Magyar C2 1 1 076
nyelvi programkövetelmény
A javaslattevő alapadatai
Javaslatot benyújtó neve

Katedra Nyelviskola Kft.
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 / egyéni képzés

Minimális óraszám

Maximális óraszám

Tanúsítvány kiadásának feltétele

csoportos képzés: 1035 óra + 2x45 óra opcionális /
egyéni képzés: 690 +2x30 óra opcionális
csoportos képzés: 1290 óra + 2x60 óra opcionális /
egyéni képzés: 860 +2x40 óra opcionális
A tanúsítvány megszerzésének feltétele valamennyi modul
vonatkozásában a modul óraszám legalább nyolcvan
százalékán való részvétel és a modulzáró vizsga sikeres
teljesítése, („megfelelt” minősítés; legalább 60 %). A modulzáró
vizsga további követelményeit a felnőttképzést folytató
intézmény a képzési programban határozza meg.
A tanúsítvány átvételét a képzésben résztvevő aláírásával
igazolja.
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Igazolás kiadásának feltétele

Nyelvi képzésen való részvétel igazolása: A felnőttképzést
folytató intézmény a nyelvi képzésen való részvételről – a
résztvevő kérésére – Igazolást állít ki, ha a résztvevő
hiányzásának mértéke nem haladja meg a modul óraszámának
20%-át, és nem teljesítette a képzési programban
meghatározott modult záró vizsga követelményeit. Az igazolás
átvételét a képzésben résztvevő aláírásával igazolja.

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 B2 OP

KER C1

KER C1 / 1-6+ KER C1 OP

KER C2

KER C2 / 1-4
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Képzési követelmények leírása
KER szintek szerint

KER A1 szint

minimális
óraszám

90 csoportos
60 egyéni

maximális
óraszám

135 csoportos
90 egyéni

A szinten a képzés
megkezdéséhez
szükséges bemeneti
kompetenciák

A képzés első tananyag egységébe (A1.1.) teljesen kezdők is bekapcsolódhatnak,
így nyelvi előképzettségre nincs szükség ahhoz, hogy a jelentkező az első
tananyagegységbe bekapcsolódjon.

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.

A további tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző
tananyagegységekben előforduló nyelvi készségek, képességek és ismeretek
60%-os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység során
megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint
felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám
mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező
legalább 60%-os ismerettel. A képzésbe akkor is be lehet kapcsolódni, ha a
résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos
programkövetelmény alapján megírt, más képzési program adott
bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének teljesítéséről szóló
tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.

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 magyar ábécé,
hangtan: magánhangzó harmónia,
a határozott névelő,
a létige és ragozása, valamint használata,
helyhatározóragok: -ban/ben; -on/en/ön,
a szabályos igék ragozása,
-ul/ül ragok használata nyelvek után (pl.: magyarul, németül, stb.)
birtokos személyjelek egyes szám első és második személyben: -m, d,
birtokos személyjelek harmadik személyben: -ja, -je, -a, -e,
a létige tagadása (nem..., nincs)
többszörös toldalékolás (pl.: a táskámban)
számnév és főnév kapcsolata (pl.: sok pénz, két fotó)
a tud segédige használata főnévi igenévvel,
irányhármasság: Hová? Hol? Honnan?
A társ- és eszközhatározó: -val/vel ragok,
a főnevek többes száma,
a megy és jön igék,
-s/sz/z végű igék ragozása (hoz, vesz, főz, stb.)
tárgyas és tárgyatlan ragozás,
-ikes igék ragozása (eszik, iszik, stb.)
a főnevek tárgyesete,
a melléknevek, mutató névmások és számnevek toldalékolása (pl.:
kettőt, ebből, kéket, stb.)
segédigék használata főnévi igenévvel (pl.: szeret, tud, akar, kell)
az igék -zik képzője (pl.: tévézik, sörözik)
részeshatározós eset: -nak/nek ragok
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A KER A1 szint
tartalmi
követelményei

Témakörök és szókincs





























nemzetközi szavak (pl: autó, lámpa, gitár)
tőszámnevek (0-100)
nyelvórán használt gyakori instrukciók,
országok nevei,
kontinensek,
nemzetiségek,
nyelvek,
a körülöttünk lévő dolgok,
foglalkozásnevek,
kérdőszók (Ki?, Mi?, Milyen?, stb.)
a család, társas kapcsolatok, családtagok,
a körülöttünk lévő dolgok, használati tárgyak nevei,
hétköznapi cselekvések,
gyakran használt melléknevek (érdekes, szép, új, drága, stb.)
alapvető külső és belső tulajdonságok (öreg, fiatal, fáradt, lusta, stb.)
a hét napjai: Mettől meddig? Mikor? Melyik napon?
napirend,
az idő kifejezése: Hány óra van? Mennyi az idő?
helyek a városban (bank, posta, múzeum, stb.)
közlekedési eszközök, irányok, útbaigazítás,
vásárlás,
élelmiszerek és mennyiségek (egy liter tej, fél kiló kenyér)
melléknevek az étkezéssel, ételekkel kapcsolatban (édes, keserű, friss)
étteremben, evőeszközök, étlap,
ruhadarabok, Milyen lehet egy ruhadarab? ruhavásárlás,
szabadidős programok: Hol, mit lehet csinálni? hobbi,
évszakok és hónapok,
időjárással, nyaralással kapcsolatos kifejezések
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A KER A1 szint
tartalmi
követelményei

Kommunikációs és civilizációs ismeretek



























találkozás, bemutatkozás és egymás bemutatása,
köszönés, üdvözlési formák,
egyszerű űrlapok kitöltése,
udvarias kérések,
információ kérése és adása,
telefonálás,
egyszerű vélemény kifejezés (Szerintem...)
bocsánatkérés,
rövid, informális bejegyzés írása a közösségi hálón,
tetszésnyilvánítás (pl.: kényelmes ez a szék, szép ez az iroda, stb.)
technikai problémák: Mi nem működik?, Mi a probléma?
érdeklődés a beszélgetőpartner hogyléte felől,
időkifejezés (Hány óra?, Mikor?, Mettől meddig?)
információkérés a városban,
meghívás elfogadása,
párbeszéd a boltban és a piacon,
éttermi szituációk (asztalfoglalás, rendelés, fizetés)
szituációk telefonban,
ruhavásárlás,
rövid képeslap írása,
néhány híres magyar ember (pl.: Liszt Ferenc, Nagy Imre, stb.)
magyarországi települések (város és falu)
étkezési szokások,
jellegzetes magyar ételek,
általános udvariassági fordulatok,
szabadság, nyaralás: Hol nyaralnak a magyarok?
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Modulszerkezet-azonosító: KER A1 / 1-2.
A1.1. modul

Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám 68 csoportos / 45 egyéni
Tartalmi
követelmények

Nyelvtani ismeretek:
 a magyar ábécé,
 hangtan: magánhangzó harmónia,
 a határozott névelő,
 a létige és ragozása, valamint használata,
 helyhatározóragok: -ban/ben, -on/en/ön,
 a szabályos igék ragozása,
 -ul/ül ragok használata nyelvek után (pl.: magyarul, németül, stb.)
 birtokos személyjelek egyes szám első és második személyben (-m,d)
 birtokos személyjelek harmadik személyben (-ja, -je, -a, -e)
 a létige tagadása (nem..., nincs)
 többszörös toldalékolás (pl.: a táskámban)
 számnév és főnév kapcsolata (pl.: sok pénz, két fotó)
Témakörök és szókincs:
 nemzetközi szavak,
 országok nevei,
 kontinensek,
 nemzetiségek,
 nyelvek,
 a körülöttünk lévő dolgok, használati tárgyak nevei,
 foglalkozásnevek,
 a család, társas kapcsolatok, családtagok,
 a körülöttünk lévő dolgok, használati tárgyak,
 hétköznapi cselekvések,
 tőszámnevek (0-100)
 nyelvórán használt gyakori instrukciók,
 kérdőszók (Ki? Mi? Milyen?)
 a körülöttünk lévő dolgok, használati tárgyak,
 hétköznapi cselekvések,
 gyakran használt melléknevek (érdekes, szép, új, drága, stb.)
 alapvető külső és belső tulajdonságok (öreg, fiatal, fáradt, lusta, stb.)
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Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)
 találkozás, bemutatkozás és egymás bemutatása,
 köszönés, üdvözlési formák,
 egyszerű űrlapok kitöltése,
 udvarias kérések,
 információ kérése és adása,
 telefonálás,
 egyszerű véleménykifejezés (Szerintem...)
 bocsánatkérés,
 rövid, informális bejegyzés írása a közösségi hálón,
 néhány híres magyar ember (pl.: Liszt Ferenc, Nagy Imre, stb.)
 tetszésnyilvánítás (pl.: kényelmes ez a szék, szép ez az iroda, stb.)
 technikai problémák: Mi nem működik?

8

A1.2. modul

Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám 67 csoportos / 45 egyéni
Tartalmi
követelmények

Készségek és képességek
Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése,
elmélyítése, továbbá:
Nyelvtani ismeretek:
 irányhármasság: Hová? Hol? Honnan?
 a -val/vel ragok jelentése, használata,
 a főnevek többes száma,
 a megy és jön igék,
 -s/sz/z végű igék ragozása (hoz, vesz, főz, stb.)
 tárgyas és tárgyatlan ragozás,
 -ikes igék ragozása (eszik, iszik, stb.)
 a főnevek tárgyesete,
 a melléknevek, mutató névmások és számnevek toldalékolása (pl.:
kettőt, ebből, kéket, stb.)
 segédigék használata főnévi igenévvel (pl.: szeret, tud, akar, kell)
 az igék -zik képzője,
 részeshatározós eset (-nak/nek)
Témakörök és szókincs:
 a hét napjai,
 napirend,
 helyek a városban,
 közlekedési eszközök,
 időhatározók (gyakran, néha, stb.)
 vásárlás,
 élelmiszerek és mennyiségek (egy liter tej, fél kiló kenyér)
 melléknevek az étkezéssel, ételekkel kapcsolatban (édes, keserű, friss)
 étteremben, evőeszközök, étlap,
 ruhadarabok, Milyen lehet egy ruhadarab?, ruhavásárlás,
 szabadidős programok: Hol, mit lehet csinálni? hobbi,
 évszakok és hónapok,
 időjárással, nyaralással kapcsolatos kifejezések
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Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)
 érdeklődés a beszélgetőpartner hogyléte felől,
 időkifejezés (Hány óra? Mikor? Mettől meddig?)
 információkérés a városban,
 meghívás elfogadása,
 magyarországi települések (város és falu)
 párbeszéd a boltban és a piacon,
 étkezési szokások,
 éttermi szituációk (asztalfoglalás, rendelés, fizetés)
 általános udvariassági fordulatok,
 szituációk telefonban,
 ruhavásárlás,
 rövid képeslap írása,
 jellegzetes magyar ételek,
 szabadság, nyaralás: Hol nyaralnak a magyarok?
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KER A2 szint
A szinten a képzés
megkezdéséhez
szükséges bemeneti
kompetenciák

A szint kimeneti
követelményei

minimális
óraszám

90 csoportos
60 egyéni

maximális
óraszám

135 csoportos
90 egyéni

Az adott tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző
tananyagegységekben előforduló nyelvi készségek, képességek és ismeretek 60%os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység során megszerzett
tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint felméréssel
igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy
melyik tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os
ismerettel. A képzésbe akkor is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző
által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján
megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző
tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt
bemutatta.
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




















irányt jelző igekötők (be-, fel-, ki-, le-, stb.)
a tárgy típusa (határozott vagy határozatlan)
időhatározók (Mikor?, Meddig?, Milyen gyakran?)
birtoklás kifejezése múlt, jelen és jövő időben (pl.: nem volt kutyád,
nincs kutyád, nem lesz kutyád)
szabályos és -ikes igék múlt időben, egyes szám első személyben,
-lak/lek igerag: alany és tárgy kifejezése egy ragban,
az igeragozás rendszerének áttekintése,
valakit érdekel valami,
intonáció eldöntendő kérdésnél,
-ú/ű és -os/es/ös melléknévképzők,
sorszámnevek,
a melléknév középfoka és felsőfoka,
-i és -s képzők használata,
-ás/és főnévképző,
opció, lehetőség kifejezése (-hat/het)
befejezettség kifejezése igekötőkkel (meg-, el-)
előre és visszautalás mondaton és szövegen belül (ezért, azért)
a személyes névmások ragozott alakjai,
az ige múlt ideje
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A KER A2 szint
tartalmi
követelményei

Témakörök és szókincs





















munkahelyekkel kapcsolatos kifejezések,
a családtagok, családi kapcsolatok,
ház, lakás: helyiségek és bútorok,
házimunka, otthoni tevékenységek,
érdeklődési kör,
testrészek, külső tulajdonságok,
lakhely, lakás típusok,
tárgyak, bútorok a lakásban,
színek,
filmekhez, színházhoz, szórakozáshoz kapcsolódó melléknevek,
zene: hangszerek és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek,
sport: sportágak és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek,
múzeumok, kiállítások,
utazás,
mindennapi élet, a határozók és gyakoriságot kifejező
határozószók,
igék: ki mit csinál a munkahelyén (pl.: orvos-vizsgál, tanár-tanít, stb.)
névutók a Hol? kérdésre válaszolva (mellett, mögött, előtt, stb.)
névutók a Hová? kérdésre válaszolva (fölé, alá, stb.)
gyakoriságot kifejező időhatározók
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A KER A2 szint
tartalmi
követelményei

Kommunikációs és civilizációs ismeretek


























udvarias levél írása,
ambíciók megfogalmazása,
utazással kapcsolatos blog írása,
utazással kapcsolatos szituációk,
szabadidős tevékenységek: meghívás elfogadása vagy
visszautasítása,
programszervezés (pl.: születésnapi parti)
részletes bemutatkozás,
barátok és családtagok bemutatása,
egyszerű interjú készítése,
megengedés és tiltás kifejezése,
véleménykifejezés,
bizonytalanság kifejezése (talán, valószínűleg)
időpont egyeztetése (Ki mikor ér rá?)
Mihez van kedve/kedved?
színház és moziműsor,
jegyvásárlás: moziba, színházba, koncertre,
reptéri szituációk,
nyelvtanulás Magyarországon,
ajándékozási szokások,
kulturális programlehetőségek Magyarországon, Budapesten,
vidéki és városi élet Magyarországon,
kulturális programok vidéken,
magyar zeneszerzők, együttesek, fesztiválok,
beszámoló programokról,
hétvégi programlehetőségek Magyarországon
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Modulszerkezet-azonosító: KER A2 / 1-2
A2.1. modul

Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám 68 csoportos / 45 egyéni
Tartalmi
követelmények

Készségek és képességek
Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése,
elmélyítése, továbbá:
Nyelvtani ismeretek:
 irányt jelző igekötők (be-, fel-, ki-, le-, stb.)
 a tárgy típusa (határozott vagy határozatlan)
 időhatározók (Mikor?, Meddig?, Milyen gyakran?)
 birtoklás kifejezése múlt, jelen és jövő időben (pl.: nem volt kutyád,
nincs kutyád, nem lesz kutyád)
 szabályos és -ikes igék múlt időben, egyes szám első személyben,
 -lak/lek igerag: alany és tárgy kifejezése egy ragban,
 az igeragozás rendszerének áttekintése,
 valakit érdekel valami,
 intonáció eldöntendő kérdésnél,
 -ú/ű és -s/-os/es/ös melléknévképzők
Témakörök és szókincs:
 munkahelyekkel kapcsolatos kifejezések,
 a családtagok, családi kapcsolatok,
 ház, lakás: helyiségek és bútorok,
 házimunka, otthoni tevékenységek,
 érdeklődési kör,
 testrészek, külső tulajdonságok,
 mindennapi élet, a határozók és gyakoriságot kifejező
határozószók,
 igék: ki mit csinál a munkahelyén (pl.: orvos-vizsgál, tanár-tanít, stb.)
 névutók a Hol? kérdésre válaszolva (mellett, mögött, előtt, stb.)
Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)
 udvarias levél írása,
 ambíciók megfogalmazása,
 utazással kapcsolatos blog írása,
 utazással kapcsolatos szituációk,
 szabadidős tevékenységek: meghívás elfogadása vagy
visszautasítása,
 programszervezés (pl.: születésnapi parti)
 ajándékozási szokások,
 nyelvtanulás Magyarországon,
 kulturális programlehetőségek Magyarországon, Budapesten,
 részletes bemutatkozás,
 barátok és családtagok bemutatása,
 egyszerű interjú készítése
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A2.2. modul

Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám 67 csoportos / 45 egyéni
Tartalmi
követelmények

Készségek és képességek
Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése,
elmélyítése, továbbá:
Nyelvtani ismeretek:
 sorszámnevek,
 a melléknév középfoka és felsőfoka,
 -i és -s képzők használata,
 -ás/és főnévképző,
 opció, lehetőség kifejezése (-hat/het)
 befejezettség kifejezése igekötőkkel (meg-, el-)
 előre és visszautalás mondaton és szövegen belül (ezért, azért)
 a személyes névmások ragozott alakjai,
 az ige múlt ideje
Témakörök és szókincs:
 lakhely, lakás típusok,
 tárgyak, bútorok a lakásban,
 színek,
 névutók a Hová? kérdésre válaszolva (fölé, alá, stb.)
 filmekhez, színházhoz, szórakozáshoz kapcsolódó melléknevek,
 zene: hangszerek és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek,
 sport: sportágak és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek,
 múzeumok, kiállítások,
 utazás,
 gyakoriságot kifejező időhatározók
Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)
 megengedés és tiltás kifejezése,
 vélemény kifejezés,
 bizonytalanság kifejezése (talán, valószínűleg)
 vidéki és városi élet Magyarországon,
 kulturális programok vidéken,
 időpont egyeztetése (Ki mikor ér rá?)
 Mihez van kedve?
 reptéri szituációk,
 színház és moziműsor,
 jegyvásárlás: moziba, színházba, koncertre,
 magyar zeneszerzők, együttesek, fesztiválok,
 beszámoló programokról,
 hétvégi programlehetőségek Magyarországon
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KER B1 szint
A szinten a képzés
megkezdéséhez
szükséges bemeneti
kompetenciák

minimális
óraszám

135 csoportos
90 egyéni

maximális
óraszám

180 csoportos
120 egyéni

Az adott tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző
tananyagegységekben előforduló nyelvi készségek, képességek és ismeretek 60%os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység során megszerzett
tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint felméréssel
igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy
melyik tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os
ismerettel. A képzésbe akkor is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző
által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján
megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző
tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt
bemutatta.
Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének
első moduljába abban az esetben 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 rádió- és 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























a segédigék múlt ideje (akar, szeret, tud, kell)
kötőszavak (mégis, mégsem)
a módhatározó a mondatokban,
befejezett igeaspektus múlt idejű mondatokban (elolvasta, megtalálta,
stb.)
függő beszéd: közvetlen és indirekt kérdések (Azt kérdezték, hogy...)
feltételes mód jelen időben,
jövő idő: létige és minden más ige,
vonatkozó névmások (amelyik, ahol, stb.)
feltételes mód, jelen idő az udvarias kérés kifejezésére (pl.: Ráérnél?
Megtenné?)
az igekötő helye a segédigés mondatokban,
a szokott ige használata,
felszólító mód (te, mi, Ön)
a visszaható névmás és ragozott alakjai,
a kölcsönös névmás és ragozott alakjai,
dátum kifejezése (Hányadika? Hányadikán?)
gyűjtőszámnevek (Hányan?)
vonatkozói mellékmondatok,
a melléknév középfoka, összehasonlítás,
birtokos névmások (enyém, tiéd, stb.)
felszólító mód (minden számban és személyben)
a tárgyas ragozás felszólító módban,
irány kifejezése: válaszok a Merre?, Hová? és Merről? kérdésekre
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A KER B1 szint
tartalmi
követelményei

Témakörök és szókincs






















Tantárgyak a középiskolában,
érdemjegyek a magyar oktatási rendszerben,
tanulással kapcsolatos szavak, kifejezések,
iskolarendszerek, egyetemi tapasztalatok, egyetemek a világban,
nyelvtanulás,
álláskeresés, állásinterjú,
szállodában,
időjárás, évszakok,
utazás, városnézés, nevezetességek,,
múzeumban, színházban,
egészséges életmód,
az emberi test részei,
mozgásformák, sportágak,
receptek,
utazás vonattal,
utazás autóval, az autó részei,
közlekedési jelzések, táblák,
betegségek,
orvosnál és a kórházban,
foglalkozások: Ki hol dolgozik? Mit csinál?
szórakozás: színészettel, filmekkel, színdarabokkal kapcsolatos
szavak, kifejezések,
vásárlás a piacon: zöldségek, gyümölcsök, fűszerek, húsfélék, stb.
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A KER B1 szint
tartalmi
követelményei

Kommunikációs és civilizációs ismeretek




























egy tanár vagy csoporttárs bemutatása,
álláshirdetés és állásinterjú,
egyszerű önéletrajz írása,
munkahelyi telefonbeszélgetések,
olvasott vagy hallott szöveg információtartalmának összefoglalása,
udvarias kérdések és kérések,
szállodai bejelentőlap,
javaslatok közös programokra,
útbaigazítás kérése és adása,
vendégfogadás: meghívás, annak elfogadása vagy visszautasítása
személyleírás,
reagálás jó és rossz hírre,
dátumok használata különböző beszédhelyzetekben (találkozó,
születésnap, ünnepnapok, stb.)
utazási szituációk (jegyvásárlás, szabad hely, stb.)
önéletrajz írása és a saját életút elmesélése,
postai tevékenységek: levél, távirat, küldemény, csekk feladása,
kitöltése,
levélírás: gyakran használt kifejezések,
információkérés az utcán,
szituációk az orvosnál, udvarias kérések és felszólítások,
segítségkérés, használati tanácsadás, utasítások,
a magyar iskolarendszer,
az iskola (gimnázium, egyetem) bemutatása,
egyetemek Magyarországon és a világban,
kirándulás egy magyar városba,
hungarikumok,
néhány híres magyar ember (pl.: Kosztolányi Dezső, Szent-Györgyi
Albert, stb.)
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Modulszerkezet-azonosító: KER B1 / 1-3
B1.1. modul

Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni
Tartalmi
követelmények

Készségek és képességek
Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése,
elmélyítése, továbbá:
Nyelvtani ismeretek:
 a segédigék múlt ideje (akar, szeret, tud, kell)
 kötőszavak (mégis, mégsem)
 a módhatározószó,
 befejezett igeaspektus múlt idejű mondatokban (elolvasta, megtalálta,
stb.)
 függő beszéd: közvetlen és indirekt kérdések (Azt kérdezték, hogy...)
 feltételes mód jelen időben,
 jövő idő: létige összehasonlítása a többi igével,
 vonatkozó névmások (amelyik, ahol, stb.)
 feltételes mód, jelen idő az udvarias kérés kifejezésére (pl.: Ráérnél?
Megtenné?)
 az igekötő helye a segédigés mondatokban,
 a szokott ige használata
Témakörök és szókincs:
 tantárgyak a középiskolában,
 érdemjegyek a magyar oktatási rendszerben,
 tanulással kapcsolatos szavak, kifejezések,
 iskolarendszerek, egyetemi tapasztalatok, egyetemek a világban,
nyelvtanulás,
 álláskeresés, állásinterjú,
 munkakereséssel kapcsolatos kifejezések,
 foglalkozások és tevékenységi körük,
 tanulással kapcsolatos szavak, kifejezések,
 szállodában,
 időjárás, évszakok,
 utazás, városnézés, nevezetességek,,

múzeumban, színházban
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Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)
 az iskola (gimnázium, egyetem) bemutatása,
 egy tanár vagy csoporttárs bemutatása,
 álláshirdetés és interjú,
 egyszerű önéletrajz írása,
 munkahelyi telefonbeszélgetések,
 olvasott vagy hallott szöveg információtartalmának összefoglalása,
 a magyar iskolarendszer,
 egyetemek Magyarországon és a világban,
 udvarias kérdések és kérések,
 szállodai bejelentkező lap,
 javaslatok közös programokra,
 útbaigazítás kérése és adása
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B1.2. modul

Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni
Tartalmi
követelmények

Készségek és képességek
Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése,
elmélyítése, továbbá:
Nyelvtani ismeretek:
 felszólító mód (te, mi, Ön)
 a visszaható névmás és ragozott alakjai,
 a kölcsönös névmás és ragozott alakjai,
 dátum kifejezése (Hányadika? Hányadikán?)
 gyűjtőszámnevek (Hányan?)
 vonatkozói mellékmondatok
Témakörök és szókincs:
 egészséges életmód,
 az emberi test részei,
 mozgásformák, sportágak,
 receptek,
 utazás vonattal,
 melléknevek
Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)
 vendégfogadás: meghívás, annak elfogadása vagy visszautasítása,
 személyleírás,
 reagálás jó és rossz hírre,
 dátumok használata különböző beszédhelyzetekben (találkozó,
születésnap, ünnepnapok, stb.)
 kirándulás egy magyar városba,
 hungarikumok,
 utazási szituációk (jegyvásárlás, szabad hely, stb.)
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B1.3. modul

Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni
Tartalmi
követelmények

Készségek és képességek
Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése,
elmélyítése, továbbá:
Nyelvtani ismeretek:
 a melléknév középfoka, összehasonlítás,
 birtokos névmások (enyém, tiéd, stb.)
 felszólító mód (minden számban és személyben)
 a tárgyas ragozás felszólító módja,
 irány kifejezése: válaszok a Merre?, Hová? és Merről? kérdésekre
Témakörök és szókincs:
 szórakozás: színészettel, filmekkel, színdarabokkal kapcsolatos
szavak, kifejezések,
 vásárlás a piacon: zöldségek, gyümölcsök, fűszerek, húsfélék, stb.,
 utazás autóval,
 az autó részei,
 közlekedési jelzések, kifejezések,
 betegségek,
 orvosnál és a kórházban
Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)
 önéletrajz írása és a saját életút elmesélése,
 néhány híres magyar ember (pl.: Kosztolányi Dezső, Szent-Györgyi
Albert, stb.)
 postai tevékenységek: levél, távirat, küldemény, csekk feladása,
kitöltése,
 levélírás: gyakran használt kifejezések,
 információkérés az utcán,
 szituációk az orvosnál, udvarias kérések és felszólítások,
 segítségkérés, használati tanácsadás, utasítások
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KER B2 szint

minimális
óraszám

csoportos: 270 +
45 opcionális
egyéni: 180 + 30
opcionális

A szinten a képzés
megkezdéséhez
szükséges bemeneti
kompetenciák

maximális
óraszám

csoportos: 300 +
60 opcionális
egyéni: 200 + 40
opcionális

Az adott tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző
tananyagegységekben előforduló nyelvi készségek, képességek és ismeretek 60%os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység során megszerzett
tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint felméréssel
igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy
melyik tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os
ismerettel. A képzésbe akkor is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző
által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján
megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző
tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt
bemutatta.
Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének
első moduljába abban az esetben 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









































függő beszéd: kérés kifejezése,
jövő idő rendszerezése (fog és lesz igék összehasonlítása)
okhatározói mellékmondatok (azért, hogy...)
számára névmás használata,
felszólító mód használata mellékmondatokban,
a kell ige + főnévi igenév szerkezet, a főnévi igenév
személyragozása,
engedély és tiltás kifejezése (szabad, tilos)
célhatározó a mondatban (-ért, miatt)
az -e kérdőszó használata,
válaszok a Hányszor? kérdésre határozott és határozatlan
számnevekkel,
szokott segédige használata,
a mellérendelő összetett mondatok fajtái,
vonatkozói mellékmondatok fajtái,
a feltételes mód használata a Ha..., akkor... típusú mondatokban,
feltételes mód, jelen idő alanyi és tárgyas ragozásban,
kötőszavak rendszerezése (de, azonban, mégis, mégsem, pedig)
óhajtó mondatok (Bárcsak...!)
a névmások irányhármasságának rendszerezése (mellől, mellett,
mellé)
a műveltető igeképző: -at/et, -tat/tet,
összehasonlítás a minél ---bb, annál ---bb kifejezéssel,
folyamatos, befejezett és beálló melléknévi igenevek,
eredményhatározó a mondatban (válik, átalakul valamivé)
a határozói igenév,
főnévből képzett melléknevek (képzők: -i, -s, -ú/ű)
igéből képzett főnevek (képzők: -ás/és)
melléknévből képzett főnevek (képzők: -ság/ség)
határozórag: -ként,
az okhatározói és célhatározói mellékmondatok (azért, mert..., azért,
hogy...)
a határozatlan és a határozott ragozás problémái (pl.: szeretnék,
szeretném)
a melléknevek és a határozószók közti különbségek, használatuk,
többes szám első személyű felszólító mód ismétlése,
kötőszavak és névutók ismétlése,
toldalékok használata különböző esetekben,
felszólító mód a függő beszédben: a kell szó használatával és
anélkül,
határozatlan számnevek középfoka,
melléknevekből képzett tárgyas és tárgyatlan igék (pl.: tiszta, tisztít,
tisztul)
névutók használata, rendszerezése, áttekintése,
a feltételes mód áttekintése,
igék és vonzataik - rendszerezés,
melléknévi igenevek gyakorlása, jelzőként való használatuk,
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határozott és határozatlan ragozási problémák ismétlése,
toldalékok helyes használata,
vonatkozói mellékmondatok ismétlése,
a melléknév felsőfokának ismétlése,
összetett mondatok, kötőszavak ismétlése,
visszaható és nem visszaható igék (pl.: kezdődik-kezd, stb.)
a múlt idő rendszerezése,
befejezett igeaspektus múlt időben,
ok- és célhatározói mellékmondatok ismétlése
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A KER B2 szint
tartalmi
követelményei

Témakörök és szókincs



































család és az emberi kapcsolatok, a közösségi háló,
ünnepek, ajándékok,
kirándulás,
kikapcsolódás: rövid és hosszabb programok, tervek,
látványosságok,
barátság,
utazás: szállodai szobafoglalás,
személyazonosításra alkalmas dokumentumok,
szállodai szolgáltatások,
sport: hobbi- és versenyszintű sportágak,
ismerkedés, esküvő,
állásinterjú,
munkahelyi tárgyalások, beszélgetések, események,
emberi kapcsolatok,
szolgáltatások,
az IT világa, eszközök, berendezések,
szokásaink, hétköznapi tevékenységeink,
ház körüli teendők,
lakásfelújítás,
bevásárlás,
házimunkák,
városnézés, látványosságok,
utazás, közlekedés,
a környezetvédelem, a környezettudatos életmód,
szabadidős tevékenységek ismerősökkel,
vendégfogadás,
az idő-határozószók ismétlése,
éttermek és kávéházak,
egészség,
életmód,
idő kifejezése az idő szó toldalékos alakjaival (pl.: időnként, idejében,
stb.)
munkavállalás, munkába állás,
szerelem, házasság,
szinonimák
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A KER B2 szint
tartalmi
követelményei

Kommunikációs és civilizációs ismeretek










































történet elmesélése,
szükségletek, engedély kifejezése,
programszervezés,
vélemény, helyzet indoklása, ok kifejezése,
szituációk határátkelésnél (repülővel, vonattal, autóval)
problémamegoldás, hibabejelentés,
panasztétel írásban és szóban,
javaslat előterjesztése, elfogadása és elutasítása,
tanácsadás,
érvelés,
családi események: esküvő, születés, válás,
álláshirdetés, állásinterjú, nyugdíj,
gratuláció,
meghívás,
hivatalos nyelvezet, formális és informális levélírás,
óhajtás, vágyak kifejezése,
képleírás,
jóslatok,
rövid történet írása,
parti szervezés,
ígéretek, sajnálkozás kifejezése,
tanácsadás,
viccek, anekdoták mesélése,
vélemény kinyilvánítása, egyetértés és ellenvetés kifejezései,
részletes önéletrajz írása,
egyszerűbb statisztikák elemzése,
prezentáció,
beszámoló készítése,
a magyar ünnepek,
magyar városok, a vidék,
magyar családi szokások, hagyományok,
híres magyarok: tudósok, feltalálók,
Magyarország állami cégei, vállalatai,
Budapest nevezetességei,
Magyarország rövid története,
étkezési szokások,
kávéházak Budapesten,
régi magyar házassági és esküvői szokások,
híres magyar reklámok,
Magyarország híres tudósai, történelmi alakjai és politikusai,
tipikus magyar mesék, mesei fordulatok
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Modulszerkezet-azonosító: KER B2 / 1-6+ KER B2 OP
B2.1. modul

Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám 50 csoportos / 33 egyéni
Tartalmi
követelmények

Készségek és képességek
Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése,
elmélyítése, továbbá:
Nyelvtani ismeretek:
 függő beszéd: kérés kifejezése,
 jövő idő rendszerezése (fog és lesz igék összehasonlítása)
 célhatározói mellékmondatok (azért, hogy...)
 számára névmás használata,
 felszólító mód használata mellékmondatokban,
 a kell ige felszólító mód használatával,
 engedély és tiltás kifejezése (szabad, tilos)
Témakörök és szókincs:
 család és az emberi kapcsolatok, a közösségi háló,
 ünnepek, ajándékok,
 kirándulás,
 látványosságok,
 barátság,
 kikapcsolódás: rövid és hosszabb programok, tervek,
 utazás: szállodai szobafoglalás,
 szállodai szolgáltatások
Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)
 történet elmesélése,
 szükségletek, engedély kifejezése,
 programszervezés,
 vélemény, helyzet indoklása, ok kifejezése,
 szituációk határátkelésnél (repülővel, vonattal, autóval)
 problémamegoldás, hibabejelentés,
 érvelés,
 szituációk határátkelésnél (repülővel, vonattal, autóval)
 problémamegoldás, hibabejelentés,
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B2.2. modul

Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám 50 csoportos / 34 egyéni
Tartalmi
követelmények

Készségek és képességek
Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése,
elmélyítése, továbbá:
Nyelvtani ismeretek:
 célhatározó a mondatban (-ért, miatt)
 az -e kérdőszó használata,
 válaszok a Hányszor? kérdésre határozott és határozatlan
számnevekkel,
 a szokott segédige használata,
 a kötőszavak rendszerezése (és, pedig, hanem...is, ezért, így, ugyanis)
 az alárendelő összetett mondat néhány típusa (aki, ahelyett, anélkül,
akkora)
Témakörök és szókincs:
 személyazonosításra alkalmas dokumentumok,
 sport: hobbi- és versenyszintű sportágak,
 ismerkedés, esküvő,
 állásinterjú
Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)
 reklamáció írásban és szóban,
 javaslat előterjesztése, elfogadása és elutasítása,
 tanácsadás,
 családi események: esküvő, születés, válás,
 gratuláció,
 magyar családi szokások, hagyományok
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B2.3. modul

Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám 50 csoportos / 33 egyéni
Tartalmi
követelmények

Készségek és képességek
Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése,
elmélyítése, továbbá:
Nyelvtani ismeretek:
 az alárendelő összetett mondat néhány típusa (aki, ahelyett, anélkül,
akkora)
 a feltételes mód használata a Ha..., akkor... típusú mondatokban,
 a feltételes mód képzése, használata (pl.: Valaki inna egy kávét.)
 az ellentétes mellérendelés és kötőszavai (de, azonban, mégis,
mégsem, pedig)
 óhajtó mondatok (Bárcsak...!)
 a névmások irányhármasságának rendszerezése,
 a műveltető igeképző: -tat/tet,
 összehasonlítás a minél...annál... kifejezéssel
Témakörök és szókincs:
 emberi kapcsolatok,
 szolgáltatások,
 az IT világa, eszközök, berendezések,
 munkahelyi tárgyalások, beszélgetések, események,
 szokásaink, hétköznapi tevékenységeink,
 ház körüli teendők,
 felújítás,
 bevásárlás,
 házimunkák
Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)
 családi események: esküvő, születés, válás,
 álláshirdetés, állásinterjú,
 gratuláció,
 meghívás,
 híres magyarok: tudósok, feltalálók,
 Magyarország állami cégei, vállalatai,
 óhajtás, vágyak kifejezése,
 képleírás,
 Budapest nevezetességei
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B2.4. modul

Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám 50 csoportos / 33 egyéni
Tartalmi
követelmények

Készségek és képességek
Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése,
elmélyítése, továbbá:
Nyelvtani ismeretek:
 folyamatos, befejezett és beálló melléknévi igenevek,
 válik valamivé,
 a határozói igenév,
 főnévből képzett melléknevek (képzők: -i, -s, -ú/ű)
 igéből képzett főnevek (képzők: -ás/és)
 melléknévből képzett főnevek (képzők: -ság/ség)
 a -ként határozórag jelentése, használata
Témakörök és szókincs:
 városnézés, látványosságok,
 utazás, közlekedés,
 a környezetvédelem, a környezettudatos életmód,
 határozószók,
 szabadidős tevékenységek ismerősökkel,
 vendégfogadás
Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)
 hivatalos nyelvezet, formális és informális levélírás,
 jóslatok,
 rövid történet írása,
 érvelés,
 parti szervezés,
 ígéretek kifejezése,
 Magyarország rövid története,
 magyarországi helyek, városok
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B2.5. modul

Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám 50 csoportos / 34 egyéni
Tartalmi
követelmények

Készségek és képességek
Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése,
elmélyítése, továbbá:
Nyelvtani ismeretek:
 az ok- és célhatározói mellékmondatok (azért, mert..., azért, hogy...)
 a határozatlan és a határozott ragozás problémái (pl.: szeretnék,
szeretném)
 a melléknevek és a határozószók közti különbségek, használatuk,
 a többes szám első személyű felszólító mód ismétlése,
 kötőszavak és névutók ismétlése,
 toldalékok használata különböző esetekben,
 felszólító mód a függő beszédben: a kell szó használatával és
anélkül,
 a határozatlan számnevek középfoka,
 melléknevekből képzett tárgyas és tárgyatlan igék (pl.: tiszta, tisztít,
tisztul)
 a névutók használata, rendszerezése, áttekintése,
 a feltételes mód áttekintése,
 igék és vonzataik - rendszerezés
Témakörök és szókincs:
 az idő-határozószók ismétlése,
 éttermek és kávéházak,
 egészség,
 életmód,
 munkavállalás, munkába állás,
 szerelem, házasság,
Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)
 a sajnálkozás kifejezése,
 véleménynyilvánítás,
 tanácsadás,
 viccek, anekdoták mesélése,
 étkezési szokások,
 kávéházak Budapesten,
 vélemény kinyilvánítása, egyetértés és ellenvetés kifejezései,
 részletes önéletrajz írása
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B2.6. modul

Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám 50 csoportos / 33 egyéni
Tartalmi
követelmények

Készségek és képességek
Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése,
elmélyítése, továbbá:
Nyelvtani ismeretek:
 összetett mondatok, kötőszavak ismétlése,
 visszaható és nem visszaható igék (pl.: kezdődik-kezd, stb.)
 a múlt idő rendszerezése,
 befejezett igeaspektus múlt időben,
 az ok- és célhatározói mellékmondatok ismétlése,
 melléknévi igenevek gyakorlása, jelzőként való használatuk,
 határozott és határozatlan ragozási problémák ismétlése,
 toldalékok helyes használata,
 vonatkozói mellékmondatok ismétlése,
 a melléknév felsőfokának ismétlése
Témakörök és szókincs:
 reklám,
 bűncselekmények és büntetések, online bűncselekmények,
 tudomány,
 állandósult szókapcsolatok,
 mesék,
 szinonimák,
 idő kifejezése az idő szó toldalékos alakjaival (pl.: időnként, idejében,
stb.)
Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)
 prezentáció,
 beszámoló készítése,
 híres magyar reklámok,
 Magyarország híres tudósai, történelmi alakjai és politikusai,
 tipikus magyar mesék, mesei fordulatok,
 egyszerűbb statisztikák elemzése,
 régi magyar házassági és esküvői szokások
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KER B2. OP. modul

B2-es általános nyelvvizsga előkészítő modul

Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni
Tartalmi
követelmények

A célcsoportnak megfelelő általános B2-es nyelvvizsgára való felkészítés.
Tartalma:
 az adott általános nyelvvizsga követelményeinek és
feladattípusainak megismerése,
 a nyelvvizsgán előforduló írásbeli és szóbeli feladatok gyakorlása
mintafeladatsor(ok) megoldása által,
 a vizsga sikerességét esetlegesen veszélyeztető készségbeli és
ismeretbeli hiányosságok pótlása, a nyelvhelyességi hibák
korrigálása,
 írásbeli és szóbeli próbavizsga teljesítése,
 vizsgarutin megszerzése
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KER C1 szint minimális óraszám csoportos: 270 +
45 opcionális
egyéni: 180 + 30
opcionális
A szinten a képzés
megkezdéséhez
szükséges
bemeneti
kompetenciák

maximális
óraszám

csoportos: 300 +
60 opcionális
egyéni: 200 + 40
opcionális

Az adott tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző
tananyagegységekben előforduló nyelvi készségek, képességek és ismeretek 60%os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység során megszerzett
tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint felméréssel
igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy
melyik tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os
ismerettel. A képzésbe akkor is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző
által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján
megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző
tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt
bemutatta.
Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének
első moduljába abban az esetben 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


































szórend a magyar nyelvben, rendszerezés
igealakok változatai: igekötővel, műveltető vagy visszaható
képzővel,
az igekötők használata,
az időhatározók használata (mindig-gyakran- néha-soha)
szóképzés: -ász/ész, -ászat/észet,
időtartam kifejezése többféle módon,
szövegkohéziós eszközök,
határozók és egyéb határozói szerkezetek,
a -nyi képző mennyiség kifejezésére,
a létige melléknévi igenévi alakjai és használatuk (való, levő)
igék képzése főnévből (képzők: -zik, -l)
-nként képző a rendszeres ismétlődés kifejezésére, pl.: évenként,
idegen eredetű szavak helyesírása,
cél kifejezése toldalékkal, névutókkal, főnévi igenévvel az egyszerű
mondatokban és a célhatározói alárendelés,
képzők: -beli, -féle, -szerű,
elvont névutók használata (pl.: alapján, esetén, stb.)
a melléknévi és határozói igenevek áttekintése,
a határozószavak fokozása,
névelők használata tulajdonnevekkel,
a cselekvés okának kifejezése ragokkal, névutókkal az egyszerű
mondatokban és az okhatározói alárendelés,
a cselekvés szükségességének kifejezése különböző szerkezetekkel,
az -ít és -ül igeképzők,
igeidők használata az összetett mondatokban,
mozaikszavak és rövidítések,
a -ként, -képpen képzők,
az írásjelek és a központozás, áttekintés
a -gat/get képző jelentései, használatuk,
a függő beszéd áttekintése,
névutók, melyek ragozott főnévvel állnak,
a főnévi igenév személyragozása,
időviszonyítás mellékmondatokban,
a melléknevek közép és felsőfokának áttekintése,
a mutató névmások használatának áttekintése, használatuk
különböző szándékok kifejezésére
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A KER C1 szint
tartalmi
követelményei

Témakörök és szókincs














































az emberi külső: tulajdonságok, jellegzetességek,
személyiségjegyek,
egyén és család,
öltözködés,
házi munka,
rosszulléttel kapcsolatos kifejezések,
az emberi szervek,
orvosi diagnózis,
a család és a társadalom,
nemzedékek, generációk,
lakberendezés, építészet,
virágos és zöldséges kert, munkák a kertben,
színek széles palettája,
nyaralás,
az állatvilág,
földrajzi egységek,
a félelem kifejezése,
környezetvédelem,
a gazdaság helyzete,
káros szokások, szenvedélyek,
egészség és fittség,
fontos társadalmi ügyek (globalizáció, társadalmi jólét, elöregedő
társadalom, robotok stb.)
éghajlat és időjárás összefüggései,
művészetek, szórakozás,
filmek,
tájékozódás, közlekedés,
utazás, turizmus,
nyelvi terminológia,
mértékegységek, mennyiségek (pár, kis híján, stb.)
a nagyon szinonimái (pl.: rendkívül, meglehetősen, stb.)
az akar ige szinonimái (pl.: kíván, szándékozik, sóvárog, stb.)
frazeologizmusok a kutya szóval kapcsolatosan,
az idővel kapcsolatos frazeologizmusok,
szinonimák a van ideje valamire és a nem ér rá kifejezésekre,
hangutánzó szavak,
idegen szavak a magyarban,
kifejezések, frazeologizmusok a memóriáról,
a szeretni és nem szeretni szinonimái,
a türelemmel kapcsolatos kifejezések, frazeologizmusok,
a régi és új szinonimái,
pénzzel kapcsolatos frazeologizmusok,
az ember szinonimái a hétköznapi nyelvben,
értékelés,
a beszéddel kapcsolatos frazeologizmusok,
a tanul ige a diák szlengben
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A KER C1 szint
tartalmi
követelményei

Kommunikációs és civilizációs ismeretek
















































motivációs levél írása,
személyleírások készítése,
bemutatkozás,
egyet nem értés kifejezése,
újságcikkek, novellák olvasása,
telefonálás,
segítségkérés,
megszólítások a kapcsolati státusznak megfelelően,
javaslattétel, megoldások felajánlása,
figyelemfelhívás udvariasan és bizalmasan,
a hivatalos stílus,
kérés kifejezése hivatalos formában, élőszóban, udvariasan és
tegező formában,
személyes vélemény kifejtése,
vitaszituáció: érvek és ellenérvek felsorakoztatása,
beleegyező és elutasító válaszok variációi a beszélt nyelvben,
döntéshozás,
indoklás,
érvelés,
vélemény kifejtése,
ajánlattevés,
képleírás,
filmajánlás,
kiemelés, nyomatékosítás,
javaslattétel,
két film összehasonlítása
a magyarok nyelvrokonai,
a magyar népviseletek,
magyar nevek, keresztnevek eredete,
élet Magyarországon,
magyar műemlékek, stílusok megjelenése a magyar építészetben,
magyar termékek (pl.: bor, lekvár, stb.)
tipikus magyar állatok, magyar kutyafajták,
magyar olvasási és tévénézési szokások,
világörökségek Magyarországon,
„piros betűs" magyar ünnepek, történetük,
„jeles napok" és a hozzájuk kötődő hiedelmek,
magyar állampolgárság,
munkalehetőségek Magyarországon,
Magyarország földrajza,
magyar utazók (pl.: Teleki Samuel, stb.)
állattartási szokások Magyarországon,
Magyarország helyzete Európában,
a magyar iskolarendszer,
magyar természettudósok,
Magyarország éghajlati és természeti adottságai,
magyar képzőművészeti alkotások és irodalmi művek

40

Modulszerkezet-azonosító: KER C1 / 1-6 + KER C1 OP
C1.1. modul
Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám

50 csoportos / 33 egyéni

Tartalmi
követelmények

Készségek és képességek
Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése,
elmélyítése, továbbá:
Nyelvtani ismeretek:
 szórend a magyar nyelvben, rendszerezés,
 igealakok változatai: igekötővel, műveltető vagy visszaható
képzővel,
 igekötők használata,
 a mindig-gyakran-néha-soha időhatározók használata,
 szóképzés: -ász/ész, -ászat/észet,
Témakörök és szókincs:
 az emberi külső: tulajdonságok, jellegzetességek,
 személyiségjegyek,
 egyén és család,
 öltözködés,
 házi munka,
 az emberi szervek,
 orvosi diagnózis,
 nyelvi terminológia
Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)
 motivációs levél írása,
 személyleírások készítése,
 bemutatkozás,
 egyet nem értés kifejezése,
 javaslattétel, megoldások felajánlása,
 megszólítások a kapcsolati státusznak megfelelően,
 újságcikkek, novellák olvasása,
 a magyarok nyelvrokonai,
 a magyar népviseletek
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C1.2. modul
Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám

50 csoportos / 34 egyéni

Tartalmi
követelmények

Készségek és képességek
Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése,
elmélyítése, továbbá:
Nyelvtani ismeretek:
 időtartam kifejezése többféle módon,
 szövegkohéziós eszközök,
 határozók és egyéb határozói szerkezetek,
 a -nyi képző mennyiség kifejezésére,
 a létige melléknévi igenévi alakjai és használatuk (való, levő)
 igék képzése főnévből (képzők: -zik, -l)
Témakörök és szókincs:
 a család és a társadalom,
 nemzedékek, generációk,
 rosszulléttel kapcsolatos kifejezések,
 lakberendezés, építészet,
 virágos és zöldséges kert, munkák a kertben,
 színek széles palettája,
 az akar ige szinonimái (pl.: kíván, szándékozik, sóvárog, stb.)
 frazeologizmusok a kutya szóval kapcsolatosan,
 mértékegységek, mennyiségek (pár, kis híján, stb.)
 a nagyon szinonimái (pl.: rendkívül, meglehetősen, stb.)
Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)
 telefonálás,
 segítségkérés,
 élet Magyarországon,
 magyar műemlékek, stílusok megjelenése a magyar építészetben,
 magyar termékek (pl.: bor, lekvár, stb.)
 tipikus magyar állatok, magyar kutyafajták,
 magyar nevek, keresztnevek eredete
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C1.3. modul
Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám

50 csoportos / 33 egyéni

Tartalmi
követelmények

Készségek és képességek
Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése,
elmélyítése, továbbá:
Nyelvtani ismeretek:
 -nként képző a rendszeres ismétlődés kifejezésére, pl.: évenként,
 idegen eredetű szavak helyesírása,
 cél kifejezése toldalékkal, névutókkal, főnévi igenévvel az egyszerű
mondatokban és a célhatározói alárendelés,
 képzők: -beli, -féle, -szerű,
 elvont névutók használata (pl.: alapján, esetén, stb.)
 a melléknévi és határozói igenevek áttekintése
Témakörök és szókincs:
 idegen szavak a magyarban,
 nyaralás,
 kifejezések, frazeologizmusok a memóriáról,
 szeretni és nem szeretni szinonimái
 az idővel kapcsolatos frazeologizmusok,
 szinonimák a van ideje valamire és a nem ér rá kifejezésekre,
 hangutánzó szavak,
 a türelemmel kapcsolatos kifejezések, frazeologizmusok,
 régi és új szinonimái,
 a félelem kifejezése

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)
 figyelemfelhívás udvariasan és bizalmasan,
 hivatalos stílus,
 kérés kifejezése hivatalos formában, élőszóban, udvariasan és
tegező formában,
 magyar olvasási és tévénézési szokások,
 világörökségek Magyarországon,
 „piros betűs" magyar ünnepek, történetük,
 „jeles napok" és a hozzájuk kötődő hiedelmek,
 magyar állampolgárság,
 munkalehetőségek Magyarországon
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C1.4. modul
Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám

50 csoportos / 33 egyéni

Tartalmi
követelmények

Készségek és képességek
Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése,
elmélyítése, továbbá:
Nyelvtani ismeretek:
 a határozószavak fokozása,
 névelők használata tulajdonnevekkel,
 a cselekvés okának kifejezése ragokkal, névutókkal az egyszerű
mondatokban és az okhatározói alárendelés,
 a cselekvés szükségességének kifejezése különböző szerkezetekkel,
 az -ít és -ül igeképzők,
 igeidők használata az összetett mondatokban,
 mozaikszavak és rövidítések,
 -ként, -képpen képzők,
 az írásjelek és a központozás, áttekintés
 a -gat/get képző jelentései, használatuk
Témakörök és szókincs:
 az állatvilág,
 földrajzi egységek,
 környezetvédelem,
 a gazdaság helyzete,
 káros szokások, szenvedélyek,
 értékelés,
 a beszéddel kapcsolatos frazeologizmusok,
 a tanul ige a diák szlengben,
 pénzzel kapcsolatos frazeologizmusok,
 az ember szinonimái a hétköznapi nyelvben
Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)
 személyes vélemény kifejtése,
 vitaszituáció: érvek és ellenérvek felsorakoztatása,
 beleegyező és elutasító válaszok variációi a beszélt nyelvben,
 Magyarország földrajza,
 magyar utazók (pl.: Teleki Samuel, stb.)
 állattartási szokások Magyarországon,
 Magyarország helyzete Európában,
 a magyar iskolarendszer,
 magyar természettudósok
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C1.5. modul
Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám

50 csoportos / 34 egyéni

Tartalmi
követelmények

Készségek és képességek
Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése,
elmélyítése, továbbá:
Nyelvtan:




a függő beszéd áttekintése,
névutók ragozott főnévvel,
főnévi igenév személyragozása

Témakörök és szókincs:




egészség és fittség,
fontos társadalmi ügyek (globalizáció, társadalmi jóllét, elöregedő
társadalom, robotok stb.)
éghajlat és időjárás összefüggései

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)






döntéshozás,
indoklás,
érvelés,
vélemény kifejtése,
Magyarország éghajlati és természeti adottságai
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C1.6. modul
Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám

50 csoportos / 33 egyéni

Tartalmi
követelmények

Készségek és képességek
Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése,
elmélyítése, továbbá:
Nyelvtan:




időviszonyítás mellékmondatokban,
a melléknevek közép és felsőfokának áttekintése,
a mutató névmások használatának áttekintése, használatuk
különböző szándékok kifejezésére

Témakörök és szókincs:
 művészetek, szórakozás,
 filmek,
 tájékozódás, közlekedés,
 utazás, turizmus
Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)
 ajánlattevés,
 képleírás,
 filmajánlás,
 kiemelés, nyomatékosítás,
 javaslattétel,
 két film összehasonlítása,
 magyar képzőművészeti alkotások és irodalmi művek
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KER C1. OP. modul

C1-es általános nyelvvizsga előkészítő modul

Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám

60 csoportos / 40 egyéni

Tartalmi
követelmények

A célcsoportnak megfelelő általános C1-es nyelvvizsgára való felkészítés.
Tartalma:
 az adott általános nyelvvizsga követelményeinek és
feladattípusainak megismerése,
 a nyelvvizsgán előforduló írásbeli és szóbeli feladatok gyakorlása
mintafeladatsor(ok) megoldása által,
 a vizsga sikerességét esetlegesen veszélyeztető készségbeli és
ismeretbeli hiányosságok pótlása, a nyelvhelyességi hibák
korrigálása,
 írásbeli és szóbeli próbavizsga teljesítése,
 vizsgarutin megszerzése
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KER C2 szint
A szinten a képzés
megkezdéséhez
szükséges bemeneti
kompetenciák

minimális
óraszám

180 csoportos
120 egyéni

maximális
óraszám

240 csoportos
160 egyéni

Az adott tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző
tananyagegységekben előforduló nyelvi készségek, képességek és ismeretek 60%os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység során megszerzett
tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint felméréssel
igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy
melyik tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os
ismerettel. A képzésbe akkor is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző
által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján
megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző
tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt
bemutatta.
Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének
első moduljába abban az esetben 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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A KER C2 szint
tartalmi
követelményei

Nyelvtani ismeretek





















az igeidők rendszerezése,
összetett mondatok rendszerezése,
a tulajdonnevek helyesírási szabályai,
szórendi sajátosságok a magyar nyelvben,
a múlt idő rendszerezése határozott és határozatlan igék
függvényében,
az igeképzők rendszerezése: műveltető, gyakorító, visszaható, stb.
a mellérendelő összetett mondatok áttekintése, elmélyítése,
lehetőség, valószínűség, kötelezettség kifejezése –áttekintés,
a vonatkozói mellékmondatok áttekintése, elmélyítése,
alárendelő összetett mondatok áttekintése, elmélyítése,
folyamatos és befejezett igeaspektus a magyar nyelvben, igekötők
áttekintése és elmélyítése,
az igenevek rendszerének áttekintése és elmélyítése,
jelzős szerkezetek igenevekkel, azok bővítése,
a feltételes mondatok igehasználata,
a megengedő mondatok igehasználata,
az igeképzők rendszerbe foglalása,
a függő beszéd áttekintése,
indirekt kérdések rendszerezése,
igei szókapcsolatok áttekintése, elmélyítése,
a főnév- és melléknévképzők rendszerbe foglalása
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A KER C2 szint
tartalmi
követelményei

Témakörök és szókincs





































a média hatása az emberekre,
környezettudatos életmód,
a kultúra és a nyelv összefüggései,
a család szerepe a modern társadalomban,
biztonság és veszély a modern társadalmakban,
fóbiák és azok kezelése,
az egészséges életmód, sportok,
alternatív gyógyászat,
életstílusok,
tudomány és technológia a XXI. században,
jogrendszerek, az emberi jogok,
bűncselekmények,
állandósult szókapcsolatok: bűncselekmények, büntetések,
köz- és felsőoktatás,
a munkavállalás kérdései, kiválasztási folyamatok,
a munkanélküliség hatása a modern társadalmakra,
szórakozás, szabadidő a XXI. században, elemzések,
a hírességek és a média
étellel és itallal kapcsolatos melléknevek,
a pénz szerepe és hatásai,
a fogyasztói társadalom,
állatokkal kapcsolatos idiomatikus kifejezések,
szövegkohéziós eszközök rendszerezése,
egy képzőművészeti alkotás leírása,
hivatalos és közvetlen baráti stílus formai, stilisztikai jegyei,
könyvkritika írása,
különböző szövegtípusok nyelvi eszközeinek gyakorlása, (érvelés,
leírás stb. )
az érdeklődés felkeltésének nyelvi eszközei – rendszerezés,
elmélyítés,
a hivatalos levél stílusjegyei,
sporttal kapcsolatos idiomatikus kifejezések,
érzések kifejezésének nyelvi eszközei,
pénzügyek, pénzzel kapcsolatos közmondások, kifejezések,
állandósult szókapcsolatok,
kereskedelemmel kapcsolatos kifejezések,
a siker és kudarc témájával kapcsolatos kifejezések áttekintése,
az utazás és turizmus kérdései napjainkban, útikönyvek, híres
felfedezők,
utazással kapcsolatos újságcikkek
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A KER C2 szint
tartalmi
követelményei

Kommunikációs és civilizációs ismeretek
























újságcikkírás,
beszámolók,
értékelések,
alternatívák keresése,
komplex szövegalkotás,
szövegelemzés,
hatékony prezentáció,
rábeszélés és meggyőzés,
hivatalos levél,
értékelések,
tapintat kifejezése,
Magyarország gazdaságpolitikája,
Magyarország helye a nemzetközi szervezetekben,
nemzeti jelképek, ünnepek,
egy híres építmény leírása,
Magyarország történetének fordulópontjai,
a képzőművészet kiemelkedő magyar képviselői,
a magyar irodalom és zene meghatározó képviselői,
alapvető állampolgári jogok Magyarországon,
a magyar állampolgárság megszerzése és igazolása,
az Alaptörvény Magyarországon,
hungarikumok,
a magyar közigazgatás felépítése
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Modulszerkezet-azonosító: KER C2 / 1-4
C2.1. modul
Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám

60 csoportos / 40 egyéni

Tartalmi
követelmények

Készségek és képességek
Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése,
elmélyítése, továbbá:
Nyelvtani ismeretek:
 az igeidők rendszerezése,
 összetett mondatok rendszerezése,
 a tulajdonnevek helyesírási szabályai,
 szórendi sajátosságok a magyar nyelvben,
 múlt idő rendszerezése határozott és határozatlan igék
függvényében,
 igeképzők rendszerezése: műveltető, gyakorító, visszaható, stb.
Témakörök és szókincs:
 a média hatása az emberekre,
 környezettudatos életmód,
 állatokkal kapcsolatos idiomatikus kifejezések,
 szövegkohéziós eszközök rendszerezése,
 a kultúra és a nyelv összefüggései,
 egy képzőművészeti alkotás leírása,
 hivatalos és közvetlen baráti stílus formai és stilisztikai jegyei,
 könyvkritika írása
Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)
 újságcikkírás,
 Komplex szövegalkotás,
 Magyarország gazdaságpolitikája,
 Magyarország helye a nemzetközi szervezetekben,
 nemzeti jelképek, ünnepek,
 egy híres építmény leírása,
 Magyarország történetének fordulópontjai
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C2.2. modul
Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám

60 csoportos / 40 egyéni

Tartalmi
követelmények

Készségek és képességek
Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése,
elmélyítése, továbbá:
Nyelvtani ismeretek:
 mellérendelő összetett mondatok áttekintése, elmélyítése,
 lehetőség, valószínűség, kötelezettség kifejezése –áttekintés,
 vonatkozói mellékmondatok áttekintése, elmélyítése
Témakörök és szókincs:
 a család szerepe a modern társadalomban,
 munkavállalás kérdései, kiválasztási folyamatok,
 munkanélküliség hatása a modern társadalmakra,
 különböző szövegtípusok nyelvi eszközeinek gyakorlása, (érvelés,
leírás stb. )
 az érdeklődés felkeltésének nyelvi eszközei – rendszerezés,
elmélyítés,
 biztonság és veszély a modern társadalmakban,
 fóbiák és azok kezelése,
 a hivatalos levél stílusjegyei
Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)
 szövegelemzés,
 érvelések,
 beszámolók,
 alternatívák keresése,
 a képzőművészet kiemelkedő magyar képviselői
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C2.3. modul
Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám

60 csoportos / 40 egyéni

Tartalmi
követelmények

Készségek és képességek
Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése,
elmélyítése, továbbá:
Nyelvtani ismeretek:
 alárendelő összetett mondatok áttekintése, elmélyítése,
 folyamatos és befejezett igeaspektus a magyar nyelvben, igekötők
áttekintése és elmélyítése,
 az igenevek rendszerének áttekintése és elmélyítése,
 jelzős szerkezetek igenevekkel, azok bővítése
Témakörök és szókincs:
 tudomány és technológia a XXI. században,
 köz- és felsőoktatás,
 az egészséges életmód, sportok,
 alternatív gyógyászat,
 életstílusok,
 sporttal kapcsolatos idiomatikus kifejezések,
 érzések kifejezésének nyelvi eszközei,
 jogrendszerek, az emberi jogok,
 bűncselekmények,
 állandósult szókapcsolatok: bűncselekmények, büntetések

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)
 hatékony prezentáció,
 rábeszélés és meggyőzés,
 szövegelemzés,
 a magyar irodalom és zene meghatározó képviselői,
 alapvető állampolgári jogok Magyarországon,
 a magyar állampolgárság megszerzése és igazolása,
 az Alaptörvény Magyarországon
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C2.4. modul
Minimum óraszám

45 csoportos / 30 egyéni

Maximum óraszám

60 csoportos / 40 egyéni

Tartalmi
követelmények

Készségek és képességek
Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése,
elmélyítése, továbbá:
Nyelvtani ismeretek:
 feltételes mondatok igehasználata,
 megengedő mondatok igehasználata,
 az igeképzők rendszerbe foglalása,
 függő beszéd áttekintése,
 indirekt kérdések rendszerezése,
 igei szókapcsolatok áttekintése, elmélyítése,
 főnév- és melléknévképzők rendszerbe foglalása
Témakörök és szókincs:
 szórakozás, szabadidő a XXI. században, elemzések,
 a hírességek és a média,
 étellel és itallal kapcsolatos melléknevek,
 a pénz szerepe és hatásai,
 a fogyasztói társadalom,
 pénzügyek, pénzzel kapcsolatos közmondások, kifejezések,
állandósult szókapcsolatok,
 kereskedelemmel kapcsolatos kifejezések,
 siker és kudarc témákkal kapcsolatos kifejezések áttekintése,
 utazás és turizmus kérdései napjainkban, útikönyvek, híres
felfedezők,
 utazással kapcsolatos újságcikkek
Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi
funkciók stb.)
 hatékony prezentáció,
 elemzések,
 beszámolók,
 hivatalos levél,
 értékelések,
 alternatívák felvázolása,
 tapintat kifejezése,
 hungarikumok,
 a magyar közigazgatás felépítése
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