
A Nemzetközi Japán Nyelvvizsga Can-do önértékelési táblázata (JLPT Can-do) 
 

HALLGATÁS 
 

Ezt a listát a már korábban vizsgán részt vettek körében végzett önértékelési felmérés eredményei alapján állították össze, 

ahol a kérdés az volt, hogy: Mit gondolsz, az egyes nyelvvizsga szinteken a sikeresen teljesítők mit tudnak japán nyelven?  

Ez nem a Nemzetközi Japán Nyelvvizsga hivatalosan kiadott tartalmi jegyzéke. Továbbá, ez a lista nem jelent garanciát a 

sikeres nyelvvizsgázók képességeit illetően. A Nemzetközi Japán Nyelvvizsga által mért képességekről és a nyelvvizsga 

tartalmáról a hivatalos forrásokból informálódhat. 

Ezt a listát referenciaként lehet használni arra, hogy a vizsgázók és érdeklődők képet kaphassanak arról, hogy egy adott 

szintű nyelvvizsgát sikeresen teljesítők saját elmondásuk szerint mit tudnak japán nyelven. 

 

  N1 N2 N3 N4 N5 

1 

Képes vagyok megérteni a politikával, gazdasággal kapcsolatos tévéhírek 
lényegét. 

2 

Képes vagyok a médiában mostanában megjelenő témákról szóló diskurzust 
nagyjából megérteni. 

 

3 

Képes vagyok formális eseményeken (pl. fogadó-ünnepség) a beszédek tartalmát 
nagyjából megérteni. 

4 

Képes vagyok a váratlan eseményekről (pl. baleset stb.) a közleményeket 
meghallgatva nagyjából megérteni azok tartalmát.  

5 

Képes vagyok munkával vagy bizonyos szakterülettel kapcsolatos tájékoztatást 
meghallgatva, annak tartalmát megérteni. 

6 

Képes vagyok érdeklődési területtel/ témával kapcsolatos kurzust, ill. előadást 
meghallgatva annak tartalmát nagyjából megérteni.  

 

 

7 

Képes vagyok iskolai vagy munkamegbeszélésen a beszélgetés menetét 
megérteni. 

8 

Képes vagyok az engem érdeklő témáról szóló érvelésnek, diskurzusnak a 
tartalmát nagyjából megérteni.  

9 

Képes vagyok ismert, mindennapi témával foglalkozó tévéműsor (pl. főzés, 
utazás) tartalmát nagyjából megérteni. 

10 

Képes vagyok ismert, mindennapi dolgokkal foglalkozó témáról (pl. utazás 
tervezése, buli előkészítése) egyeztetni, és a beszélgetés folyamát megérteni. 

11 Képes vagyok standard beszédstílusú sorozatot vagy filmet nagyjából megérteni. 

12 

Képes vagyok üzletben egy áru leírását hallva, megérteni azt, amit tudni 
szeretnék (pl. az áru jellegzetességei).  

13 Nagyjából képes vagyok megérteni az állomás, üzletközpont hangosbemondóját. 

  

  

14 

Képes vagyok megérteni a körülöttem lévő emberek csevegésének, fesztelen 
beszélgetésének körülbelüli tartalmát. 

 

15 

Képes vagyok megérteni az egyszerű útleírásról, átszállási lehetőségekről szóló 
magyarázatot. 

16 

Képes vagyok ismert, mindennapi témáról (pl.: hobbi, étel, hétvégi terv) szóló 
beszélgetést nagyjából megérteni. 

 

17 Képes vagyok az egyszerű utasításokat meghallva megérteni, hogy mit kell tenni. 

  

 

18 Megértem a tanár által ismertetett találkozási helyet és időpontot. 

19 

Képes vagyok megérteni a boltban, postán, állomáson, stb. gyakran használt 
szavakat (pl.: „Isten hozta!” , „  … yen-be kerül!”, „ Erre tessék!” stb.)  

 

20 Képes vagyok megérteni a tanárok és a diákok egyszerű bemutatkozásait. 

 

 

 

  

A lista a legnehezebbtől a könnyebb témák felé halad. (1: legnehezebb 20: legkönnyebb) 

 
A táblázat négy szinten mutatja be, hogy az egyes nyelvvizsgaszinteken milyen arányban 

gondolták azt a sikeres vizsgázók, hogy az adott dolgokra képesek. Az arányok 

megbecsléséhez csak azon sikeres vizsgázók válaszait használtuk fel, akik nem ponthatár 

közeli eredményt értek el.  
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A Nemzetközi Japán Nyelvvizsga Can-do önértékelési táblázata (JLPT Can-do) 
 

BESZÉD 
 

Ezt a listát a már korábban vizsgán részt vettek körében végzett önértékelési felmérés eredményei alapján állították össze, 

ahol a kérdés az volt, hogy: Mit gondolsz, az egyes nyelvvizsga szinteken a sikeresen teljesítők mit tudnak japán nyelven?  

Ez nem a Nemzetközi Japán Nyelvvizsga hivatalosan kiadott tartalmi jegyzéke. Továbbá, ez a lista nem jelent garanciát a 

sikeres nyelvvizsgázók képességeit illetően. A Nemzetközi Japán Nyelvvizsga által mért képességekről és a nyelvvizsga 

tartalmáról a hivatalos forrásokból informálódhat. 

Ezt a listát referenciaként lehet használni arra, hogy a vizsgázók és érdeklődők képet kaphassanak arról, hogy egy adott 

szintű nyelvvizsgát sikeresen teljesítők saját elmondásuk szerint mit tudnak japán nyelven. 

 

  N1 N2 N3 N4 N5 

1 

Képes vagyok az engem érdeklő téma érvelésében, vitájában részt venni, és 
logikusan kifejteni véleményemet azzal kapcsolatban. 

2 

Képes vagyok a médiában mostanában megjelenő témákkal kapcsolatban 
kérdéseket feltenni, és véleményt mondani. 

3 Képes vagyok váratlan események (pl.: baleset) részleteit és okát elmagyarázni.  

 

4 

Képes vagyok a beszédpartnertől ill. szituációtól függően az udvarias és a 
közvetlen beszédstílust külön használni. 

 

5 

Képes vagyok egy mostanában látott film vagy olvasott könyv cselekményét 
röviden bemutatni. 

6 

Képes vagyok az osztályban vita során a másik véleményével való 
egyetértésemet vagy ellenvetésemet kifejteni és egyúttal azt meg is indokolni. 

7 

Képes vagyok felkészülés után a saját szakterületem témájáról, vagy egy általam 
jól ismert témáról előadást tartani. 

8 

Képes vagyok a barátokkal vagy kollégákkal egy utazást tervét, vagy egy buli 
előkészületeit megbeszélni. 

9 

Képes vagyok egy fő- vagy egy mellékállás interjúján az igényeimet és 
tapasztalataimat elmondani. (pl.: munkaidő, munkatapasztalat) 

 

 

10 

Képes vagyok egy általam jól ismert helyre való eljutás útvonalát, átszállási 
lehetőségeit elmagyarázni. 

 

11 

Képes vagyok felkészülés után egy formális eseményen (pl. a saját 
búcsúünnepségemen, stb.) rövid beszédet tartani. 

12 

Képes vagyok a boltban a megvásárolni kívánt dologgal kapcsolatban kérdéseket 
feltenni, igényeimet, feltételeimet elmagyarázni. 

 

13 Képes vagyok telefonon jelezni késésemet, vagy hiányzásomat. 

 

14 

Képes vagyok az ismert, mindennapi témáról (pl.: hobbi, étel, hétvégi tervek) 
beszélgetést folytatni. 

15 

Képes vagyok a beszédpartneremet megkérdezni, hogy mikor ér rá, és egy 
időpontot megbeszélni. 

 

16 

Képes vagyok csodálkozásomat, boldogságomat, stb. érzéseimet, és annak okát 
egyszerű szavakkal elmagyarázni. 

 

 

17 Képes vagyok leírást adni a saját szobámról. 

 

18 Képes vagyok a hobbimról, érdeklődési területeimről beszélni. 

19 

Képes vagyok boltban, postán, állomáson, stb. a gyakran használt kifejezéseket 
(pl.: Mennyibe kerül? Ezt/azt kérem!) használni és egyszerű párbeszédet 
folytatni.  

 

 

20 Képes vagyok bemutatkozni, és magamról egyszerű kérdésekre válaszolni. 

 

 

  

 

A lista a legnehezebbtől a könnyebb témák felé halad. (1: legnehezebb 20: legkönnyebb) 

 
A táblázat négy szinten mutatja be, hogy az egyes nyelvvizsgaszinteken milyen arányban 

gondolták azt a sikeres vizsgázók, hogy az adott dolgokra képesek. Az arányok 

megbecsléséhez csak azon sikeres vizsgázók válaszait használtuk fel, akik nem ponthatár 

közeli eredményt értek el. 
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A Nemzetközi Japán Nyelvvizsga Can-do önértékelési táblázata (JLPT Can-do) 
 

OLVASÁS 
 

Ezt a listát a már korábban vizsgán részt vettek körében végzett önértékelési felmérés eredményei alapján állították össze, 

ahol a kérdés az volt, hogy: Mit gondolsz, az egyes nyelvvizsga szinteken a sikeresen teljesítők mit tudnak japán nyelven?  

Ez nem a Nemzetközi Japán Nyelvvizsga hivatalosan kiadott tartalmi jegyzéke. Továbbá, ez a lista nem jelent garanciát a 

sikeres nyelvvizsgázók képességeit illetően. A Nemzetközi Japán Nyelvvizsga által mért képességekről és a nyelvvizsga 

tartalmáról a hivatalos forrásokból informálódhat. 

Ezt a listát referenciaként lehet használni arra, hogy a vizsgázók és érdeklődők képet kaphassanak arról, hogy egy adott 

szintű nyelvvizsgát sikeresen teljesítők saját elmondásuk szerint mit tudnak japán nyelven. 

 

  N1 N2 N3 N4 N5 

1 

Képes vagyok politikával, gazdasággal kapcsolatos újságok, magazinok cikkeit 
elolvasni és a lényegét megérteni. 

2 

Képes vagyok publicisztikát (pl.: egy újság vezércikkét) elolvasni és az 
állításokat, véleményeket, logikai kifejtést megérteni. 

3 

Képes vagyok regény olvasása közben a szereplők érzelmeit, a történet folyását 
megérteni. 

 

4 Megértem egy esszé olvasásakor az író mondanivalóját.  

5 

Képes vagyok érdeklődési területemmel kapcsolatos szakszöveget elolvasni, és 
annak tartalmát nagyjából megérteni. 

 

6 Képes vagyok udvarias nyelven írt formális levél, email tartalmát megérteni. 

7 

Képes vagyok a munkatársak érdeklődő, vagy kérést megfogalmazó szövegét 
elolvasni és megérteni. 

8 

Képes vagyok az ismert, mindennapi témával kapcsolatos újság, magazin cikkeit 
elolvasni, és annak tartalmát megérteni 

9 

Képes vagyok egy útikönyvet, továbbtanulásról, pályaválasztásról szóló 
információs füzetet elolvasni és a fontos információkat leszűrni. 

 

 

10 

Képes vagyok egy átlagos, japánoknak szóló japán egynyelvű szótárt használni, 
és a szavak jelentését kikeresni. 

11 

Képes vagyok egy árucikk szóróanyagát elolvasni, és megérteni azt, amit arról az 
árucikkről tudni szeretnék.(pl.: áru jellemzője) 

 

12 

Képes vagyok egy rövid történetet elolvasni, és a körülbelüli cselekményt 
megérteni. 

 

13 

Képes vagyok az ismerőstől, baráttól érkezett levelezőlapot, email-t elolvasni és 
megérteni. 

 

14 

Képes vagyok az iskolai vagy munkahelyi hirdetőtáblán a fontos információkat 
(pl.: előadás, ülés tervezetét stb.) megragadni. 

15 

Képes vagyok az újságok hirdetéseit, szóróanyagait elolvasva az akciók idejét és 
az árakat megérteni.  

 

16 

Képes vagyok megérteni az állomáson kifüggesztett menetrendet. El tudom 
olvasni az információs táblát, ill. a saját vonatom indulási idejét. 

 

 

17 Képes vagyok az újévi és születésnapi üdvözlőlapokat elolvasni és megérteni. 

18 Képes vagyok egyszerű üzenetet elolvasni és megérteni. 

19 

Képes vagyok a képpel illusztrált egyszerű utasításokat (pl.: szemét kidobásának 
módja, étel elkészítési módja) megérteni. 

 

20 

Képes vagyok iskolában vagy máshol tartott interjú, elbeszélgetés tervezetét 
elolvasni, és a saját interjúmra vonatkozó napot és időpontot megtudni. 

 

 

 

 

 

A lista a legnehezebbtől a könnyebb témák felé halad. (1: legnehezebb 20: legkönnyebb) 

 
A táblázat négy szinten mutatja be, hogy az egyes nyelvvizsgaszinteken milyen arányban 

gondolták a sikeres vizsgázók az adott képességet teljesíthetőnek. Az arányok 

megbecsléséhez csak azon sikeres vizsgázók válaszait használtuk fel, akik nem ponthatár 

közeli eredményt értek el.  
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A Nemzetközi Japán Nyelvvizsga Can-do önértékelési táblázata (JLPT Can-do) 
 

ÍRÁS 
 

Ezt a listát a már korábban vizsgán részt vettek körében végzett önértékelési felmérés eredményei alapján állították össze, 

ahol a kérdés az volt, hogy: Mit gondolsz, az egyes nyelvvizsga szinteken a sikeresen teljesítők mit tudnak japán nyelven?  

Ez nem a Nemzetközi Japán Nyelvvizsga hivatalosan kiadott tartalmi jegyzéke. Továbbá, ez a lista nem jelent garanciát a 

sikeres nyelvvizsgázók képességeit illetően. A Nemzetközi Japán Nyelvvizsga által mért képességekről és a nyelvvizsga 

tartalmáról a hivatalos forrásokból informálódhat. 

Ezt a listát referenciaként lehet használni arra, hogy a vizsgázók és érdeklődők képet kaphassanak arról, hogy egy adott 

szintű nyelvvizsgát sikeresen teljesítők saját elmondásuk szerint mit tudnak japán nyelven. 
 

  N1 N2 N3 N4 N5 

1 Képes vagyok logikus, véleményemet kifejező szöveget írni. 

2 

Képes vagyok váratlan történéseket (pl.: baleset, stb.) elmagyarázó szöveget 
megfogalmazni. 

3 

Képes vagyok ételek elkészítéséről, gépek használati módjáról és hasonló 
dolgokról írni. 

 

4 Képes vagyok egy, az érdeklődési területemmel kapcsolatos jelentést megírni. 

5 

Képes vagyok a feljebbvalóm részére (pl.: tanár), az alapvető udvarias nyelvet 
használva levelet, email-t írni. 

6 

Képes vagyok a saját búcsúünnepségemen a köszöntő beszéd kéziratát 
megírni. 

7 

Képes vagyok egy iskola vagy cég felé motivációimról, bekerülési szándékom 
okairól írni. 

8 

Képes vagyok a mostanában olvasott könyv, vagy nézett film körülbelüli 
cselekményét leríni. 

 

9 Képes vagyok a saját véleményemet, annak indoklásával együtt leírni. 

 

10 

Képes vagyok a megtapasztalt dolgokról, és az ezzel kapcsolatos 
benyomásaimról egyszerűen írni. 

 

11 Képes vagyok az ismerőseimnek hálát, bocsánatot közvetítő levelet, email-t írni. 

 

 

12 Képes vagyok a mindennapi életemről fogalmazást írni. 

13 

Képes vagyok a jövőbeli terveimről, vágyaimról (Pl.: utazás a nyári szünetben, 
ideális munka) egyszerűen írni. 

 

14 Képes vagyok rövid naplóbejegyzést írni. 

15 

Képes vagyok a barátomnak, kollégámnak a mindennapos ügyekről jegyzetet/ 
üzenetet írni. 

16 

Képes vagyok a saját családomról, városomról és hasonló számomra jól ismert 
témáról egyszerűen írni. 

 

17 

Képes vagyok határidőnaplóban, naptárban a tervezett dolgaimat röviden 
megfogalmazni.  

  

18 Képes vagyok születésnapi üdvözlőlapot, rövid köszönő lapot írni. 

 

19 Képes vagyok egy egyszerű bemutatkozó szöveget megírni. 

 

 

 

20 Képes vagyok iratokra nevet, országnevet, stb. leírni. 

 

 

   

A lista a legnehezebbtől a könnyebb témák felé halad. (1: legnehezebb 20: legkönnyebb) 

 
A táblázat négy szinten mutatja be, hogy az egyes nyelvvizsgaszinteken milyen arányban 

gondolták azt a sikeres vizsgázók, hogy az adott dolgokra képesek. Az arányok 

megbecsléséhez csak azon sikeres vizsgázók válaszait használtuk fel, akik nem ponthatár 

közeli eredményt értek el.  
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