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egyetemi élet

Vágyakozunk. Szeretünk. Szeretkezünk. Csalódunk. Vajon mit tud
hozzátenni a pszichológia ahhoz,
amirõl mindenkinek van véleménye? Meskó Norbert, a PTE Illyés
Gyula Kar fõiskolai docense Szex
és lélek címmel tartott elõadásán
elméleti síkról közelítette meg a
mindenki számára ismerõs témát
a Nyitott Egyetem keretein belül
április 1-jén a Vargha Damján
konferenciateremben.

rások a partnerünk felé. Így például a
teljes elfogadás, a szenvedélyes szex, a
jó külsõ, hiszen társaságban azért illik
néha megjelenni, egy szóval a tökéletes
boldogság nyújtása. Túl sok lenne?
Az elsõ randi azonban mindenképp
nagy befolyással bír a párkapcsolatokra. Akik lengõhídon találnak egymásra,
ne csodálkozzanak, ha hamar kialszik a
szerelem lángja, ugyanis a férfiak az izgatottságot nem félelmüknek, hanem
a partner iránti vonzalmuknak fogják
fel. Óvatosan a randihelyek kiválasztásával!
Pozitív azonban, hogy aki boldog
párkapcsolatban él, az bizony 4 év szerelem bónuszt kap az élettõl. Emellett
garantált a jobb immunrendszer, valamint a depresszió kockázatának csökkenése. De hogy mitõl is boldog egy
párkapcsolat? Ha többet szeretnél tudni, látogasd meg a weboldalunkat:
www.univpecs.pte.hu

STEINER Petra
írása

Karinthy is megírta: „Férfi és nõ... hogyan
is érthetné meg egymást. Hiszen mindkettõ
mást akar. A férfi: a nõt. A nõ: a férfit.” A
mai modern korban pedig egyre nagyobb a dilemma. Házasság vagy élettárs? Karrier vagy gyermekvállalás? Párkapcsolat vagy egyedüllét? Ha ez még
mind nem lenne elég, röpke 10 pontban
foglalható össze, mik az alapvetõ elvá-
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Tudományos románc

B1, B2 vagy C1 szintû nyelvvizsga? Mi rejlik a titokzatos rövidítések mögött? III. rész

A C1-es szint alapkövetelményei
Miért fontos megismerni nyelvtudásunk valódi szintjét? Többek között azért, hogy nyelvvizsgára jelentkezéskor a helyes
opciót választhassuk, és ne érjen minket meglepetésként a
túl nehéz (vagy esetleg túl könnyû) teszt. De mit is jelentenek ezek az egyre gyakrabban, és már nem csak szakmai körökben elhangzó rövidítések, nevezetesen a B1, B2 és a C1?
A betû-szám kombinációk három, az Európa Tanács által
meghatározott nyelvtudásszintet jelölnek. Az európai nyelvvizsgarendszerek többsége jelenleg ezekhez a szintekhez
igazítja a saját tesztjeit és nyelvvizsgáit.
A „B1, B2 vagy C1 szintû nyelvvizsga? Mi rejlik a titokzatos rövidítések mögött?” címû sorozatunk harmadik, és egyben utolsó részében röviden összefoglaljuk azokat az alapkövetelményeket, amelyeket az Európa Tanács (és ezzel
együtt az ECL nyelvvizsgarendszer) állít fel azokkal a vizsgázókkal szemben, akik C1 szintû (felsõfok) nyelvvizsgára jelentkeznek. Az átláthatóság kedvéért külön térünk rá arra a
négy alapkészségre, amelyet a legtöbb nyelvvizsgarendszerben mérnek.

Szóbeli kommunikáció

A C1 szintû nyelvtudással rendelkezõ potenciális vizsgázó
nyelvtudása elég választékos ahhoz, hogy folyamatosan és
természetes módon tudja kifejezni magát anélkül, hogy
feltûnõen gyakran keresgélné a szavakat. Folyékonyan,
természetes módon tudja magát kifejezni. Széles
körû szókinccsel rendelkezik, jól tudja hasz-
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nálni az idiomatikus szerkezeteket, valamint a szókincsébõl
hiányzó kifejezéseket körülírással pótolja. Megérti a hoszszabb beszédeket akkor is, ha nem világosan tagoltak, és az
összefüggésekre csak utalnak, de nem fejtik ki azokat. Pontosan meg tudja fogalmazni gondolatait és véleményét, és
azokat képes ügyesen más beszélõk gondolataihoz kapcsolni.

nem. Azonosítja az apróbb részleteket, beleértve az attitûdöket, valamint a burkolt és kifejtett véleményeket. Megérti
a hosszú, összetett tényszerû és irodalmi szövegeket, és észleli a stílusbeli különbségeket. Megérti a szakcikkeket és a
hosszabb mûszaki leírásokat akkor is, ha nem kapcsolódnak
a vizsgázó szakterületéhez.

Írásbeli kommunikáció

A vizsgázó meg tudja érteni a felvett és közvetített hanganyagok széles körét, mely bizonyos mértékben eltér a köznyelvi normáktól, követni tudja az anyanyelvi beszélõk közötti élénk társalgást. A szövegbõl kihallja az apróbb részleteket is. Fel tudja ismerni az idiómák és köznyelvi fordulatok
széles körét, valamint a stílusrétegbeli váltásokat. Követni
tudja a hosszabb beszédet még akkor is, ha az nem világosan szerkesztett, és ha az összefüggésekre csak utalnak, de
azokat nem fogalmazzák meg nyíltan.

A vizsgázó világos, jól szerkesztett szövegeket tud írni
összetett témákról. Megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötõszavakat és szövegösszekötõ
elemeket. Nézeteit kiegészítõ gondolatokkal, érvekkel és
megfelelõ példákkal fejti ki. Ha levelet ír, rugalmasan és
hatékonyan használja a nyelvet. Ismeri és használja a
nyelv árnyalatait, a grammatikai helyesség magas szintjét
következetesen fenn tudja tartani. Bizonyos részletességgel ki tudja fejteni véleményét világos, jól szerkesztett
szövegben. Tud összetett témákról levelet, esszét vagy
beszámolót írni, és a szerinte fontos szempontokat ki
tudja emelni. Írott szövegben meg tudja választani az olvasónak megfelelõ stílust.

Olvasott szöveg megértése

A vizsgázó magas fokú önállósággal olvas, a különbözõ szövegeknek és céloknak megfelelõen változtatja olvasási stílusát és sebességét. Részletesen meg tud érteni hosszú, összetett szövegeket, akár kapcsolódnak szakterületéhez, akár
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Hallott szöveg megértése

Azok a potenciális vizsgázók, akik nagy részben teljesítik a
fentiekben leírt követelményeket, még vizsgára való jelentkezés elõtt gyakorlatban is megmérhetik a nyelvtudásukat a
http://ecl.hu oldalon található ingyenes mintatesztek, valamint az Idegen Nyelvi Titkárságon megvásárolható tesztkönyvek segítségével.
Reméljük, hogy olvasóink érdeklõdve olvasták, és leendõ
vizsgázóinknak pedig hasznosak voltak háromrészes sorozatunk cikkei.

