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NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS 
 

1. Nyelvtani szerkezetek 
 

 

VIZSGASZINTEK 

 

Középszint 
 

Emelt szint 

A vizsgázó 

B1: 

- megérti és helyesen használja az egyszerű 

szerkezeteket szóban és írásban, 

- ismerős helyzetekben elfogadható 

nyelvhelyességgel kommunikál, 

- az esetleg előforduló hibák és az érezhető 

anyanyelvi hatás ellenére érthetően fejezi ki 

gondolatait, kommunikációs szándékait. 

A vizsgázó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2: 

- változatos szerkezeteket is megért és használ 

szóban és írásban, 

- viszonylag nagy biztonsággal használja a 

nyelvtani szerkezeteket, és közben nem követ el 

rendszerszerű hibát, 

- szükség esetén mondanivalóját képes önállóan 

helyesbíteni, pontosítani, 

- árnyaltan fejezi ki kommunikációs szándékait. 

 

A következő táblázat a nyelvtani követelményeket tartalmazza, és a könnyebb kezelhetőség érdekében a  leíró 

nyelvtan kategóriái alapján készült. Az adott nyelvtani formához hozzárendeltük annak nyelvi funkcióját, illetve ahol az 

kevésbé megoldható, ott egy-egy példával illusztráltuk azt. 

A nyelvtani ismeretek alapvető szerepet játszanak mind a receptív, mind a produktív készségekben. A  receptív 

készségek (R) között felsorolt nyelvtani szerkezetek előfordulhatnak az olvasott vagy hallott szöveg  értését mérő 

feladatokban, de ezekre a nyelvhelyességi vizsgarész nem kérdez rá. 

A  produktív  ismeretek  (P)  közé  sorolt  nyelvtani  szerkezetekre  lehet  feladatot  készíteni  a  Nyelvhelyesség 

vizsgarészben. 

A táblázat terjedelmi okból nem törekedhetett teljességre. 

 

 
FORMA Középszint Emelt szint Példák 

 R P R P  

Hangurilye 

- dîn sjé fel hangurj 

sztă lyimbá dă băjás sjé fel 

hangurj ăsz szkurtyé 

- sjé fel hangurj sztă 

dujinsj, trijinsj lîngă unápált 

/vokáli, diftongi, triftongi/ 

- káré-sz hangurj 

moj 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

a, ă, á, b, c, cs, d, e, é, f, g, gy, h, i, î, j, k, l, 

ly, m, n, ny, o, p, r, s, sj, sz, t, ty, u, v, z, zs, zsj  

i î u  

é ă o  

e á a   

uă, auă, ou 

ly, ny, ty, gy  

 

 

Kînd nu-j zîsjény numilye lu 

sjinyivá o sjévá: pronumilye: 
+ + + + jo, tu, jél, je, noj, voj jéj, jelyé  

pă minyé mă, pă tyinyé tyé, pă jél îl, 

pă je o, pă noj nyé, pă voj vă, pă jéj 

lyé, pă jelyé lyé 

á mnyo, á to, á luj, á lyij, á nosztru, 

á vosztru, á lor  

mijé-m, cijé-c, luj îj, lyij îj, nauă 

nyé, vauă vă, lor lyé 
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Vorbilye, kînd uná jestyé dîn 

sjévá, sî kum, kînd máj mult 

jestyé dîn sjévá szîngulár, plurál 

+  +  kupil-kupij,  pork-porsj, szák-szásj 

ursz-ursj, nuk-nusj, fág-fázsj, mirg-

mirzsj,unty-unc, brád-brézsj án-ány-

áj, cîgán-cîgány ,kál-káj, kăcăl-

kăcéj puromb-purombj,  lup-lupj 

fátă-fetyé, mámă-máme, mujeré-

mujérj, vulpă-vulpj, szkan-szkanurj, 

kuj-kujé,páj-pájé 

 
Vorbilye pă káré ásá întribăny: 

sjinyé, sjé? szubsztantivu 
+  +  on kupil, o fátă, on szkan 

kupij, fetyé, szkanurj 

nyészkáj kupij, arékityé fetyé 

Vorbé, káré átunsj zîsjény, kînd 

întribăny: sjé fel? mîndru, bun, 

máré, dulsjé: adjektivu 

+  +  Lung-lunzsj 

mik-mikă-misj 

bun-bună-buny-bunyé 

Frázé sî mondaturj în káré árunkăny sjévá 

lá sjévá o sjinyivá lá sjinyivá 

 Adjektivurilye, kînd sjévá/sjinyivá 

oformă-j,  

 

Adjektivurilye, kînd nu-sz oformă, álfelyé-

sz. 

 

+ + + + Blánásztá ásá dă lungă-j, ká ásztá. 

Jél ásá dă mik ăj, ká jo. 

 

Blánászá máj mikă-j, dăkit ásztá. 

 Jél máj mik ăj, dăkit jo. 

 máj bun, hăl máj bun / bună, máj 

bună, há máj bună  

- szkan vergyé 

- máj vergyé szkan  

- hăl máj vergyé szkan  

- héj máj vérzsj szkanurj   

 
Számurilye /numerálurilye 

Kum sză zîsjé, sî sză szkrijé számurilye 
+ + + + Unu, zesjé, duăzăsj sî unu, o szută, o 

ezeré 

Máj înti 

Ál dojilye 

Ál trijilye 

Dujinsj, trijinsj, pátrinsj 

Vorbilye, káré sztă înnentyé dă 

szubsztantivurilye o promunilye vorbé 

prepozicîjé 

 +  +  Lá iskulă, în ublok, dăpă krisjun,  

Lá minyé, ku jél, păntru je 

pronumilye dă-ntribát  +  + Sjinyé? sjé? Káré? Hungyé? 

- Vorbé, káré: átunsj zîsjény, kînd 

întribăny: Sjé fásj  áku? /verbé în 

áku/ 

- Vorbilyestye kum sză zîsjé ku 

pronumilye uná 

 

+ + + + Szkrijé, ferbé, plînzsjé, tásj, 

mirzsjény 

 

 

Verbé (áktivé, reflexivé) 

 

Verbilye- káré-sz în áku 

Konzsugărijá 

 

 

 

 

 

+ + + + jo mănînk  

tu mănînsj  

jél mănînkă  

noj mănkăny 

voj mănkăc 

jéj mă nnkă  

 

jo mă duk   

tu tyé dusj  

jél sză  dusjé 

noj nyé dusjény, 

voj vă dusjéc,  

jéj sză dusjé dusjé 

 

 

 

 

Imperfekt 

 

Verbilye, káré nu cînyé rîndu:  

 

 

+  +  jo lukrám  

tu lukráj  

jél lukrá   

noj lukrány   

voj lukrác  

jéj lukrá  

  

jo mă dusjem  

tu tyé dusjej 

jél sză dusje  

noj nyé dusjeny 

voj vă dusjec  

jéj sză dusje 

 

ăjrám, ăjráj, ăjrá, ăjrány, ăjrác, 

ăszrá 

ávem, ávej, áve, áveny 
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Perfekt 

 

Verbé dă ázsutor 

 

Konzsugárijá 

 

 

+ + + + ám, áj, o, ány, ác, or 

 

jo ám lukrát  

tu áj lukrát  

jél o lukrát  

noj ány lukrát  

voj ác lukrát   

jéj or lukrát       

 

jo m-ám dusz  

tu ty-áj dusz 

jél sz-o dusz  

noj ny-ány dusz 

voj v-ác dusz 

jéj sz-or dusz 

 
Vijitor 

  

Verbé dă ázsutor 

 

Konzsugárijá 

 

+ + + +  

oj, vi/j/, o, ony, vic, or 

 

jo oj lukrá  

tu vij lukrá 

jél o lukrá  

noj ony lukrá  

voj vic lukrá  

jéj  or lukrá  

 

jo m-oj dusjé  

tu ty-ij dusjé  

noj ny-ony dusjé  

voj v-ic dusjé 

jéj sz-or dusjé 

   

  

    

Mod kondicionál în „áku +  +  ás, áj, ár, ány, ác, ár 

ás lukrá  

áj lukrá  

ár lukrá  

ány lukrá   

ác lukrá  

ár lukrá  

 

m-ás dusjé  

ty-áj dusjé  

sz-ár dusjé  

ny-ány dusjé  

v-ác dusjé  

sz-ár dusjé  

Mod kondicionál în „trikutu” + + + + ás, áj, ár, ány, ác, ár fi 

 

ás fi lukrát  

áj fi lukrát  

ár fi lukrát  

ány fi lukrát   

ác fi lukrát  

ár fi lukrát  

 

m-ás fi dusz  

ty-áj fi dusz  

sz-ár fi dusz  

ny-ány fi dusz 

v-ác fi dusz 

sz-ár fi dusz 

Mod dă „purunsjálă” sî mod dă „nu-j 

szlobod” 
+  +  dă! dăgyéc! 

sztă! sztătyéc! 

fă! făsjéc! 

háj!/hájdé! 

hájc!/hájdéc!  

ádă! ádăc!  

fij! fic!   

du tyé! dusjécă vă! 

zî! zîsjéc! 

je!  loc! 

du! dusjéc! 
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2. Szókincs 
 

 

 
 

 

VIZSGASZINTEK 

 

Középszint 
 

Emelt szint 

A vizsgázó 

B1: 

- megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy 

kommunikálni tudjon a legtöbb olyan témában, 

amely összefügg saját mindennapi életével, 

- jól tudja alkalmazni alapvető szókincsét, noha 

még előfordulhatnak nagyobb hibák, 

- a bonyolultabb gondolatokhoz, témákhoz nem 

mindig találja meg a legmegfelelőbb 

kifejezőeszközt. 

A vizsgázó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
B2: 

- megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy 

kommunikálni tudjon változatos helyzetekben, 

illetve elvont témákról, 

- a változatos nyelvi, lexikai elemek közül 

általában ki tudja választani a kommunikációs 

célnak legmegfelelőbbet; szükség esetén néha 

körülírást alkalmaz, 

- kisebb lexikai pontatlanságai nem gátolják a 

kommunikációt. 

 
A vizsga szókincsének alapjául a mai beás köznyelv szolgál. Speciális tájnyelvi szavak, csoportnyelvi szavak és 

szakszavak produktív ismerete nem követelménye a vizsgának. Ilyen típusú szavak kizárólag olyan szövegekben 

fordulhatnak elő, amelyekben az ismeretük nem előfeltétele az adott szöveg megértésének. 

 


