Magyar C2 1 1 096
nyelvi programkövetelmény
A javaslattevő alapadatai
Javaslatot benyújtó neve

Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Nyelv megnevezése

Magyar mint idegen nyelv

Nyelvi képzés szintje

A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere
szerinti A1 szinttől C2 szintig

Nyelvi képzés fajtája

Általános nyelvi képzés

Nyelvi képzés típusa

Kontaktórás képzés

A képzés formája

Csoportos képzés / Egyéni felkészítés

Minimális óraszám

Csoportos képzés: 1035 / Egyéni felkészítés: 690

Maximális óraszám

Csoportos képzés: 1440 / Egyéni felkészítés: 960

Tanúsítvány kiadásának feltétele

A felnőttképzést folytató intézmény által szervezett modult
záró vizsga sikeres, legalább 60%‐os eredménnyel történő
teljesítése, valamint a modul óraszámának legalább 80%‐án
történő részvétel.

Igazolás kiadásának feltétele

A felnőttképzést folytató intézmény a nyelvi képzésen való
részvételről – a résztvevő kérésére – igazolást állít ki, ha a
résztvevő a nyelvi képzés felnőttképzési szerződésben
megjelölt óraszámának legalább nyolcvan százalékán részt
vett és nem teljesítette a képzési programban meghatározott
modult záró vizsga követelményeit.
A programkövetelmény modulszerkezete

KER A1

KER A1 / 1‐2

KER A2

KER A2 / 1‐2

KER B1

KER B1 / 1‐3

KER B2

KER B2 / 1‐6

KER C1

KER C1 / 1‐6

KER C2

KER C2 / 1‐4
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Képzési követelmények leírása
KER szintek szerint
KER A1 szint

A szinten a képzés
megkezdéséhez
szükséges bemeneti
kompetenciák

minimális
óraszám

Csoportos: 90
Egyéni: 60

maximális
óraszám

Csoportos: 135
Egyéni: 90

Az első tananyagegységbe való belépéshez az alapvető anyanyelvi írás‐
, olvasás‐, valamint beszédkészségen túl nem kapcsolódik bemeneti
követelmény.
Az első tananyagegységbe való belépéshez az alapvető anyanyelvi írás‐
, olvasás‐, valamint beszédkészségen túl nem kapcsolódik bemeneti
követelmény.
A KER A1.1. modultól eltérő modulba történő bekapcsolódáshoz legalább
60 %‐osra teljesítendő a képző intézménynek a kiválasztott modulhoz hasz‐
nált bemeneti szintfelmérő feladatsora vagy a bekapcsolódás tárgyát képe‐
ző modult megelőző modul záróvizsgájának feladatsora.
A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott moduljába akkor is,
ha a nyelvtudását más képző intézmény által kiállított, 6 hónapnál nem
régebbi,
azonos programkövetelmény alapján megírt, más
képzési
program adott
bekapcsolódási szintet megelőző
modulja
vagy
tananyagegysége teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja.

A szint kimeneti
követelményei

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a személyére, a családjára, a
közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és
szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá.
Szövegértés – Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például
hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy
szavak segítségével.
Beszéd – Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik
személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel
megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és
meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek
konkrét kifejezésére szolgálnak.
Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be
tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit.
Írás: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. Ki
tud tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket,
például a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét.
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A KER A1 szint
tartalmi
követelményei

Nyelvtani ismeretek


















A KER A1 szint
tartalmi
követelményei

Témakörök és szókincs













A KER A1 szint
tartalmi
követelményei

létige ragozása (én, te, ő)
képzők: i (származási hely)
a határozott névelő (a, az)
Hány? Mennyi?
Ki vagy te? Ki ő?
‐ul / ‐ül
‐ban / ‐ben
igék: tanul, beszél, ül (én)
igék (én, te, ő, ön)
‐ban / ‐ben
alatt, fölött, mellett, előtt, mögött, között
tagadás
főnevek többes száma,
létige (én, te, ő, ön, mi, ti, ők, önök)
itt, ott
melléknevek többes száma
igék: tanul, él, ül (én, te, ő, ön, mi, ti, ők, önök)

hónapok, napok,
országok és városok,
nemzetiségek és nyelvek
számok
foglalkozások
nyelvek a világon
Hol van a…?
magyarul beszélek
szoba berendezési tárgyai
iroda berendezési tárgyai
nemzetiségek tulajdonságai
gyakran használt igék (áll, beszél, telefonál)

Kommunikációs és civilizációs ismeretek














Köszönés és elköszönés az etikett szerint
ismerkedés, bemutatkozás
vásárlás (kérek)
ismerkedés, bemutatkozás, mások bemutatása
megszólítás formái
Európa országai: Magyarország szomszédjai
egy magyar család
Magyarország nagyobb városai
érdeklődés a másik hogylétéről
helymeghatározás
meghívás elfogadása, telefonálás
tipikus magyar házak, szentendrei skanzen, Magyarország nagyobb
városai
egy magyar átlagember napirendje
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Lehetséges modulszerkezetek KER A1 szinten:
Modulszerkezet‐azonosító: KER A1 / 1‐2.
A1.1. modul
Minimum óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum óraszám

Csoportos: 67 / Egyéni: 45

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek:
 létige ragozása (én, te, ő)
 képzők: i (származási hely)
 a határozott névelő (a, az)
 Hány? Mennyi?
 Ki vagy te? Ki ő?
 ‐ul / ‐ül
 ‐ban / ‐ben
 igék: tanul, beszél, ül (én)
 igék (én, te, ő, ön)
 ‐ban / ‐ben
Témakörök és szókincs:
 hónapok, napok,
 országok és városok,
 nemzetiségek és nyelvek
 számok
 foglalkozások
 nyelvek a világon
 Hol van a…?
Kommunikációs és civilizációs ismeretek:
 Köszönés és elköszönés az etikett szerint
 ismerkedés, bemutatkozás
 vásárlás (kérek)
 ismerkedés, bemutatkozás, mások bemutatása
 megszólítás formái
 Európa országai: Magyarország szomszédjai
 egy magyar család
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A1.2. modul
Minimum óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum óraszám

Csoportos: 68 / Egyéni: 45

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek:
 ‐ul /‐ül
 alatt, fölött, mellett, előtt, mögött, között
 tagadás
 főnevek többes száma,
 létige (én, te, ő, ön, mi, ti, ők, önök)
 itt, ott
 melléknevek többes száma
 igék: tanul, él, ül (én, te, ő, ön, mi, ti, ők, önök)
Témakörök és szókincs:
 magyarul beszélek
 Hol van a …?
 szoba berendezési tárgyai
 iroda berendezési tárgyai
 nemzetiségek tulajdonságai
 gyakran használt igék (áll, beszél, telefonál)
Kommunikációs és civilizációs ismeretek:
 Európa országai, Magyarország nagyobb városai
 érdeklődés a másik hogylétéről
 helymeghatározás
 meghívás elfogadása, telefonálás
 tipikus magyar házak, szentendrei skanzen,
nagyobb városai
 egy magyar átlagember napirendje
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Magyarország

KER A2 szint

A szinten a képzés
megkezdéséhez
szükséges bemeneti
kompetenciák

minimális
óraszám

Csoportos: 90
Egyéni: 60

maximális
óraszám

Csoportos: 135
Egyéni: 90

A KER A1.1. modultól eltérő modulba történő bekapcsolódáshoz legalább
60%osra teljesítendő a képző intézménynek a kiválasztott modulhoz hasz‐
nált bemeneti szintfelmérő feladatsora vagy a bekapcsolódás tárgyát képe‐
ző modult megelőző modul záróvizsgájának feladatsora.
A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott moduljába akkor is,
ha a nyelvtudását más képző intézmény által kiállított, 6 hónapnál nem
régebbi,
azonos programkövetelmény alapján megírt, más
képzési
program adott
bekapcsolódási szintet megelőző
modulja
vagy
tananyagegysége teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja.

A szint kimeneti
követelményei

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül
kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes
adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az
egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét.
Szövegértés – Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket.
Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű
szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti a
rövid, egyszerű magánleveleket.
Beszéd – Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és
közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy
témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha
egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan
részt vegyen.
Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud
beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről,
tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről.
Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például
köszönőlevelet írni.
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A KER A2 szint
tartalmi
követelményei

Nyelvtani ismeretek















A KER A2 szint
tartalmi
követelményei

Témakörök és szókincs














A KER A2 szint
tartalmi
követelményei

Ki? Hol? Mit csinál?
képzők: ‐i
ez, az
egy, a/az
ezek/azok
a létige tagadása: nincs
Hol? kérdésre felelő –n, ‐on, ‐en, ‐ön
ezen, azon
ebben, abban
tárgyrag (‐t, ‐at/‐ot, ‐et/‐öt)
számok tárgyraggal ellátott alakjai (egyet, kettőt…)
Hány? Mennyi?
‐nál /‐nél
‐ennél /‐annál

magyarországi városok
közlekedés
élelmiszerek
napok
magyar városok
séta a városban
élelmiszerek
Mit kér? Mennyit kér?
igék: mos, vesz, főz (én, te, ő, ön, mi, ti, ők, önök)
számok, mértékegységek,
színek
alapvető élelmiszerek
buli

Kommunikációs és civilizációs ismeretek












találkozó megbeszélése
kulturális lehetőségek, alapvető rendezvények, helyszínek
tömegközlekedés Magyarországon, jegy és bérlettípusok
kommunikáció a boltban
telefonálás, rövid cselekvési sor leírása
egy város nevezetességei, a szabadidő bemutatása
Magyarországon
magyar piacok, vásárok
vásárlás
ismert magyar ételek
programszervezés, egy ember programjának bemutatása
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Lehetséges modulszerkezetek KER A2 szinten:
Modulszerkezet‐azonosító: KER A2 / 1‐2.
A2.1. modul
Minimum óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum óraszám

Csoportos: 67 / Egyéni: 45

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek:
 Ki? Hol? Mit csinál?
 képzők: ‐i
 ez, az
 egy, a/az
 ezek/azok
 a létige tagadása: nincs
 Hol? kérdésre felelő –n, ‐on, ‐en, ‐ön
Témakörök és szókincs:
 magyarországi városok
 közlekedés
 élelmiszerek
 napok
 magyar városok
Kommunikációs és civilizációs ismeretek:
 találkozó megbeszélése
 kulturális lehetőségek, alapvető rendezvények, helyszínek
 tömegközlekedés Magyarországon, jegy és bérlettípusok
Magyarországon
 kommunikáció a boltban
 telefonálás, rövid cselekvési sor leírása
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A2.2. modul
Minimum óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum óraszám

Csoportos: 68 / Egyéni: 45

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek:
 ezen, azon
 ebben, abban
 tárgyrag (‐t, ‐at/‐ot, ‐et/‐öt)
 számok tárgyraggal ellátott alakjai (egyet, kettőt…)
 Hány? Mennyi?
 ‐nál /‐nél
 ‐ennél /‐annál
Témakörök és szókincs:
 séta a városban
 élelmiszerek
 Mit kér? Mennyit kér?
 igék: mos, vesz, főz (én, te, ő, ön, mi, ti, ők, önök)
 számok, mértékegységek,
 színek
 alapvető élelmiszerek
 buli
Kommunikációs és civilizációs ismeretek:
 egy város nevezetességei, a szabadidő bemutatása
 magyar piacok, vásárok
 vásárlás
 ismert magyar ételek
 programszervezés, egy ember programjának bemutatása
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KER B1 szint

A szinten a képzés
megkezdéséhez
szükséges bemeneti
kompetenciák

minimális
óraszám

Csoportos: 135
Egyéni: 90

maximális
óraszám

Csoportos: 180
Egyéni: 120

A KER A1.1. modultól eltérő modulba történő bekapcsolódáshoz legalább
60%osra teljesítendő a képző intézménynek a kiválasztott modulhoz hasz‐
nált bemeneti szintfelmérő feladatsora vagy a bekapcsolódás tárgyát képe‐
ző modult megelőző modul záróvizsgájának feladatsora.
A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott moduljába akkor is,
ha a nyelvtudását más képző intézmény által kiállított, 6 hónapnál nem
régebbi,
azonos programkövetelmény alapján megírt, más
képzési
program adott
bekapcsolódási szintet megelőző
modulja
vagy
tananyagegysége teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja.
A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első
moduljába
akkor is, ha a
megelőző
KER
szintű
nyelvtudását
12 hónapnál nem régebbi, államilag elismert, a négy alapkészséget mérő
nyelvvizsga‐bizonyítvánnyal igazolja.

A szint kimeneti
követelményei

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd
lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Ki
tudja szűrni a lényeget azokból a rádióés tévéadásokból, amelyek aktuális
eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, és
ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek.
Szövegértés – Olvasás: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához
közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az
események, érzelmek vagy kívánságok leírását.
Beszéd – Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás
során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének
megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka,
utazás, aktuális események) folyó társalgásban.
Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről,
eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni,
indokolni véleményét és terveit.
Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket
ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól
magánleveleket tud írni.
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A KER B1 szint
tartalmi
követelményei

Nyelvtani ismeretek
































igekötők: le, fel, be, ki
igék: megy, jön (én, te, ő, ön, mi, ti, ők)
Hol? –ban/‐ben, ‐n/‐on/‐en/‐ön
Hova? ‐ba/‐be, ‐hoz/‐hez/‐höz, ‐re/‐re
igék –ik: lakik, dolgozik, reggelizik, öltözik, iszik
főnévképzés igéből (reggeli reggelizik)
Mikor? Hány órakor? Hánykor? ‐kor
Hány órától? Hány óráig? Meddig? –tól …‐ig
A számnév toldalékolása: Hányas? Hányadik?
Szabályos igék kötőhanggal: segít,tanít, fest, mond, ért
‐val/ ‐vel, Kivel?, Mivel?
toldalékolt névmások
főnévi igenév, szeretne
főnévi igenév, akar
hol‐hova‐honnan, toldalékolt névmások
határozott ragozás, főnévi igenév, ragozott névutók
dátum
igekötők
feltételességet kifejező rag: ‐hat/‐het
melléknevek fokozása
birtokos szerkezet egyes számban
birtokos szerkezet egyes és többes számban
ragozott névmások
birtokos formák: enyém, tiéd…
feltételes mondat: ha…
függő kérdés: azt mondja, hogy…
‐lak/‐lek
birtoktöbbesítő ‐i
múlt idő: –s/‐sz/‐z
részeshatározó: ‐nak/‐nek, függő mondat
beo szerkezet és tagadása
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A KER B1 szint
tartalmi
követelményei

Témakörök és szókincs
























útbaigazítás, napszakok
Kivel laksz?
óra, moziműsor, munkaidő , napirend
konferencián, közlekedés, utazás, étteremben
évszakok, időjárás
utazás
hobbik, sportok
hobbik, sportok
irányhármasság
cselekvések
étteremben, étlap, utazás
programok tervezése
utazás, közlekedés
család, rokonok, képleírás
rokonság
szerszámok
személyleírás
öltözködés, időjárás
betegségek, testrészek
háziállatok
vásárlás, boltnevek
névnapi vendégség
mesék
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A KER B1 szint
tartalmi
követelményei

Kommunikációs és civilizációs ismeretek

























szabadidő eltöltése
magyar családmodellek
tájékozódás moziban, színházban
Magyarország nagyobb városainak legfőbb nevezetességei
útbaigazítás
Magyarországi időjárási jellemzők
pontosítás, visszakérdezés,
Híres magyar sportolók
tájékozódás városban, repülőtéren, állomáson.
magyaros ételek, hungaricumok, éttermi rendelés – társalgás
étkezés alatt,
körút Magyarországon
engedélykérés, vélemény – ellenvélemény kifejezése, indoklás
tetszés és nem tetszés kifejezése
magyar közlekedési szokások és szabályok
jegyés bérlettípusok Magyarországon
történetmesélés
jellemzés, képleírás
Magyar népviseletek
Időjárás‐jelentés, időjárásnak megfelelő viselet
baleset és egészségügyi problémák leírása, elmesélése
történetmesélés
telefonbeszélgetés
magyar sorozatok, mesefilmek, kedvenc mese elmondása
híres magyar mesék
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Lehetséges modulszerkezetek KER B1 szinten:
Modulszerkezet‐azonosító: KER B1 / 1‐3
B1.1. modul
Minimum óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum óraszám

Csoportos: 60 / Egyéni: 40

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek:
 igekötők: le, fel, be, ki
 igék: megy, jön (én, te, ő, ön, mi, ti, ők)
 Hol? –ban/‐ben, ‐n/‐on/‐en/‐ön
 Hova? ‐ba/‐be, ‐hoz/‐hez/‐höz, ‐re/‐re
 igék –ik: lakik, dolgozik, reggelizik, öltözik, iszik
 főnévképzés igéből (reggeli reggelizik)
 Mikor? Hány órakor? Hánykor? ‐kor
 Hány órától? Hány óráig? Meddig? –tól …‐ig
 A számnév toldalékolása: Hányas? Hányadik?
 Szabályos igék kötőhanggal: segít,tanít, fest, mond, ért
 ‐val/ ‐vel, Kivel?, Mivel?
 toldalékolt névmások
 főnévi igenév, szeretne
Témakörök és szókincs:
 útbaigazítás, napszakok
 Kivel laksz?
 óra, moziműsor, munkaidő , napirend
 konferencián, közlekedés, utazás, étteremben
 évszakok, időjárás
 utazás
 hobbik, sportok
Kommunikációs és civilizációs ismeretek:
 szabadidő eltöltése
 magyar családmodellek
 tájékozódás moziban, színházban
 Magyarország nagyobb városainak legfőbb nevezetességei
 útbaigazítás
 Magyarországi időjárási jellemzők
 pontosítás, visszakérdezés
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B1.2. modul
Minimum óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum óraszám

Csoportos: 60 / Egyéni: 40

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek:










főnévi igenév, akar
hol‐hova‐honnan, toldalékolt névmások
határozott ragozás, főnévi igenév, ragozott névutók
dátum
igekötők
feltételességet kifejező rag: ‐hat/‐het
melléknevek fokozása
birtokos szerkezet egyes számban

Témakörök és szókincs:









hobbik, sportok
irányhármasság
cselekvések
étteremben, étlap, utazás
programok tervezése
utazás, közlekedés
család, rokonok, képleírás

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:










Híres magyar sportolók
tájékozódás városban, repülőtéren, állomáson.
magyaros ételek, hungaricumok, éttermi rendelés – társalgás
étkezés alatt,
körút Magyarországon
engedélykérés, vélemény – ellenvélemény kifejezése, indoklás
tetszés és nem tetszés kifejezése
magyar közlekedési szokások és szabályok
jegyés bérlettípusok Magyarországon
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B1.3. modul
Minimum óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum óraszám

Csoportos: 60 / Egyéni: 40

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek:
 birtokos szerkezet egyes és többes számban
 habeo szerkezet és tagadása
 ragozott névmások,
 birtokos formák: enyém, tiéd…
 feltételes mondat: ha…
 függő kérdés: azt mondja, hogy…
 ‐lak/‐lek
 birtoktöbbesítő ‐i
 múlt idő: –s/‐sz/‐z
 részeshatározó: ‐nak/‐nek
 függő mondat
Témakörök és szókincs:
 rokonság
 szerszámok
 személyleírás
 öltözködés, időjárás
 betegségek, testrészek
 háziállatok
 vásárlás, boltnevek
 névnapi vendégség
 mesék
Kommunikációs és civilizációs ismeretek:
 történetmesélés
 jellemzés, képleírás
 magyar népviseletek
 Időjárás‐jelentés, időjárásnak megfelelő viselet
 baleset és egészségügyi problémák leírása, elmesélése
 történetmesélés
 telefonbeszélgetés
 magyar sorozatok, mesefilmek, kedvenc mese elmondása
 híres magyar mesék
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KER B2 szint

A szinten a képzés
megkezdéséhez
szükséges bemeneti
kompetenciák

minimális
óraszám

Csoportos: 270
Egyéni: 180

maximális
óraszám

Csoportos: 360
Egyéni: 240

A KER A1.1. modultól eltérő modulba történő bekapcsolódáshoz legalább
60 %‐osra teljesítendő a képző intézménynek a kiválasztott modulhoz hasz‐
nált bemeneti szintfelmérő feladatsora vagy a bekapcsolódás tárgyát képe‐
ző modult megelőző modul záróvizsgájának feladatsora.
A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott moduljába akkor is,
ha a nyelvtudását más képző intézmény által kiállított, 6 hónapnál nem
régebbi,
azonos programkövetelmény alapján megírt, más
képzési
program adott
bekapcsolódási szintet megelőző
modulja
vagy
tananyagegysége teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja.
A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első
moduljába
akkor is, ha a
megelőző
KER
szintű
nyelvtudását
12 hónapnál nem régebbi, államilag elismert, a négy alapkészséget mérő
nyelvvizsga‐bizonyítvánnyal igazolja.

A szint kimeneti
követelményei

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a hosszabb beszédeket és
előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja,
amennyiben a téma számára elég ismert. Többnyire megérti a híreket és az
aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. Általában érti a filmeket,
ha a szereplők köznyelven beszélnek.
Szövegértés – Olvasás: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat,
amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét,
nézetét fejtik ki. Megérti a kortárs irodalmi prózát.
Beszéd – Társalgás: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és
közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert
témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét.
Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki
magát számos, érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a
véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző
lehetőségek előnyeit és hátrányait.
Írás: Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körébe
tartozó számos témáról. Tud olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely
tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Levélben rá tud
világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek,
élményeknek.
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A KER B2 szint
tartalmi
követelményei

Nyelvtani ismeretek




























A KER B2 szint
tartalmi
követelményei

múlt idejű időhatározó névutók: óta, múlva
névmások: belém, belőlem, rajtam, rám, rólam, nálam, hozzám, magam
szoktam és főnévi igenév
felszólító mód
hányan?
függő beszéd
felszólító mód: –s/‐sz/‐z/‐t
módhatározók
feltételes mód múlt ideje
főnév képzése –ás/‐és képzővel
mennyiségi összehasonlítás kifejezése: csökken vmennyivel
vonzatos igék: leszokik vmiről, abbahagy vmit …
teles mód jelen időben
a főnévi igenév személyragozása
személyes névmási határozószók (mögöttem …)
főnévképzés melléknévből: ‐ság/‐ség
mellérendelő kötőszavak: de, ezért
vonzatos kifejezések: válik valamivé, felelős valakiért/valamiért
ragvonzó névutó: vmin/vkin kívül
kell/tilos/szabad/érdemes
határozói igenév
alárendelő összetett mondatok
vonzatos kifejezések: kétszer nagyobb, mint ..
melléknévi igenevek
melléknévképzés (‐ható/‐hető, ‐hatatlan/‐hetetelen)
vonzatos kifejezések (elvár vkitől vmit ..)
műveltetés

Témakörök és szókincs

















életrajz, napló írása, riport
múlt idejű cselekvések leírása, szokások
családi ünnepek
a postán
találkozás, búcsúzás
külföldön
utasítások adása és fogadása, tervezgetés
kép alapján történetmesélés
munka, munkaügyi tanácsadás
a bankban
tanácsadás, használati eszközök működése
internet
magyar ünnepek
véleményalkotás képekről
jövőbeli álmok
javaslat és annak elfogadása
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A KER B2 szint
tartalmi
követelményei

falu – város, lakhelytípusok
Mátyás király
napirend
dohányzás
telefonálás
apróhirdetések
a buszon
közlekedés
készülődés bulira
naptár
orvosnál
magyar termékek
híradó
öltözködés
sport
álláshirdetések, önéletrajzi minták
szerelők, mesteremberek
egy magyar mese: Ludas Matyi

Kommunikációs és civilizációs ismeretek































életrajz elmesélése, történet összefüggő elmesélése
saját szokások elmondása
születésnap szervezése
magyar postai lehetőségek
magyar elköszönési formulák
külföldi és magyar szokások, illemtan
Mit csináljak Magyarországon? – programtervezés, tanácsadás
összehasonlitó vélemény kialakítása
állásinterjú – tanácsadás, javaslatok kifejezése
felszólítás, kérés kifejezése tegező formában
magyar banki lehetőségek
magyar bocsánatkérési szokások
udvarias kérés kifejezése tegező és önöző formában, segítségkérés és –
adás
a világháló elterjedése és használata Magyarországon, emailek
fogalmazása
magyar ünnepkör, magyar kulturális hagyományok
vágyak, kívánságok, ambiciók megfogalmazása, programajánlás
a magyar város és falu előnyei és hátrányai
egy helyzet előnyeinek és hátrányainak kifejezése
az egyik leghíresebb magyar uralkodó élete
TV műsorok, főbb magyar TV csatornák
jelentősebb magyar napilapok, folyóiratok
felszólítás, kérés kifejezése tegező és önöző formában
Magyarország közösségi közlekedési térképe
egészségügyi ellátás Magyarországon
hungarikumok
hírek, aktualitások Magyarországon
díjak, elismerések Magyarországon
információk cserélése szolgáltatókkal, reklamáció érveléssel
érzelmek, indulatok kifejezése
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Lehetséges modulszerkezetek KER B2 szinten:
Modulszerkezet‐azonosító: KER B2 / 1‐6
B2.1. modul
Minimum óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum óraszám

Csoportos: 60 / Egyéni: 40

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek:




múlt idejű időhatározó névutók: óta, múlva
névmások: belém, belőlem, rajtam, rám, rólam, nálam, hozzám, magam
szoktam és főnévi igenév

Témakörök és szókincs:
 életrajz, napló írása, riport
 múlt idejű cselekvések leírása, szokások
 családi ünnepek
 a postán
 találkozás, búcsúzás
 külföldön
Kommunikációs és civilizációs ismeretek:
 születésnap szervezése
 életrajz elmesélése, történet összefüggő elmesélése
 saját szokások elmondása
 magyar postai lehetőségek
 magyar elköszönési formulák
 külföldi és magyar szokások, illemtan

B2.2. modul
Minimum óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum óraszám

Csoportos: 60 / Egyéni: 40

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek:
 felszólító mód
 hányan?
Témakörök és szókincs:
 utasítások adása és fogadása, tervezgetés
 kép alapján történetmesélés
 munka, munkaügyi tanácsadás
 a bankban
Kommunikációs és civilizációs ismeretek:
 Mit csináljak Magyarországon? – programtervezés, tanácsadás
 összehasonlitó vélemény kialakítása
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állásinterjú – tanácsadás, javaslatok kifejezése
felszólítás, kérés kifejezése tegező formában
magyar banki lehetőségek
magyar bocsánatkérési szokások

B2.3. modul
Minimum óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum óraszám

Csoportos: 60 / Egyéni: 40

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek:
 függő beszéd
 felszólító mód: –s/‐sz/‐z/‐t
 módhatározók
Témakörök és szókincs:
 tanácsadás, használati eszközök működése
 internet
 magyar ünnepek
 véleményalkotás képekről
Kommunikációs és civilizációs ismeretek:
 udvarias kérés kifejezése tegező és önöző formában, segítségkérés
és –adás
 a világháló elterjedése és használata Magyarországon, emailek
fogalmazása
 magyar ünnepkör, magyar kulturális hagyományok

B2.4. modul
Minimum óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum óraszám

Csoportos: 60 / Egyéni: 40

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek:
 feltételes mód jelen időben
 feltételes mód múlt ideje
 főnév képzése –ás/‐és képzővel
 mennyiségi összehasonlítás kifejezése: csökken vmennyivel
 vonzatos igék: leszokik vmiről, abbahagy vmit …
Témakörök és szókincs:
 jövőbeli álmok
 javaslat és annak elfogadása
 falu – város, lakhelytípusok
 Mátyás király
 napirend
 dohányzás
 telefonálás
 apróhirdetések
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Kommunikációs és civilizációs ismeretek:
 vágyak, kívánságok, ambiciók megfogalmazása, programajánlás
 a magyar város és falu előnyei és hátrányai
 egy helyzet előnyeinek és hátrányainak kifejezése
 az egyik leghíresebb magyar uralkodó élete
 TV műsorok, főbb magyar TV csatornák



jelentősebb magyar napilapok, folyóiratok

B2.5. modul
Minimum óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum óraszám

Csoportos: 60 / Egyéni: 40

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek:
 a főnévi igenév személyragozása
 személyes névmási határozószók (mögöttem …)
 főnévképzés melléknévből: ‐ság/‐ség
 mellérendelő kötőszavak: de, ezért
 vonzatos kifejezések: válik valamivé, felelős valakiért/valamiért
 ragvonzó névutó: vmin/vkin kívül
 kell/tilos/szabad/érdemes
 határozói igenév
 alárendelő összetett mondatok
 vonzatos kifejezések: kétszer nagyobb, mint ..
Témakörök és szókincs:
 a buszon
 közlekedés
 készülődés bulira
 naptár
 orvosnál
 magyar termékek
Kommunikációs és civilizációs ismeretek:
 felszólítás, kérés kifejezése tegező és önöző formában
 Magyarország közösségi közlekedési térképe
 egészségügyi ellátás Magyarországon



hungarikumok
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B2.6. modul
Minimum óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum óraszám

Csoportos: 60 / Egyéni: 40

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek:
 melléknévi igenevek
 melléknévképzés (‐ható/‐hető, ‐hatatlan/‐hetetelen)
 vonzatos kifejezések (elvár vkitől vmit ..)
 műveltetés
Témakörök és szókincs:
 híradó
 öltözködés
 sport
 álláshirdetések, önéletrajzi minták
 szerelők, mesteremberek
 egy magyar mese: Ludas Matyi
Kommunikációs és civilizációs ismeretek:
 hírek, aktualitások Magyarországon
 díjak, elismerések Magyarországon
 információk cserélése szolgáltatókkal, reklamáció érveléssel



érzelmek, indulatok kifejezése
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KER C1 szint

A szinten a képzés
megkezdéséhez
szükséges bemeneti
kompetenciák

minimális
óraszám

Csoportos: 270
Egyéni: 180

maximális
óraszám

Csoportos: 360
Egyéni: 240

A KER A1.1. modultól eltérő modulba történő bekapcsolódáshoz legalább
60 %‐osra teljesítendő a képző intézménynek a kiválasztott modulhoz hasz‐
nált bemeneti szintfelmérő feladatsora vagy a bekapcsolódás tárgyát képe‐
ző modult megelőző modul záróvizsgájának feladatsora.
A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott moduljába akkor is,
ha a nyelvtudását más képző intézmény által kiállított, 6 hónapnál nem
régebbi,
azonos programkövetelmény alapján megírt, más
képzési
program adott
bekapcsolódási szintet megelőző
modulja
vagy
tananyagegysége teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja.
A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első
moduljába
akkor is, ha a
megelőző
KER
szintű
nyelvtudását
12 hónapnál nem régebbi, államilag elismert, a négy alapkészséget mérő
nyelvvizsga‐bizonyítvánnyal igazolja.

A szint kimeneti
követelményei

Szövegértés – Hallás utáni értés: Még a nem világosan szerkesztett és rejtett
jelentéstartalmú, hosszú szöveget is megérti. Szinte erőfeszítés nélkül érti meg a
tévéműsorokat és a filmeket.
Szövegértés – Olvasás: Megérti a hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi
szövegeket; érzékeli bennük a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikkeket és a
hosszú műszaki leírásokat akkor is megérti, ha nem kapcsolódnak szakterületéhez.
Beszéd – Társalgás: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi
a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a
különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan
ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni.
Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és részletesen tud leírni bonyolult
dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket
részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be.
Írás: Képes arra, hogy álláspontját világos, jól szerkesztett szövegben fogalmazza
meg. Levélben, dolgozatban, beszámolóban úgy tud összetett témákról írni, hogy a
fontosnak tartott dolgokat kiemeli. Stílusát az olvasóhoz tudja igazítani.
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A KER C1 szint
tartalmi
követelményei

Nyelvtani ismeretek












A KER C1 szint
tartalmi
követelményei

az alanyi és a tárgyas ragozás
a főnévi igenév
a melléknévi igenév
a határozói igenév
a felszólító mód
a feltételes mód
az igekötő
a műveltetés kifejezési módjai
a mellérendelő összetett mondatok
az alárendelő összetett mondatok

Témakörök és szókincs










































szerelem
házasság
az egyén
társas kapcsolatok
család
éttermek és kávéházak
lakás – lakóhely
utazás – közlekedés
vásárlás – üzletek
anekdoták, érdekességek
kommunikació – szolgáltatás
kapcsolattartások
kultúra – szórakozás
ép testben ép lélek
idő – időjárás
egészség – betegség
sport
mesék
média
hobbi
tanulás – munka
krimik és más történetek
az Európai Unió
országismeret
közélet
a „boldog békeidők”
környezetvédelem
globalizáció
tudósok és találmányok
etika, aktuális témák
gazdaság
társadalom
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A KER C1 szint
tartalmi
követelményei

Kommunikációs és civilizációs ismeretek































tegezés és magázás Magyarországon
személyes információ kérése és nyújtása
a hangsúlyozás nyelvi eszközei
személyes és üzleti levelek, email-írás
magyarországi nyelvjárások, tájegységek, megyék
személyes és üzleti levelek, email-írás
udvarias kérés és felkérés kifejezése
tanács kérése és adása
helyesbítés kifejezése
tervek és jövőbeli találkozók kifejezése
vélemény kifejezése és indoklása
érzelmek kifejezése
félelem és aggódás kifejezése
ajánlat és meghívás elfogadása vagy visszautasítása
instrukció és parancs adása
panasz kifejezése
a szórend szabályai
bizonyosság, valószínűség és kétség kifejezése
szólások és közmondások
rádió-műsorok megértése
újságcikk-írás
frazeológiak
komplex szövegek megértése és írása
a központozás alkalmazása
a szerződesek szövege és nyelvhasználata
személyes és üzleti levelek, email-írás
a formális es informális regiszter
szójátékok, viccek
a rábeszélés, meggyőzés, tárgyalás, vitatkozás nyelvi eszközei















együttélési formák Magyarországon
nemzetiségek és kisebbségek Magyarországon
család és karrier Magyarországon
lakás és mobilitás Magyarországon
hazai vagy külföldi lakóhely választás
magyarok a nagyvilágban
a városi közlekedés problémái Magyarországon
közlekedés és környezetvédelem Magyarországon
az idegenforgalom Magyarországon
bevásárlóturizmus
nemzeti (kis) nyelvek kontra angol
rendezvényszervezés Magyarországon
a magyar ünnepek, népszokások
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közüzemi szolgáltatások Magyarországon
művészet és történelmi emlékek Magyarországon
természeti katasztrófák Magyarországon
egészségturizmus Magyarországon
élsport Magyarországon
extrém sportok Magyarországon
közszolgalati és kereskedelmi tv és rádió Magyarországon
a tájékoztatás objektivitása, pártatlansága Magyarországon
hagyományőrzés Magyarországon
képzettség és munkaerőpiaci esélyek Magyarországon
elhelyezkedesi lehetőségek és mobilitás Magyarországon
munkahelyi légkör, vezetők és beosztottak viszonya
Magyarországon
nemzetállamok és az EU, hungarikumok
EU-s intézmények
politikai pártok és civil szervezetek Magyarországon
a közélet tisztasága Magyarországon
megelőzés vagy elhárítás a környezetvédelemben
multinacionalis cégek Magyarországon
uniformizálódás (öltözködés, étkezés, kultúra, fogyasztás stb.)
globalizáció és a nemzeti sajátosságok megőrzése
Magyarországon
génkezelt élelmiszerek Magyarországon
illegális bevándorlás és munkavállalás Magyarországon
dohányzas, emberjogi kérdések Magyarországon
aktuális témák/események Magyarországon: közélet/politika,
gazdaság
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Lehetséges modulszerkezetek KER C1 szinten:
Modulszerkezet‐azonosító: KER C1 / 1‐6
C1.1. modul
Minimum óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum óraszám

Csoportos: 60 / Egyéni: 40

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek


az alanyi és a tárgyas ragozás

Témakörök és szókincs








szerelem
házasság
az egyén
társas kapcsolatok
család

Kommunikációs és civilizációs ismeretek







tegezés és magázás Magyarországon
személyes információ kérése és nyújtása
a hangsúlyozás nyelvi eszközei
személyes és üzleti levelek, email-írás
magyarországi nyelvjárások, tájegységek, megyék








együttélési formák Magyarországon
nemzetiségek és kisebbségek Magyarországon
család és karrier Magyarországon
lakás és mobilitás Magyarországon
hazai vagy külföldi lakóhely választás
magyarok a nagyvilágban

C1.2. modul
Minimum óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum óraszám

Csoportos: 60 / Egyéni: 40

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek





a főnévi igenév
a melléknévi igenév
a határozói igenév

Témakörök és szókincs




éttermek és kávéházak
lakás – lakóhely
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utazás – közlekedés
vásárlás – üzletek
anekdoták, érdekességek
kommunikació – szolgáltatás

Kommunikációs és civilizációs ismeretek







személyes és üzleti levelek, email-írás
udvarias kérés és felkérés kifejezése
tanács kérése és adása
helyesbítés kifejezése
tervek és jövőbeli találkozók kifejezése








a városi közlekedés problémái Magyarországon
közlekedés és környezetvédelem Magyarországon
az idegenforgalom Magyarországon
bevásárlóturizmus
nemzeti (kis) nyelvek kontra angol
rendezvényszervezés Magyarországon

C1.3. modul
Minimum óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum óraszám

Csoportos: 60 / Egyéni: 40

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek



a felszólító mód
a feltételes mód

Témakörök és szókincs









kapcsolattartások
kultúra – szórakozás
ép testben ép lélek
idő – időjárás
egészség – betegség
sport

Kommunikációs és civilizációs ismeretek








vélemény kifejezése és indoklása
érzelmek kifejezése
félelem és aggódás kifejezése
ajánlat és meghívás elfogadása vagy visszautasítása
instrukció és parancs adása
panasz kifejezése



a magyar ünnepek, népszokások
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közüzemi szolgáltatások Magyarországon
művészet és történelmi emlékek Magyarországon
természeti katasztrófák Magyarországon
egészségturizmus Magyarországon
élsport Magyarországon
extrém sportok Magyarországon

C1.4. modul
Minimum óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum óraszám

Csoportos: 60 / Egyéni: 40

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek


az igekötők

Témakörök és szókincs







mesék
média
hobbi
tanulás – munka
krimik és más történetek

Kommunikációs és civilizációs ismeretek







a szórend szabályai
bizonyosság, valószínűség és kétség kifejezése
szólások és közmondások
rádió-műsorok megértése
újságcikk-írás








közszolgalati és kereskedelmi tv és rádió Magyarországon
a tájékoztatás objektivitása, pártatlansága Magyarországon
hagyományőrzés Magyarországon
képzettség és munkaerőpiaci esélyek Magyarországon
elhelyezkedesi lehetőségek és mobilitás Magyarországon
munkahelyi légkör, vezetők és beosztottak viszonya
Magyarországon
nemzetállamok és az EU, hungarikumok
EU-s intézmények
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C1.5. modul
Minimum óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum óraszám

Csoportos: 60 / Egyéni: 40

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek


a műveltetés lehetséges kifejezései

Témakörök és szókincs








az Európai Unió
országismeret
közélet
a „boldog békeidők”
környezetvédelem

Kommunikációs és civilizációs ismeretek






frazeológiak
komplex szövegek megértése és írása
a központozás alkalmazása
a szerződesek szövege és nyelvhasználata








politikai pártok és civil szervezetek Magyarországon
a közélet tisztasága Magyarországon
megelőzés vagy elhárítás a környezetvédelemben
multinacionalis cégek Magyarországon
uniformizálódás (öltözködés, étkezés, kultúra, fogyasztás stb.)
globalizáció és a nemzeti sajátosságok megőrzése
Magyarországon
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C1.6. modul
Minimum óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum óraszám

Csoportos: 60 / Egyéni: 40

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek




a mellérendelő összetett mondatok
az alárendelő összetett mondatok

Témakörök és szókincs








globalizáció
tudósok és találmányok
etika, aktuális témák
gazdaság
társadalom

Kommunikációs és civilizációs ismeretek











személyes és üzleti levelek, email-írás
a formális es informális regiszter
szójátékok, viccek
a rábeszélés, meggyőzés, tárgyalás, vitatkozás nyelvi eszközei
génkezelt élelmiszerek Magyarországon
illegális bevándorlás és munkavállalás Magyarországon
dohányzas, emberjogi kérdések Magyarországon
aktuális témák/események Magyarországon: közélet/politika, gazdaság
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KER C2 szint

A szinten a képzés
megkezdéséhez
szükséges bemeneti
kompetenciák

minimális
óraszám

Csoportos: 180
Egyéni: 120

maximális
óraszám

Csoportos: 270
Egyéni: 180

A KER A1.1. modultól eltérő modulba történő bekapcsolódáshoz legalább
60%‐sra teljesítendő a képző intézménynek a kiválasztott modulhoz hasz‐
nált bemeneti szintfelmérő feladatsora vagy a bekapcsolódás tárgyát képe‐
ző modult megelőző modul záróvizsgájának feladatsora.
A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott moduljába akkor
is, ha a nyelvtudását más képző intézmény által kiállított, 6 hónapnál nem
régebbi,
azonos programkövetelmény alapján megírt, más
képzési
program adott
bekapcsolódási szintet megelőző
modulja
vagy
tananyagegysége teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja.
A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének
első moduljába akkor is, ha a megelőző KER szintű nyelvtudását
12 hónapnál nem régebbi, államilag elismert, a négy alapkészséget mérő
nyelvvizsga‐bizonyítvánnyal igazolja.

A szint kimeneti
követelményei

Szövegértés – Hallás utáni értés: Minden nehézség nélkül megérti az
élőben hallott, médián keresztül sugárzott, vagy gyors tempójú beszédet,
ha van ideje megszokni az akcentust.
Szövegértés – Olvasás: Könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy
formájú elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket,
irodalmi művet.
Beszéd – Társalgás: Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban,
vitában; nagy biztonsággal alkalmazza a sajátos kifejezéseket és a
különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok
finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és
fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik.
Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és folyamatosan, stílusát a
helyzethez igazítva ír le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan szerkeszti
meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és
megjegyezze.
Írás: Tud világos, gördülékeny, a körülményekhez stílusában illeszkedő
szöveget írni. Meg tud fogalmazni olyan bonyolult levelet, beszámolót és
cikket, amelynek jó tagolása segíti az olvasót abban, hogy a lényeges
pontokat kiragadja és megjegyezze. Össze tud foglalni szakmai és irodalmi
műveket, tud róluk kritikai elemzést írni.
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Nyelvtani ismeretek
A KER C2 szint
tartalmi
követelményei



az A1‐C1 szinteken elsajátított nyelvtani ismeretek összegzése és
folyamatos elmélyítése

Témakörök és szókincs








A KER C2 szint
tartalmi
követelményei










otthon és lakókörnyezet (lakóhely, belső építészet, helyi
szolgáltatások, a régió földrajza, régió‐specifikus jellemzők,
demográfiai jellemzők)
utazás (tömegközlekedés, közlekedés saját eszközökkel,
közlekedés‐szabályozás, « zöld » közlekedés, külföldi utazás,
valuták, migráció, utazási korlátozások, határ‐ellenőrzés)
emberi kapcsolatok (családi kapcsolatok, barátság, társadalmi
konvenciók, antiszociális viselkedés, tolerancia és tisztelet)
vásárlás (vásárlási lehetőségek, árucikkek, árak, etikus vásárlás,
fogyasztói társadalom)
étel – ital (étkezési szokások, helyi élelmiszerek, gyorséttermek,
bio ételek, diéták, étel‐divatok, gén‐módosított ételek, főzés)
szolgáltatások (kommunikáció, pénzügyi szolgáltatások, sürgős
segítség‐szolgáltatások, idősgondozás, információ‐technológia,
diplomáciai szolgáltatások, munkaügyi központok, kormányzati
szolgáltatások)
nyelvtanulás (nyelvtanulási készségek, akcentusok, dialektusok,
kisebbségi nyelvek, kétnyelvűség, testbeszéd, nyelv és kultúra)
oktatás (iskoláztatás, tantárgyak, végzettségek, vizsgák, tanítás és
tanulás, tudás és készségek, alapvető emberi jog)
a környezet (újrahasznosítás, környezetszennyezés, globális
felmelegedés, veszélyeztetett fajok, a bolygónk jövője, személyes
és társadalmi felelősségvállalás)
művészetek (modern művészet, színház, építészet, klasszikus
művészet, irodalom, popkultúra, ifjúsági kultúra)
tudomány és technika (tudományos fejlődés, űrkutatás, a
kompjúter hatalma, fontos találmányok, génmódosítás, etika,
állatkisérletek, az emberi vállalkozóképesség határai)
társadalom (egyéni jogok, család, szülői felelősség, társadalmi
felelősségvállalás, egyenlő esélyek, emberi jogok, állampolgárság,
a globális falu, aktuális történések a világban, világgazdaság)
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Kommunikációs és civilizációs ismeretek

A KER C2 szint
tartalmi
követelményei






























fenntartásos egyetértés kifejezése
nézetek és érzelmek kifejezése indoklással
asszertív kifejezésmód
kétség, hitetlenség, felháborodás kifejezése
feltételezések kifejezése
akarat, óhaj, szükségletek kifejezése és ezekről történő kérdezés
szándék kifejezése és kérdezése
előnyben részesítés kifejezése és kérdezése
bizonyosság közvetítése
megbánás, együttérzés, gyász kifejezése
tanácsadás, tanácskérés, tanács fogadása
segítségnyújtás és segítségkérés kifejezése
ragaszkodás kifejezése
intézkedési tervek kifejezése
kompromisszum‐kötés
megegyezés megtárgyalása
ellenállás kifejezése
könyörgés kifejezése
figyelem‐felkeltés
megszólítás
formális és informális bemutatkozás és társalgás
gratuláció, dicséret, bók, szíves vendéglátás kifejezése
vélemény‐kérés
a félbeszakítás, ellenvetés, tiltakozás udvarias kifejezése
osztályozás, általánosítás, meghatározás, hangsúlyozás kifejezése
beszédre bátorítás, beszédkezdés, összegzés kifejezése
telefonálási szokások
levélírási szokások



lakáskörülmények, helyi környezet – Magyarország nagyobb
tájegységein
hétköznapi élet – Magyarország nagyobb tájegységein
szabadidő, szórakozás – Magyarország nagyobb tájegységein
vásárlási szokások – Magyarország nagyobb tájegységein
evés, ivás – Magyarország nagyobb tájegységein
nyelvhasználat – Magyarország nagyobb tájegységein
hiedelmek – Magyarország nagyobb tájegységein
művészetek – Magyarország nagyobb tájegységein
tudomány és technika – Magyarország nagyobb tájegységein
társadalmi problémák – Magyarország nagyobb tájegységein
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Lehetséges modulszerkezetek KER C2 szinten:
Modulszerkezet‐azonosító: KER C2 / 1‐4
C2.1. modul
Minimum
óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum
óraszám

Csoportos: 67 / Egyéni: 45

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek


az A1‐C1 szinteken elsajátított nyelvtani ismeretek összegzése és
folyamatos elmélyítése

Témakörök és szókincs





otthon és lakókörnyezet (lakóhely, belső építészet, helyi szolgáltatások,
a régiók földrajza, régió‐specifikus jellemzők, demográfiai jellemzők)
utazás (tömegközlekedés, közlekedés saját eszközökkel, közlekedés‐
szabályozás, « zöld » közlekedés, külföldi utazás, valuták, migráció,
utazási korlátozások, határ‐ellenőrzés)
emberi kapcsolatok (családi kapcsolatok, barátság, társadalmi
konvenciók, antiszociális viselkedés, tolerancia és tisztelet)

Kommunikációs és civilizációs ismeretek








fenntartásos egyetértés kifejezése
nézetek és érzelmek kifejezése indoklással
asszertív kifejezésmód
kétség, hitetlenség, felháborodás kifejezése
feltételezések kifejezése
akarat, óhaj, szükségletek kifejezése és ezekről történő kérdezés
szándék kifejezése és kérdezése



lakáskörülmények, helyi környezet – Magyarország nagyobb
tájegységein
hétköznapi élet – Magyarország nagyobb tájegységein
szabadidő, szórakozás – Magyarország nagyobb tájegységein
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C2.2. modul
Minimum óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum óraszám

Csoportos: 68 / Egyéni: 45

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek


az A1‐C1 szinteken elsajátított nyelvtani ismeretek összegzése és
folyamatos elmélyítése

Témakörök és szókincs




vásárlás (vásárlási lehetőségek, árucikkek, árak, etikus vásárlás,
fogyasztói társadalom)
étel – ital (étkezési szokások, helyi élelmiszerek, gyorséttermek, bio
ételek, diéták, étel‐divatok, gén‐módosított ételek, főzés)
szolgáltatások (kommunikáció, pénzügyi szolgáltatások, sürgős
segítség‐szolgáltatások, idősgondozás, információ‐technológia,
diplomáciai szolgáltatások, munkaügyi központok, kormányzati
szolgáltatások)

Kommunikációs és civilizációs ismeretek








előnyben részesítés kifejezése és kérdezése
bizonyosság közvetítése
megbánás, együttérzés, gyász kifejezése
tanácsadás, tanácskérés, tanács fogadása
segítségnyújtás és segítségkérés kifejezése
ragaszkodás kifejezése
intézkedési tervek kifejezése




vásárlási szokások – Magyarország nagyobb tájegységein
evés, ivás – Magyarország nagyobb tájegységein
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C2.3. modul
Minimum óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum óraszám

Csoportos: 67 / Egyéni: 45

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek


az A1‐C1 szinteken elsajátított nyelvtani ismeretek összegzése és
folyamatos elmélyítése

Témakörök és szókincs




nyelvtanulás (nyelvtanulási készségek, akcentusok, dialektusok,
kisebbségi nyelvek, kétnyelvűség, testbeszéd, nyelv és kultúra)
oktatás (iskoláztatás, tantárgyak, végzettségek, vizsgák, tanítás és
tanulás, tudás és készségek, alapvető emberi jog)
a környezet (újrahasznosítás, környezetszennyezés, globális
felmelegedés, veszélyeztetett fajok, a bolygónk jövője, személyes és
társadalmi felelősségvállalás)

Kommunikációs és civilizációs ismeretek









kompromisszum‐kötés
megegyezés megtárgyalása
ellenállás kifejezése
könyörgés kifejezése
figyelem‐felkeltés
megszólítás
formális és informális bemutatkozás és társalgás
gratuláció, dicséret, bók, szíves vendéglátás kifejezése





nyelvhasználat – Magyarország nagyobb tájegységein
hiedelmek – Magyarország nagyobb tájegységein
művészetek – Magyarország nagyobb tájegységein
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C2.4. modul
Minimum óraszám

Csoportos: 45 / Egyéni: 30

Maximum óraszám

Csoportos: 68 / Egyéni: 45

Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek


az A1‐C1 szinteken elsajátított nyelvtani ismeretek összegzése és
folyamatos elmélyítése

Témakörök és szókincs





művészetek (modern művészet, színház, építészet, klasszikus
művészet, irodalom, popkultúra, ifjúsági kultúra)
tudomány és technika (tudományos fejlődés, űrkutatás, a
kompjúter hatalma, fontos találmányok, génmódosítás, etika,
állatkisérletek, az emberi vállalkozóképesség határai)
társadalom (egyéni jogok, család, szülői felelősség, társadalmi
felelősségvállalás, egyenlő esélyek, emberi jogok, állampolgárság, a
globális falu, aktuális történések a világban, világgazdaság)

Kommunikációs és civilizációs ismeretek







vélemény‐kérés
a félbeszakítás, ellenvetés, tiltakozás udvarias kifejezése
osztályozás, általánosítás, meghatározás, hangsúlyozás kifejezése
beszédre bátorítás, beszédkezdés, összegzés kifejezése
telefonálási szokások
levélírási szokások




tudomány és technika – Magyarország nagyobb tájegységein
társadalmi problémák – Magyarország nagyobb tájegységein
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