
Vizsgálandó nyelvi elemek és jellegzetes célnyelvi helyzetek 

 

Nyelvi elemek 

Szint Szint Grammatikai elemek Jellegzetes célnyelvi helyzetek és funkcionális elemek 

B2 

B1 

egyszerű jelen, -múlt, -jövő, folyamatos jelen, 

folyamatos múlt, kötőszavak, birtoklás, vonzatos igék, 

befejezett jelen, feltételes mód, időhatározós 

mellékmondatok, módbeli segédigék, egyszerű jelen 

és múlt idejű szenvedő szerkezet, tér -és időbeli 

viszonyok, megszámlálható és megszámlálhatatlan 

főnevek, összehasonlítás, vonatkozói 

mellékmondatok, névmások, névelők 

kapcsolatteremtés, bemutatkozás, párbeszéd fenntartása, érdeklődés, 

kérdezés, információadás,- kérés, szándék és tervek, egyetértés, egyet 

nem értés, vélemény és érzelmek kifejezése, tanácsadás, tájékoztatás, 

formanyomtatvány kitöltése, alapvető udvarisassági formulák, 

köszönés, búcsúzás, köszönetnyilvánítás, emlékeztetés, figyelmeztetés, 

meghívás, kommunikációs korrekció 

szenvedő szerkezet, múlt idők, módbeli segédigék és múltidejű 

alakjaik, befejezett múlt, melléknevek, határozószók, feltételes jelen 

és múlt, igés szerkezetek, függő beszéd, műveltetés, előreutalás, 

visszautalás 

beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, felajánlás, bocsánatkérés, 

nyomatékosítás, attitűdök kifejezése, érvelés, előnyök, hátrányok 

kifejezése, lehetőségek mérlegelése, panasztétel és kezelés, 

feltételezés, valószínűség, meggyőződés, kétség kifejezése, 

magyarázat kérés, adás, ok-okozati összefüggések, rábeszélés, 

meggyőzés, körülírás 

Nyelvi elemek 

Szint Grammatikai elemek Jellegzetes célnyelvi helyzetek és funkcionális elemek 

B1 

egyszerű jelen, -múlt, -jövő, folyamatos jelen, folyamatos 

múlt, kötőszavak, birtoklás, vonzatos igék, befejezett jelen, 

feltételes mód, időhatározós mellékmondatok, módbeli 

segédigék, egyszerű jelen és múlt idejű szenvedő szerkezet, 

tér -és időbeli viszonyok, megszámlálható és 

megszámlálhatatlan főnevek, összehasonlítás, vonatkozói 

mellékmondatok, névmások, névelők 

kapcsolatteremtés, bemutatkozás, párbeszéd fenntartása, érdeklődés, 

kérdezés, információadás,- kérés, szándék és tervek, egyetértés, egyet nem 

értés, vélemény és érzelmek kifejezése, tanácsadás, tájékoztatás, 

formanyomtatvány kitöltése, alapvető udvarisassági formulák, köszönés, 

búcsúzás, köszönetnyilvánítás, emlékeztetés, figyelmeztetés, meghívás, 

kommunikációs korrekció 



 

Nyelvi elemek 

Szint Szint Szint Grammatikai elemek Jellegzetes célnyelvi helyzetek és funkcionális elemek 

C1 

B2 

B1 

egyszerű jelen, -múlt, -jövő, folyamatos jelen, 

folyamatos múlt, kötőszavak, birtoklás, vonzatos 

igék, befejezett jelen, feltételes mód, időhatározós 

mellékmondatok, módbeli segédigék, egyszerű jelen 

és múlt idejű szenvedő szerkezet, tér -és időbeli 

viszonyok, megszámlálható és megszámlálhatatlan 

főnevek, összehasonlítás, vonatkozói 

mellékmondatok, névmások, névelők 

kapcsolatteremtés, bemutatkozás, párbeszéd fenntartása, 

érdeklődés, kérdezés, információadás,- kérés, szándék és 

tervek, egyetértés, egyet nem értés, vélemény és érzelmek 

kifejezése, tanácsadás, tájékoztatás, formanyomtatvány 

kitöltése, alapvető udvarisassági formulák, köszönés, búcsúzás, 

köszönetnyilvánítás, emlékeztetés, figyelmeztetés, meghívás, 

kommunikációs korrekció 

szenvedő szerkezet, múlt idők, módbeli segédigék és múltidejű 

alakjaik, befejezett múlt, melléknevek, hatrozószók, feltételes 

jelen és múlt, igés szerkezetek, függő beszéd, műveltetés, 

előreutalás, visszautalás 

beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, felajánlás, 

bocsánatkérés, nyomatékosítás, attitűdök kifejezése, érvelés, 

előnyök, hátrányok kifejezése, lehetőségek mérlegelése, 

panasztétel és kezelés, feltételezés, valószínűség, 

meggyőződés, kétség kifejezése, magyarázat kérés, adás, ok-

okozati összefüggések, rábeszélés, meggyőzés, körülírás 

beszédszándékok függő beszédben, említőigék, alárendelő összetett 

mondatok, kötőmód, műveltetés, mondatrövidítő szerkezetek, ok - és 

célhatározói mellékmondatok, fordított szórend, diskurzusjelölők, kötőelemek 

váratlan fordulatokra való reagálás, érvelés, nézetek kifejtése, 

formális, informális regiszter elkülönülése, értékelés, kritika, 

ellentmondás, diplomatikus véleménynyilvánítás, alternatívák 

mérlegelése, tendenciák leírása, önkorrekció, kompenzáció 

 


