.
A megfelelő stiláris regisztert és
intonációt alkalmazza.
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Megfelelő nyelvtani, lexikális és
kohéziós eszköztárat alkalmaz
a feladatok megoldásánál,
noha körülírásokra néha
szüksége van. Az egyszerű
nyelvi szerkezetekben ritkán
hibázik, a bonyolultabb
kifejezési formákban ejtett
hibák nem nehezítik meg a
kommunikációt.

Zavartalan beszédfolyamot
tud létrehozni, bár a
megfogalmazás némi
habozással járhat.
Mondanivalóját értelmezhető
szöveggé tudja összefűzni a
hosszabb megszólalásokban
néhol észlelhető akadozás
ellenére.

Tisztán érthető kiejtés a
nyilvánvaló idegen akcentus
ellenére is. Esetleges kiejtési
hibák időnként zavaróak a
hallgatóság számára.

Képes kielégítően, ha nem is
mindig zökkenőmentesen,
párbeszédet kezdeményezni,
fenntartani és lezárni.
Törekszik az alapvető
korrekciós stratégiák
alkalmazására (tisztázás,
körülírás, saját hibák javítása),
ha nem is minden szükséges
esetben.
A megfelelő stiláris regisztert
alkalmazza.
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Gyakori habozás miatt nem tud
zavartalan beszédfolyamot
létrehozni. Mondandóját nem fűzi
össze értelmezhető szöveggé.
Hallgatóságát jelentősen
megterheli.
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A nyelvtani, lexikális és kohéziós
eszköztár nem elegendő a feladatok
megfelelő megoldásához. Az
egyszerű nyelvi szerkezetekben is
sűrűn hibázik.
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Értékeléshez nem elegendő a szóbeli produkció.

A gyakori és súlyos kiejtési hibák,
és bizonyos hangok nem megfelelő
képzése jelentősen megnehezítik a
kommunikációt.

Általában véve nem képes
párbeszéd megfelelő
kezdeményezésére, fenntartására
és lezárására.
Nem alkalmazza az alapvető
korrekciós stratégiákat (tisztázás,
körülírás, saját hibák javítása).
Nem a megfelelő stiláris regisztert
alkalmazza.

Euroexam B2 szóbeli értékelési kritériumok a levezető vizsgáztató részére
Általános benyomások a vizsgázó teljesítményéről
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Jó képességgel rendelkezik a helyes, folyékony és természetes párbeszéd fenntartására.
Megfelelő nyelvtani, lexikális és kohéziós eszköztárat alkalmaz a feladatok megoldására.
Olykor komplex nyelvi megfogalmazások alkalmazására is képes.
Kiejtése természetes - a megfelelő intonációval, néhány jelentéktelen hibával.
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Az 5 & 3 pontban leírtak elemei.
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Gördülékeny nyelvhasználat, apróbb nehézségekkel, amelyek azonban nem akadályozzák komolyan a
kommunikációt.
Hibákat vét, beleértve az egyszerű nyelvi szerkezetekben előforduló nyelvbotlásokat is.
Kiejtése olykor megterhelheti valamelyest a hallgatóságát.
A párbeszédben általában képes természetesen részt venni a megfelelő udvariassági fokon.
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A 3 & 1 pontban leírtak elemei.
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Jelentős akadozás és zavarosság.
A nyelvtani, lexikális és kohéziós eszköztár nem elegendő a feladatok megfelelő megoldásához.
Gyakori hibák egyszerű szerkezetekben is.
Nem tesz kísérletet magasabb szintű nyelvi megfogalmazások vagy szókincs alkalmazására.
Súlyos kiejtési problémák.
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Nagyon nehezen érthető. Nyilvánvalóan jelentősen az elvárt szint alatt teljesít.

