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1 Vizsgakövetelmények
Amit tudnia kell a szóbeli nyelvvizsgánkon:
• megérteni a humán, illetve nem humán forrásból (gépi hang) származó közlések és kérdések egészét
és részleteit általános és szakmai témakörökben;
• az általános és a szakmai kommunikáció során mondanivalódat folyamatosan, világosan, a megfelelő
szakszókincs alkalmazásával kifejezni.
A sikeres szóbeli vizsga teljesítéséhez 60%-os összteljesítmény elérése szükséges. Minden egyes nyelvi
készségben (beszédértés, beszédkészség) külön-külön el kell érni a 40%-os teljesítési minimumot.
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Amit tudnia kell az írásbeli nyelvvizsgánkon:
• az általános és a szakmai tematikájú írott szövegeket egészében és részleteiben is megérteni;
• szakmai témakörökben szöveget alkotni összetett nyelvi elemek és a szakmai szókincs
felhasználásával oly módon, hogy a szöveg megfelelően szerkesztett, tartalmilag egységes legyen, és
megfeleljen a hivatalos formai előírásoknak is.
A sikeres írásbeli vizsga teljesítéséhez 60%-os összteljesítmény elérése szükséges. A vizsgázóknak minden
egyes nyelvi készségben (írott szöveg értése, íráskészség) külön-külön el kell érniük a 40%-os teljesítési
minimumot.

2

Feladattípusok

2.1 Szóbeli vizsga
Beszédértés – Időtartam kb. 40 perc. Maximális pontszám 18.
Anyanyelvi beszélők három, körülbelül 2-3 perces idegen nyelvű közlésének (párbeszéd vagy monológ)
meghallgatása felvételről kétszer.
Feladatok
• Feleletválasztás: 6 állításról kell megállapítani, hogy igaz vagy hamis.
• Feleletválasztás (A-B-C): 6 feladattétel, egyenként 3 választási lehetőség közül kell kiválasztani a
helyes választ.
• Kérdésekre válaszadás: a hallott szöveg alapján 6 kérdést kell röviden megválaszolni.
Szótár nem használható.
Beszédkészség: Időtartam: kb. 20 perc Maximális pontszám: 25 pont
• Irányított párbeszéd: általános, mindennapi témakörökben párbeszédet kell folytatni a vizsgáztatóval.
• Szakmai szituációs párbeszéd: A vizsgázó szakmai szituációk címeit tartalmazó kártyák közül húz
kettőt. Eldöntheti, hogy melyik szituációt választja, ezután megkapja az ahhoz tartozó tétellapot. A lap
tartalmazza az irányító szempontokat a vizsgáztatóval történő párbeszéd lefolytatásához. A
szituációban a szakember szerepe a vizsgázóé.
• Leíró szövegalkotás: a vizsgázó két tétellapot húz, majd az általa választott tétellapon megjelenő
szakirányú témát kép alapján fejti ki.
Felkészülési idő nincs, szótár nem használható.

2.2 Írásbeli vizsga
Teljes időtartam 150 perc.
Írott szöveg értése – Időtartam 60 perc. Maximális pontszám 36.
Feladatok
• Lyukas szöveg 1: Idegen nyelvű, szakmai hiányos szöveg kiegészítése megadott szókészletből.
(Max. 12 pont.)
• Lyukas szöveg 2: Idegen nyelvű, szakmai szövegből kivett, megadott mondatok vagy tagmondatok
helyének meghatározása. (Max. 12 pont.)
• Feleletválasztós teszt: Szakmai szöveg megértésének ellenőrzése 6 feladatban, egyenként 4 választási
lehetőséggel. (Max. 12 pont.)
Szótár nem használható.
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Íráskészség – Időtartam 90 perc. Maximális pontszám 40.
• Üzleti levél: Megadott szempontok alapján szakmai témájú üzleti levél megfogalmazása.
(Max. 20 pont.)
• Leíró szövegalkotás: Irányított fogalmazás szakmai témakörökben meghatározott szempontok szerint.
(Max. 20 pont.)
Nyomtatott szótár használható.

2.3 Pontszámítás – Tájékoztató az elérendő pontszámokról
2.3.1 A vizsgákon elérhető pontok
Pont
Írásbeli vizsga

76

Írott szöveg értése

36

Íráskészség

40

Megfelelt (minimum 60%)

46

Szóbeli vizsga

43

Beszédértés

18

Beszédkészség

25

Megfelelt (minimum 60%)

26

Sikeres komplex vizsga = Sikeres szóbeli + sikeres írásbeli vizsga

2.3.2 Készségpontok
Készségek

Max. pont

Min. pont

%

Hallás

18

8

40

Beszéd

25

10

40

Olvasás

36

15

40

Írás

40

16

40

2.3.3 Az írásbeli vizsga pontjai, példával

Max. pont
Max. pont összesen
Példa: elért pont
Példa: összes elért pont
Vizsgaeredmény
számítása

Lyukas 1 (szavak)
12
10

Írott szöveg értése (olvasás)
Lyukas 2 (mondatok)
Feleletválasztós
12
12
36
2
6
18 (50%)
18 pont+31 pont = 49 pont (64%)
Tehát az adott vizsga megfelelt.
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3 Vizsgatémák
A középfokú nyelvvizsga írásbeli és szóbeli feladattípusainak eredményes megoldásához az alapfokú
nyelvvizsga általános és szakmai témakörein túl az alábbi általános és szakmai témakörök ismerete
szükséges.

3.1 KITEX Idegenforgalmi szaknyelvi vizsga
3.1.1 Általános témakörök
•
•
•
•
•
•
•
•
•

egyén és család
lakóhely, otthon, lakókörnyezet
munkahely, foglalkozás
étkezés otthon és étteremben
vásárlás, üzletek, szolgáltatások
egészség, betegség, egészséges életmód
tanulás, nyelvtanulás
szabadidő, kultúra
sport

3.1.2 Idegenforgalmi ismeretek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

idegenforgalmi alapfogalmak
az idegenforgalom szereplői
az idegenforgalom formái, jellemzésük
Magyarország idegenforgalmi fejlesztési célkitűzései
az idegenforgalmi földrajzhoz kapcsolódó fogalmak (természeti adottságok, földrajzi fekvés, vonzerő,
versenyképesség)
Magyarország idegenforgalmi-földrajzi, kulturális és történelmi adottságai
Magyarország egyes régióinak idegenforgalmi nevezetességei
Budapest földrajzi adottságai, történelmi és kulturális nevezetességei, művészettörténeti értékei
Magyarország néprajzi, népművészeti hagyományai, tárgyi és szellemi értékei
idegenforgalmat vonzó események, művészeti rendezvények, sportesemények, történelmi játékok
falusi turizmus
hivatásturizmus
konferencia- és rendezvényturizmus
termál- és gyógyturizmus
kulturális turizmus
wellnessturizmus
a természeti turizmus formái (vadász-, lovas-, vízi-, horgász-, kerékpárturizmus stb.)
borturizmus
tömegturizmus
ökoturizmus
a turizmus speciális fajtái
új trendek a turizmusban
fenntarthatóság a turizmusban
védett területek és nemzeti parkok Magyarországon
utazási formák (buszos utak, hajóutak, repülős utak, utazás vonaton)

KITEX – KIT Szakmai Nyelvoktatási és Vizsgaközpont – www.kitex.hu – kitex@kit.hu

4

KITEX B2 nyelvvizsga-információk

3.1.3 Szállodai ismeretek
•
•
•
•
•
•

szállodák és szálláshelyek osztályba sorolásának szempontjai
szálláshelyek típusai és jellemzői
szálloda bemutatása
a vendégek elszállásolásával és ellátásával kapcsolatos feladatok
a szállodák területén működő különböző szolgáltató egységek és azok tevékenysége
szállodai rendezvények

3.1.4 Utazásszervezés, gazdálkodás, ügyintézés
•
•
•
•
•
•
•

az utazásszervezői- és közvetítői tevékenység alapfogalmai (utazási csomag, turisztikai termék)
utazási irodák tevékenysége és a legfontosabb munkakörök
az utazásszervezés folyamata
programszervezés
utasbiztosítási formák, a biztosítások tartalma, kedvezményei
utazási ajánlatok összeállítása, programfüzet készítése
az idegenvezető személye és feladatai

3.1.5 Vendéglátás, gasztronómia
•
•
•
•

a vendéglátás és a turizmus kapcsolata
a magyar konyha általános jellemzői
Magyarország egyes tájegységeinek jellegzetes ételei és italai
hazánk borvidékei és jellegzetes boraink ismertetése, egyéb jellegzetes italaink

3.1.6 Marketing és reklám
•
•
•
•
•
•

a marketing helye és szerepe a turizmusban
a piackutatás módszerei
a fogyasztói magatartás motivációi, befolyásoló tényezői
a reklám fogalma, fajtái, reklámeszközök- és hordozók főbb jellemzői
az értékesítés formái, kedvezmények
szakmai vásárok

3.1.7 Kommunikáció
• ajánlattétel belföldi és külföldi partnereknek
• üzleti kapcsolattartás külföldi partnerekkel (partnermeghívások, tárgyalások, üzleti megbeszélések
témái, emlékeztetők készítése)
• reklamáció és panaszkezelés
• idegenforgalommal kapcsolatos levelezés (ajánlat, ajánlatkérés, ajánlatmódosítás, megrendelés,
visszaigazolás, visszautasítás stb.)
• szakmai jellegű leíró szövegek alkotása
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3.2 KITEX Kereskedelmi szaknyelvi vizsga
3.2.1 Általános témakörök
•
•
•
•
•
•
•
•
•

egyén és család
lakóhely, otthon, lakókörnyezet
munkahely, foglalkozás
étkezés otthon és étteremben
közlekedés, utazás
egészség, betegség, egészséges életmód
tanulás, nyelvtanulás
szabadidő, kultúra
sport

3.2.2 Kereskedelmi ismeretek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

piaci alapfogalmak
a kereskedelmi értékesítőhelyek jellemzése
kereskedelmi cég bemutatása
új üzlet nyitása, vállalkozás indítása
üzlethelyiség berendezése
áruk elhelyezése
a kereskedelemben alkalmazott értékesítési formák és módok
az áruforgalmi folyamat fázisai
az árubeszerzéssel összefüggő feladatok, választék bővítése
az áruk raktározásával, csomagolásával és kezelésével összefüggő tennivalók
értékesítés, értékesítési csatornák
szállítási módok és feltételek
fizetési módok és feltételek
a kereskedelemben kialakult munkakörök, az azokhoz kapcsolódó főbb feladatok
a kereskedelem jellemző szolgáltatásai
fenntarthatóság a kereskedelemben
a kereskedelem alternatív formái, új trendek a kereskedelemben

3.2.3 Áruismeret
• az áruk csoportosítása
• élelmiszerek árufőcsoporthoz tartozó fontosabb árucsoportok jellemzése és néhány termék
ismertetése
• vegyi áruk, árufőcsoportba tartozó fontosabb árucsoportok és néhány termék ismertetése
• ruházati termékek, árufőcsoportba tartozó fontosabb árucsoportok és néhány termék ismertetése
• iparcikk termékek, árufőcsoportba tartozó fontosabb árucsoportok és néhány termék ismertetése

3.2.4 Marketing és reklám
• a marketing helye és szerepe a kereskedelemben
• piackutatás, a vásárlói igények felmérése
• a fogyasztói magatartás motivációi, befolyásoló tényezői
KITEX – KIT Szakmai Nyelvoktatási és Vizsgaközpont – www.kitex.hu – kitex@kit.hu
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• a reklám fogalma, fajtái, reklámeszközök és -hordozók főbb jellemzői
• eladásösztönzés és az ösztönzést elősegítő módszerek
• szakmai vásárok

3.2.5 Kommunikáció
• az üzleti kommunikáció szóbeli és írásbeli formái (ajánlat, ajánlatkérés, módosítás, DM levelek,
meghívó, szórólap, hirdetési szövegek megfogalmazása, reklamáció és panaszkezelés)
• üzleti kapcsolatok tartása külföldi partnerekkel (partnermeghívások, tárgyalások, üzleti megbeszélések
témái, emlékeztetők készítése)
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Kód:

4 Értékelő skála – Leíró szövegalkotás
P
5

Megfelelőség, mennyiség
 Valamennyi irányító szempontot megfelelően
dolgozta ki.
 A szöveg teljesen megfelel az adott szövegtípus
formai és stilisztikai követelményeinek.
 A szöveg az előírt hosszúságú.

4
3

 A szöveg felépítése, a gondolatok elrendezése
logikus.
 A vizsgázó megfelelően használja a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit,
koherens szöveget hoz létre.

Nyelvhelyesség

Szókincs

 A vizsgázó változatos nyelvtani és
mondatszerkezeteket használ.
 A szöveg hibátlan, vagy csak kevés, a szöveg
megértését nem nehezítő nyelvi hiba
található benne.

 A szó- és szakszókincs gazdag és választékos.
 A szó- és szakszókincs használata precíz és biztos,
esetleg 1-1 megértést nem befolyásoló pontatlanság
előfordulhat.
 A szó- és szakszókincs a közlési szándéknak megfelel.

Az 5-ös sávból legalább egy deskriptor teljesül, ami nem a szöveghosszra vonatkozik. A többi deskriptor a hármas sávban van.
 Az irányító szempontok közül 3-at megfelelően
dolgozott ki, vagy 2-t megfelelően és 2-t
részben.*
 A szöveg többnyire megfelel az adott szövegtípus
formai és stilisztikai követelményeinek.
 A szöveg az előírt hosszúságú.

 A szöveg felépítése, a gondolatok elrendezése
többnyire logikus.
 A vizsgázó többnyire megfelelően használja a
szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit.

 Az irányító szempontok közül 1-et vagy 2-t
megfelelően dolgozott ki, vagy valamennyi
irányító szempontot csak részben.*
 A szöveg csak kevéssé felel meg az adott
szövegtípus formai és stilisztikai
követelményeinek.
 A szöveg 70-150 szó közötti hosszúságú.

 A mondanivaló több helyen nem logikus
elrendezésű.
 A mondatok több helyen nem kapcsolódnak
egymáshoz.

 Egyszerű nyelvtani és mondatszerkezeteket
használ.
 A szövegben több, a szöveg megértését
nehezítő hiba található.

 A szó- és szakszókincs egyszerű és kevésbé változatos,
sok a szóismétlés.
 A szó- és szakszóhasználat több helyen hibás, ami
esetenként nehezíti a megértést is.
 A szó- és szakszókincs a közlési szándéknak gyakran
nem megfelelő.

 Az0irányító szempontok közül csak 1-3-at
dolgozott ki részben.
 A szöveg egyáltalán nem felel meg az adott
szövegtípus formai és stilisztikai
követelményeinek.
 A szöveg 70 szónál rövidebb

 A mondanivaló nem logikus elrendezésű, és a
szöveg tagolatlan és áttekinthetetlen.
 A szöveg túlnyomórészt összefüggéstelen
mondatokból áll.

 A vizsgázó túlságosan egyszerű nyelvtani és
mondatszerkezeteket használ.
 A szövegben sok félreértéshez vezető hiba
található.

 A szókincs és szakszókincs szegényes.
 A hibás szó- és szakszóhasználat gyakran és jelentősen
nehezíti a megértést.
 A szó- és szakszókincs a közlési szándéknak nem felel
meg.

2
1

Koherencia

 A vizsgázó törekszik változatos nyelvtani és
mondatszerkezetek használatára.
 A szövegben több, a szöveg megértését nem
nehezítő hiba található.

 A szó- és szakszókincs viszonylag bő.
 A szó- és szakszóhasználat csak néhány helyen nem
pontos, ez azonban nem nehezíti a megértést.
 A szó- és szakszókincs a közlési szándéknak többnyire
megfelelő.

A 3-as sávból legalább egy deskriptor teljesül, a többi deskriptor az 1-es sávban van.

A szöveg csekély terjedelme (50 szónál kevesebb) és/vagy a feladat teljes félreértése miatt a teljesítmény értékelhetetlen.
*Megfelelőség,

mennyiség:

 Ha az irányító szempontok közül 3-t megfelelően dolgozott ki, és még 1-et részben, az adott deskriptor 4 pontot ér.
 Ha az irányító szempontok közül 2-t megfelelően dolgozott ki, és még 1-et részben, vagy 1-et megfelelően és 3-at részben, az adott deskriptor 2 pontot ér.

Pont:

Pont:

Pont:
Aláírás
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Kód:

5 Értékelő skála – Üzleti levél
P
5

Megfelelőség, mennyiség
 Valamennyi irányító szempontot megfelelően
dolgozta ki.
 A szöveg teljesen megfelel az adott szövegtípus
formai és stilisztikai követelményeinek.
 A szöveg az előírt hosszúságú.

4
3

Koherencia
 A szöveg felépítése, a gondolatok elrendezése
logikus.
 A vizsgázó megfelelően használja a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit, koherens
szöveget hoz létre.

Nyelvhelyesség
 A vizsgázó változatos nyelvtani és
mondatszerkezeteket használ.
 A szöveg hibátlan, vagy csak kevés, a
szöveg megértését nem nehezítő nyelvi
hiba található benne.

Szókincs
 A szó- és szakszókincs gazdag és választékos.
 A szó- és szakszókincs használata precíz és biztos,
esetleg 1-1 megértést nem befolyásoló
pontatlanság előfordulhat.
 A szó- és szakszókincs a közlési szándéknak
megfelel.

Az 5-ös sávból legalább egy deskriptor teljesül, ami nem a szöveghosszra vonatkozik. A többi deskriptor a hármas sávban van.
 Az irányító szempontok közül 3-at megfelelően
dolgozott ki, vagy 2-t megfelelően és 2-t részben .*
 A szöveg többnyire megfelel az adott szövegtípus
formai és stilisztikai követelményeinek.
 A szöveg az előírt hosszúságú.
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 A szöveg felépítése, a gondolatok elrendezése
többnyire logikus.
 A vizsgázó többnyire megfelelően használja a
szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit.

 A vizsgázó törekszik változatos nyelvtani
és mondatszerkezetek használatára.
 A szövegben több, a szöveg megértését
nem nehezítő hiba található.

 A szó- és szakszókincs viszonylag bő.
 A szó- és szakszóhasználat csak néhány helyen nem
pontos, ez azonban nem nehezíti a megértést.
 A szó- és szakszókincs a közlési szándéknak
többnyire megfelelő.

A 3-as sávból legalább egy deskriptor teljesül, a többi deskriptor az 1-es sávban van.
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 Az irányító szempontok közül 1-et vagy 2-t
megfelelően dolgozott ki, vagy valamennyi irányító
szempontot csak részben.*
 A szöveg csak kevéssé felel meg az adott
szövegtípus formai és stilisztikai követelményeinek.
 A szöveg 70-150 szó közötti hosszúságú.

 A mondanivaló több helyen nem logikus
elrendezésű.
 A mondatok több helyen nem kapcsolódnak
egymáshoz.

 Egyszerű nyelvtani és
mondatszerkezeteket használ.
 A szövegben több, a szöveg megértését
nehezítő hiba található.

 A szó- és szakszókincs egyszerű és kevésbé
változatos, sok a szóismétlés.
 A szó- és szakszóhasználat több helyen hibás, ami
esetenként nehezíti a megértést is.
 A szó- és szakszókincs a közlési szándéknak gyakran
nem megfelelő.
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 Az irányító szempontok közül csak 1-3-at dolgozott
ki részben.
 A szöveg egyáltalán nem felel meg az adott
szövegtípus formai és stilisztikai követelményeinek.
 A szöveg 70 szónál rövidebb

 A mondanivaló nem logikus elrendezésű, és a
szöveg tagolatlan és áttekinthetetlen.
 A szöveg túlnyomórészt összefüggéstelen
mondatokból áll.

 A vizsgázó túlságosan egyszerű nyelvtani
és mondatszerkezeteket használ.
 A szövegben sok félreértéshez vezető hiba
található.

 A szókincs és szakszókincs szegényes.
 A hibás szó- és szakszóhasználat gyakran és
jelentősen nehezíti a megértést.
 A szó- és szakszókincs a közlési szándéknak nem
felel meg.

A szöveg csekély terjedelme (50 szónál kevesebb) és/vagy a feladat teljes félreértése miatt a teljesítmény értékelhetetlen.
*Megfelelőség,

mennyiség:

 Ha az irányító szempontok közül 3-t megfelelően dolgozott ki, és még 1-et részben, az adott deskriptor 4 pontot ér.
 Ha az irányító szempontok közül 2-t megfelelően dolgozott ki, és még 1-et részben, vagy 1-et megfelelően és 3-at részben, az adott deskriptor 2 pontot ér.

Pont:

Pont:

Pont:
Aláírás
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6 Értékelő skála – Beszédkészség
P
5

Megfelelőség, mennyiség
 Az adott kommunikációs helyzetnek
megfelelő reagálások
 Az adott kommunikációs helyzetnek
megfelelő stílus
 Megfelelő mennyiségű, önálló közlések

 Világos, gördülékeny, jól
szerkesztett közlések
 Változatos szövegkohéziós
eszközök használata
 Folyékony, könnyed beszédtempó

Nyelvhelyesség

Szókincs

 Változatos nyelvtani és
mondatszerkezetek
 Kevés, nem feltűnő hiba,
melyeket a vizsgázó általában
kijavít

 Gazdag és választékos szó- és szakszókincs
 A szó- és szakszókincs használata precíz és
biztos, esetleg 1-2 megértést nem
befolyásoló hiba fordul elő
 A témának és a közlési szándéknak megfelelő
szó- és szakszókincs

Kiejtés, hangsúly, intonáció
 Tiszta, a célnyelv sajátosságainak
megfelelő kiejtés és hangsúly
 A jelentést árnyalni képes,
természetes intonáció

Az 5-ös sávból legalább egy deskriptor teljesül, a többi deskriptor a 3-as sávban van.
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Koherencia, folyékonyság

 Többnyire az adott kommunikációs
helyzetnek megfelelő reagálások
 A kommunikációs helyzetnek többékevésbé megfelelő stílus
 Többnyire megfelelő mennyiségű,
általában önálló közlések

 Érthető, koherens közlések
 Többféle szövegkohéziós eszköz
használata
 Többnyire egyenletes
beszédtempó

 Viszonylag változatos nyelvtani
és mondatszerkezetek
 Több, félreértéshez nem vezető
hiba, melyek egy részét a
vizsgázó kijavítja

 Viszonylag bő szó- és szakszókincs
 A szó- és szakszóhasználat csak néhány
helyen nem pontos, ez azonban nem nehezíti
jelentősen a megértést
 A témának és a közlési szándéknak többnyire
megfelelő szó- és szakszókincs

 Tiszta, a célnyelv sajátosságainak
többnyire megfelelő kiejtés és
hangsúly
 Természetes intonációhoz közelítő
beszédprodukció

Az 3-as sávból legalább egy deskriptor teljesül, a többi deskriptor az 1-es sávban van
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 Az adott kommunikációs helyzetnek csak
részben megfelelő reagálások
 Nem szerencsés, de az adott
kommunikációs helyzetben még éppen
elfogadható stílus
 A közlések alig elegendők a feladat
megoldásához, és a vizsgázó többször
segítséget igényel

 Többnyire érthető, részben
koherens közlések
 Kevés szövegkohéziós eszköz
használata
 Akadozó beszédtempó

 Egyszerű nyelvtani és
mondatszerkezetek
 Sok, köztük több félreértéshez
vezető hiba

 Egyszerű és kevésbé változatos szó- és
szakszókincs, sok szóismétléssel
 A szó- és szakszóhasználat
 több helyen hibás, ami esetenként nehezíti a
megértést is
 A témának és a közlési szándéknak gyakran
nem megfelelő szó- és szakszókincs
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 Az adott kommunikációs helyzetnek nem
megfelelő reagálások
 Az adott kommunikációs helyzetben
elfogadhatatlan stílus
 Segítség ellenére sem elegendő közlések

 Alig érthető, összefüggéstelen
közlések
 Nincsenek szövegkohéziós eszközök
 Nagyon lassú és akadozó
beszédtempó

 Túlságosan egyszerű nyelvtani
és mondat szerkezetek
 Sok, köztük sok félreértéshez
vezető hiba






Maximálisan elérhető: 5x5=25 pont
Pont:

60%=15 pont
Pont:

Szegényes szó- és szakszókincs
A hibás szó- és szakszóhasználat
Gyakran és jelentősen nehezíti a megértést
A témának és a közlési szándéknak nem
megfelelő szó- és szakszókincs

 A célnyelvi kommunikációt
jelentősen nehezítő kiejtés és
hangsúly
 Erős anyanyelvi hatást tükröző
intonáció

B2-es szintnek éppen megfelel: 15:5= a 3 pontos sáv
Pont:
Aláírás

KITEX – KIT Szakmai Nyelvoktatási és Vizsgaközpont – www.kitex.hu – kitex@kit.hu

 A célnyelv sajátosságait csak
részben tükröző kiejtés és
hangsúly
 Határozott anyanyelvi hatást
tükröző intonáció

Pont:
…………………………………………………….
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