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Razume in zna uporabljati vsakdanje izraze in najosnovnejše besedne
zveze, s katerimi želi doseči konkretne cilje. Zna predstaviti sebe in
druge, spraševati in odgovarjati na vprašanja o osebnih podatkih, npr.
kje določena oseba živi, o ljudeh, ki jih pozna, in stvareh, ki jih ima.
Razume povedi in pogosto besedišče, ki se nanaša na najbolj temeljne
stvari (npr. osnovni osebni in družinski podatki, nakupovanje,
neposredno življenjsko okolje, zaposlitev). Sposoben je preprostega
vsakdanjega sporazumevanja, pri katerem gre za neposredno
izmenjavo informacij o splošnih vsakodnevnih stvareh. S preprostimi
izrazi zna opisati svoje poreklo in izobrazbo, neposredno življenjsko
okolje in stvari, ki se nanašajo na trenutne potrebe.
Razume bistvene točke jasnih besedil v standardnem jeziku, kadar gre
za znane reči v službi, šoli, prostem času itd. Znajde se v večini situacij,
ki se lahko pojavijo na potovanju po deželah, v katerih ta jezik govorijo.
Zna tvoriti preprosta, povezana besedila povezane s splošnimi temami
ali temami, ki ga zanimajo. Zna poročati o izkušnjah in dogodkih,
opisati sanje, želje in ambicije ter na kratko razložiti svoja prepričanja
in načrte.
Razume poglavitne misli zahtevnih besedil, ne glede na to, ali
obravnavajo stvarno ali abstraktno tematiko; razume tudi strokovne
razprave s svojega strokovnega področja. Izraža se dovolj spontano in
tekoče, da se lahko v vsakdanjih stikih sporazumeva z naravnimi
govorci brez prehudega napora za obe strani sogovornikov. Zna
oblikovati jasna in natančna besedila v zvezi s široko paleto tem in
pojasniti svoj pogled na določeno vprašanje, kar vključuje tudi razlago
prednosti in slabosti različnih možnosti.
Razume zahtevnejša, daljša besedila in lahko prepozna skrite pomene.
Zna se spontano in tekoče izražati, ne da bi pri tem preveč očitno iskal
ustrezne izraze. Zna učinkovito in prilagodljivo uporabljati jezik, tako v
družabne kot tudi v učne in strokovne namene. Zna se jasno,
strukturirano in izčrpno izražati v zvezi z zahtevnimi vsebinami, pri
čemer pravilno uporablja različna sredstva za povezovanje (zgradbo)
besedila.

Brez težav razume vse, kar prebere ali sliši. Povzeti zna informacije,
dobljene iz različnih pisnih in govornih virov, ter povezano podati
utemeljitve in razlage. Izraža se tekoče, spontano in natančno ter zna
tudi pri zahtevnih temah razločevati majhne pomenske odtenke.

