
Német C2 1 1 022 csoportos 

nyelvi programkövetelmény 

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó megnevezése Maxim Könyvkiadó Kft. 

A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai 

Nyelv megnevezése 
német 

 

Megszerezhető nyelvi képzés 

szintje1 

KER A1, A2, B1, B2, C1, C2 

 

Megszerezhető nyelvi képzés 

fajtája2 

általános nyelvi képzés 

 

Megszerezhető nyelvi képzés 

típusa3 

kontaktórás nyelvi képzés 

 

Megszerezhető nyelvi képzés 

formája 

csoportos nyelvi képzés 

 



Bemeneti kompetenciák4  A1 szint 1. modul: nincs bemeneti kompetencia, mivel a 

képzésbe teljesen kezdők is bekapcsolódhatnak 

A1. szint 2. modul: A1 szint 1. modul ismerete 

A1. szint 3. modul: A1 szint 1. és 2. modul ismerete 

A1. szint 4. modul: A1 szint 1., 2., és 3.  modul ismerete 

A2 szint 1. modul: A1 szintű nyelvismeret (A1 szint 1., 2., 3., 4. 

modul) 

A2 szint 2. modul: A1 szintű nyelvismeret, továbbá A2 1. 

modul ismerete 

A2 szint 3. modul: A1 szintű nyelvismeret, továbbá A2 1. és 2. 

modul ismerete 

A2 szint 4. modul: A1 szintű nyelvismeret, továbbá A2 1., 2.  és 

3. modul ismerete 

B1 szint 1. modul: A2 szintű nyelvismeret (A1 szint 1., 2., 3., 4., 

modul, A2. szint 1., 2., 3., 4. modul) 

B1 szint 2. modul: A2 szintű nyelvismeret, továbbá B1 szint 1. 

modul ismerete 

B1 szint 3. modul: A2 szintű nyelvismeret, továbbá B1 szint 

1.és 2. modul ismerete 

B1 szint 4. modul: A2 szintű nyelvismeret, továbbá B1 szint 1., 

2. és 3. modul ismerete 

B2 szint 1. modul: B1 szintű nyelvismeret (A1 szint 1., 2., 3., 4. 

modul, A2. szint 1., 2., 3., 4. modul, B1 szint 1., 2., 3., 4. modul) 

B2. szint 2. modul: B1 szintű nyelvismeret, továbbá B2 szint 1. 

modul ismerete 

B2 szint 3. modul: B1 szintű nyelvismeret, továbbá B2 szint 1. 

és 2. modul ismerete 

B2 szint 4. modul: B1 szintű nyelvismeret, továbbá B2 szint 1., 

2. és 3. modul ismerete 

B2 szint 5. modul: B1 szintű nyelvismeret, továbbá B2 szint 1., 

2., 3., és 4. modul ismerete 

B2 szint 6. modul: B1 szintű nyelvismeret, továbbá B2 szint 1., 

2., 3., 4., és 5. modul ismerete 

B2 szint 7. modul: B1 szintű nyelvismeret, továbbá B2 szint 1., 

2., 3., 4, 5. és 6. modul ismerete 

B2 szint 8. modul: B1 szintű nyelvismeret, továbbá B2 szint 1., 

2., 3., 4, 5., 6., és 7. modul ismerete 

C1 szint 1. modul: B2 szintű nyelvismeret (A1 szint 1. 2., 3, és 

4. modul, A2 szint 1. 2., 3. és 4. modul, B1 szint 1., 2. , 3. és 4. 

modul, B2 szint 1., 2., 3., 4., 5, 6, 7,. és 8. modul) 

C1 szint 2. modul: B2 szintű nyelvismeret, továbbá C1 szint 1. 

modul ismerete 

C1 szint 3. modul: B2 szintű nyelvismeret, továbbá C1 szint 1. 

és 2. modul ismerete 

C1 szint 4. modul: B2 szintű nyelvismeret, továbbá C1 szint 1., 

2. és 3. modul ismerete 

C1 szint 5. modul: B2 szintű nyelvismeret, továbbá C1 szint 1., 

2., 3., és 4. modul ismerete 

C1 szint 6. modul: B2 szintű nyelvismeret, továbbá C1 szint 1., 

2., 3., 4. és 5.modul ismerete 

C1 szint 7. modul: B2 szintű nyelvismeret, továbbá C1 szint 1., 

2., 3., 4., 5., és 6. modul ismerete 

 

 



  C1 szint 8. modul: B2 szintű nyelvismeret, továbbá C1 szint 1., 

2., 3., 4., 5., 6. és 7. modul ismerete 

C2 szint 1. modul: C1 szintű nyelvismeret (A1 szint 1., 2., 3. és 

4. modul, A2 szint 1., 2., 3. és 4. modul, B1 szint 1., 2.., 3. és 4. 

modul, B2 szint 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. modul, és C1 szint 1., 

2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. modul,) 

C2 szint 2. modul: C1 szintű nyelvismeret, továbbá C2 szint 1. 

modul ismerete 

C2 szint 3. modul: C1 szintű nyelvismeret, továbbá C2 szint 1. 

és 2. modul ismerete 

C2 szint 4. modul: C1 szintű nyelvismeret, továbbá C2 szint 1., 

2., 3. és 4. modul ismerete 

Amennyiben a képzésben részt vevő  az A1.1. modultól eltérő  

modulba szeretne bekapcsolódni, min. 60 %‐osra teljesítenie 

kell a képző  intézmény által a kiválasztott modulhoz használt 

bemeneti szintfelmérő   feladatsort vagy az előző modul 

szóbeli és írásbeli záróvizsgáját.  

A képzésben  részt vevő  bekapcsolódhat a képzésbe akkor is, 

ha nyelvi szintjét 12 hónapnál nem régebbi akkreditált 

nyelvvizsgával (komplex B1, B2, C1) vagy más képző  

intézmény által kiállított, ugyancsak 12 hónapnál   nem    

régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt más 

képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző 

moduljának/ tananyagegységének teljesítéséről szóló 

tanúsítvánnyal igazolja. 

Minimális óraszám5  1020 

Maximális óraszám6  1440 

A programkövetelmény moduljai 

Modulok száma KER szintenként  

KER A1 (legalább 2, legfeljebb 4)  4 modul 

KER A2 (legalább 2, legfeljebb 4)  4 modul 

KER B1 (legalább 2, legfeljebb 4)  4 modul 

KER B2 (legalább 4, legfeljebb 8)  8 modul 

KER C1 (legalább 4, legfeljebb 8)  8 modul 

KER C2 (legalább 3, legfeljebb 6)  4 modul 

 



Képzési követelmények leírása modulonként 

KER szintek szerinti modulok 

 
KER A1 szint  minimális óraszám  120  maximális óraszám  135 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

Képzési követelmények 

A1. 1/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER A1 
szintjének megfelelően önmagáról, nyelvtanulásáról egyszerű mondatokat 
megfogalmazni, a célnyelven számolni (1000-ig) és megérteni a számokat, 
országokat, nemzetiségeket és égtájakat megnevezni, megérteni mások hasonló 
tartalmú, egyszerű megnyilatkozásait, és rövid beszélgetéseket folytatni ezekben a 
témákban.  

Tud köszönni, elköszönni, bemutatkozni, és megszólítani másokat. 

Képes megérteni számokat tartalmazó kifejezéseket, pl. telefonszámokat, számlát. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Köszönés, bemutatkozás, alapvető személyes információk közlése 

 Országok, nemzetiségek 

 Német ábécé; betűzés 

 Számok 1-től 100-ig 

Olvasott szöveg értése: 

nagyon egyszerű, képekkel illusztrált szöveg követése 

Hallott szöveg értése: 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések és közlések követése 

Írásbeli kifejezőkészség: 

személyes adatok kitöltése formanyomtatványokon, személyes adatok megadása 

2) Grammatikai követelmények 

 személyes névmások 

 egyszerű jelen idejű igeragozás 

 főnevek és többes számú alakjuk  

 névelők 

 tagadás 

 egyszerű kérdő és kijelentő mondatok 

3) Civilizációs ismeretek 

 üdvözlési formák 

 európai nevezetességek és országok 

min. óraszám  30 

max. óraszám  33 

A1. 2/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER A1 
szintjének megfelelően házakat és berendezésüket egyszerű kifejezésekkel 
bemutatni, órát célnyelven leolvasni és időpontot egyeztetni, megérteni mások 
hasonló tartalmú, egyszerű megnyilatkozásait, és rövid beszélgetéseket folytatni 
ezekben a témákban.  

Képes reagálni nagyon egyszerű kérdésekre, amennyiben a beszélgetőtárs lassan, 
érthetően és világosan beszél, nagyon egyszerű szavakat és nyelvi szerkezeteket 
használ. 

Ismeri és jól használja a legfontosabb kérdőszavakat. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Napirend, időbeosztás 

 Lakóhely, bútorok, berendezés 

 Tájékozódás  

Olvasott szöveg értése: 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben a lényeges elemek, 
információk azonosítása ismert témakörökben 

min. óraszám  30 

max. óraszám  34 



Hallott szöveg értése: 

alapvető információ beazonosítása, rövid, jól strukturált szövegek (elsősorban 
párbeszédek) követése 

Írásbeli kifejezőkészség: 

szavakat, illetve szócsoportokat össze tud kapcsolni nagyon alapvető lineáris 
kötőszavakkal, egyszerű közléseket tud megfogalmazni 
2) Grammatikai követelmények 

 kérdő mondatok 

 időhatározók az am, um, von … bis elöljárószókkal 

 elválós igekötős igék 

 elöljárószók részes esettel 

 sorszámnevek 

3) Civilizációs ismeretek 

 történelmi német városok kulturális örökségei 

A1. 3/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER A1 
szintjének megfelelően beszélni a munkahelyéről, útbaigazítást adni,  beszélni a 
nyaralásáról és nyaralóhelyekről egyszerű szavakkal, megérteni mások hasonló 
tartalmú, egyszerű megnyilatkozásait, és rövid beszélgetéseket folytatni ezekben a 
témákban. 

Olyan nagyon egyszerű kérdéseket tud szerkeszteni, melyek személyes jellegűek és 
saját kommunikációs céljait szolgálják (pl. egyszerű információkérés). 

Képes nagyon egyszerű közlésekre az ismert témákban és megérti, amikor mások 
mesélnek ezekről nagyon egyszerű kifejezéseket használva, illetve tud hasonló 
kérdéseket szerkeszteni beszélőtársának. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Munka és mindennapok 

 Utazás, kirándulás 

 Városi közlekedés 

Olvasott szöveg értése: 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott nagyon rövid szövegben fontos 
információ beazonosítása 

Hallott szöveg értése: 

alapvető információ beazonosítása 

Írásbeli kifejezőkészség: 

tud írásban egyszerű kérdésekre rövid, nagyon egyszerű választ adni, valamint 
nagyon egyszerű rövid szöveget alkotni pl. baráti levél 

2) Grammatikai követelmények 

 módbeli segédigék 

 elöljárószók tárgyesettel 

 Perfekt igeidő szabályos és rendhagyó alakjai 

3) Civilizációs ismeretek 

 turisztikai látnivalók a német fővárosban 

 kirándulási lehetőségek német nyelvi országokban 

min. óraszám  30 

max. óraszám  34 

A1. 4/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER A1 
szintjének megfelelően ételekről és italokról, ruhákról és az időjárásról beszélni 
egyszerű kifejezésekkel, megnevezni a testrészeit és egyszerű szavakkal beszélni 
egy betegség tüneteiről, megérteni mások hasonló tartalmú, egyszerű 
megnyilatkozásait, és rövid beszélgetéseket folytatni ezekben a témákban. 

A tanuló képes nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a beszélgetőtárs lassan, 
érthetően és világosan beszél, nagyon egyszerű szavakat és nyelvi szerkezeteket 
használ. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Étkezés és italfogyasztás 

 Színek 

min. óraszám  30 

max. óraszám  34 



 Ruházat 

 Időjárás 

 Test és egészség 

Olvasott szöveg értése: 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információ 
beazonosítása, lineáris történések követése 

Hallott szöveg értése: 

Rövid, jól strukturált szövegek követése, ismert témákban 

Írásbeli kifejezőkészség: 

nagyon egyszerű szöveg alkotása egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, lényegre 
törően 

2) Grammatikai követelmények 

 gyakoriság kifejezése 

 melléknévfokozás 

 melléknévragozás határozatlan névelőjű főnévvel 

 es személytelen alany időjárási kifejezésekben 

 felszólító mód 

3) Civilizációs ismeretek 

 német nyelvi országok jellemző italai és ételei 

 a német nyelvi országok klímája, jellemző időjárása 

 



 
KER A2 szint  minimális óraszám  120  maximális óraszám  135 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

Képzési követelmények 

A2. 1/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER A2 
szintjének megfelelően nyelvekről és nyelvtanulási szokásokról beszélni, családot 
bemutatni, utazásról és útitervekről beszélni, megérteni mások hasonló tartalmú, 
megnyilatkozásainak lényegét, és egyszerű, rutinszerű beszélgetéseket folytatni 
ezekben a témákban. 

Ki tud emelni számára fontos információkat nagyon rövid, egyszerű közlésekben 
mind olvasás, mind hallásértés során. 
Képes kifejezni a véleményét. 
Képes események, cselekedetek okait megnevezni. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Nyelvek és nyelvtanulási szokások 

 Család 

 Utazás és útitervek 

Olvasott szöveg értése: 

lényeges elemek megértése, információ beazonosítása egyszerű, rövid, standard 
autentikus szövegekben 

Hallott szöveg értése: 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott közlések megértése, kérdésre válasz 
megértése 

Írásbeli kifejezőkészség: 

egyszerű történet alkotása, képekkel segítve 

2) Grammatikai követelmények 

 mellékmondatok weil és dass kötőszóval 
 melléknévfokozás  
 birtokos névmás részes esetben 
 melléknevek részes esetben 
 sollen módbeli segédige 

3) Civilizációs ismeretek 

 családi ünnepek és ünnepi szokások a német nyelvterület országaiban 

min. óraszám  30 

max. óraszám  33 

A2. 2/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER A2 
szintjének megfelelően szabadidőről, szórakozási lehetőségekről, valamint a média 
hétköznapi szerepéről mesélni, megérteni mások hasonló tartalmú, min. óraszám  30 



max. óraszám  34  megnyilatkozásainak lényegét, és egyszerű, rutinszerű beszélgetéseket folytatni 
ezekben a témákban. 

Képes rövid párbeszédek fenntartására személyes és hétköznapi helyzetekkel 
kapcsolatos témákban. 

Képes program, találkozó részleteinek egyeztetésére. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Szabadidő 

 Szórakozás 

 Média 

Olvasott szöveg értése: 

kontextus segítségével képes következtetésre, ha egy adott szó/kifejezés nem ismert 
számára rövid szövegekben 

Hallott szöveg értése: 

tud rövid, ismerős témában folyó társalgás követésére, a vélemények azonosítására 

Írásbeli kifejezőkészség: 

A tanult nyelvtani szerkezeteket használva képes egyszerű fogalmazás írására 
ismert témában. 

2) Grammatikai követelmények 

 visszaható, általános és tagadó névmások 
 igék prepozíciós vonzattal 
 alárendelt kérdő mondatok ob kötőszóval és W-kérdőszókkal 
 melléknévragozás névelő nélkül alany- és tárgyesetben 
 személyes névmások részes esetben 
 vonatkozó mondatok 

3) Civilizációs ismeretek 

 tipikus szabadidős tevékenységek a német nyelvterület országaiban 

A2. 3/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER A2 
szintjének megfelelően otthonáról, kulturális élményeiről, valamint munkájáról és 
munkatapasztalatairól beszélni, megérteni mások hasonló tartalmú, 
megnyilatkozásainak lényegét, és egyszerű, rutinszerű beszélgetéseket folytatni 
ezekben a témákban. 

Képes szűkebb és tágabb lakókörnyezetéről, kulturális érdeklődéséről és kulturális 
élményeiről, szakmai pályafutásáról és céljairól információkat adni és megérteni. 
Képes lakóhelyének előnyös és hátrányos tulajdonságait bemutatni. 
Képes múltban történt eseményekről írásban és szóban beszámolni. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Otthon 

 Kulturális élet 

 A munka világa 

 Olvasott szöveg értése: 

Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott viszonylag rövid szöveg 
lényegének megértése 

Hallott szöveg értése: 

Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott viszonylag rövid szöveg 
lényegének megértése 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Tanult minta segítségével képes összetettebb közlések megfogalmazására. 

2) Grammatikai követelmények 

 Präteritum 
 mellékmondatok als, weil és denn kötőszóval 
 időhatározó-szók 
 hätte és könnte igealakok használata udvarias kérésekben 
 főnevek képzése igékből 
 werden ige 

3) Civilizációs ismeretek 

min. óraszám  30 

max. óraszám  34 



 történelmi német városok műemlékeinek, kulturális életének bemutatása 

 klasszikus német zenei és irodalmi alkotások bemutatása 

A2. 4/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER A2 
szintjének megfelelően ünnepekről és érzelmekről beszélni, múltbeli eseményeket 
elmesélni, megérteni mások hasonló tartalmú, megnyilatkozásainak lényegét, és 
egyszerű, rutinszerű beszélgetéseket folytatni ezekben a témákban. 

Egyszerű társalgásra képes az ismert témakörökben. 

Képes érzelmeket (pl. meglepetés, boldogság, szomorúság, közöny, stb.) 
kifejezésére, illetve tud reagálni ezekre. 

Képes egyes kommunikációs stratégiákat megfelelően, hatékonyan alkalmazni (pl. 
beszélgetést elkezdeni, fenntartani és befejezni) 

Képes célokat kifejezni, folyamatokról beszélni. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Ünnepek 
 Érzelmek 

 Találmányok 

 Olvasott szöveg értése: 

Meg tud érteni a rövid, összefüggő szövegeket, üzeneteket és felszólításokat, ha 
azok a személyes kapcsolatait érintik, vagy térbeli meghatározásokról szólnak. 

Hallott szöveg értése: 

Meg tudja érteni a legfontosabb információkat, adatokat, időpontokat, 
mennyiségeket, számokat, árakat, stb. rövid, összefüggő szövegekben. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Rövid fogalmazások, leírások megfogalmazására képes a tanult kohéziós 
eszközöket és nyelvtani struktúrákat használva. 

2) Grammatikai követelmények 

 elöljárószók részes esettel 
 kettős elöljárószók tárgy- vagy részes esettel 
 igék tárgy- és részes esetű vonzattal 
 mellékmondatok wenn kötőszóval 
 határozatlan névmások 
 mellékmondatok um … zu és damit kötőszóval 
 passzív mondatok werden/wurden segédigével 

3) Civilizációs ismeretek 

 vallási ünnepek a német nyelvi országokban 

 német találmányok 

min. óraszám  30 

max. óraszám  34 

 



 
KER B1 szint  minimális óraszám  120  maximális óraszám  180 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

Képzési követelmények 

B1. 1/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER B1 szintjének 
megfelelően összefüggő mondatokban beszélni időbeosztásról és a mindennapi élet 
nehézségeiről,  a férfiak és nők helyzetéről, megérteni mások hasonló tartalmú, 
megnyilatkozásaiban a lényeges információkat, és előkészület nélkül tud 
beszélgetéseket folytatni ezekben a témákban. 

Képes időről és időbeosztásról beszélni, időpontot egyeztetni. 
Elegendő szókincse van ahhoz, hogy bemutassa a mindennapi életét. 
Képes egyszerű tanácsokat adni mindennapi szituációkban. 
Képes kifejezni egyetértését vagy ellenvéleményét valamilyen tárgyban. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Időpontok, találkozók 
 Mindennapi élet problémái 
 Férfi és női szerepek 
 Párkapcsolatok 

 Olvasott szöveg értése: 

Meg tud érteni összefüggő szövegeket, képes következtetni, ha ismeretlen nyelvi 
elemmel találkozik. 

Hallott szöveg értése: 

ismeretlen nyelvi elem kikövetkeztetése a kontextus segítségével 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Több, tényszerű információ közlésére képes összefüggő mondatokban. 

2) Grammatikai követelmények 

 mellékmondatok während kötőszóval 
 rendhagyó igék Präteritum alakja 
 főnevek képzése zum elöljárószóval 
 módbeli segédigék Konjunktiv II alakja 
 mellékmondatok darum, deshalb, deswegen kötőszóval 
 határozószók: ein bisschen, sehr, ziemlich, besonders 
 főnévi igenév zu elöljárószóval 
 un- és -los melléknévképzők 

3) Civilizációs ismeretek 

 Németország történetének fontosabb eseményei 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 

B1. 2/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER B1 szintjének 
megfelelően összefüggő mondatokban beszélni egy városról/területről,  az iskoláról és 
az oktatási rendszerről,  a környezeti kérdésekről, az udvariassági szabályokról, 
megérteni mások hasonló tartalmú, megnyilatkozásaiban a lényeges információkat, és 
előkészület nélkül tud beszélgetéseket folytatni ezekben a témákban. 

Képes kifejezni kívánságait, és tud beszélni meg nem valósuló, feltételezett dolgokról. 
Képes feltételeket és következményeket megnevezni. 
Képes felismerni a konfliktusokat, megérteni őket és reagálni rájuk. 
Képes okokat megnevezni. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Egy város vagy terület földrajzi és történeti bemutatása 
 Iskola és tanulás 
 Klíma és környezetvédelem 
 Udvariassági szabályok 

Olvasott szöveg értése: 

Képes elvontabb tartalmú szöveget megérteni és alkotni hétköznapi és kulturális 
témákban. 

Hallott szöveg értése: 

Magán- és rövid, hivatalos beszélgetésekből, rádió és tv interjúkból ki tudja szűrni a 
lényeget és a szükséges információkat. 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 



Írásbeli kifejezőkészség: 

Képes szöveget megfelelően felépíteni és tagolni, a logikai viszonyok kifejezését 
szolgáló nyelvi eszközöket alkalmazni, a szövegfajtának, a közlési szándéknak és 
helyzetnek megfelelő stílust és hangnemet választani. 

2) Grammatikai követelmények 

 -chen kicsinyítő képző 
 melléknévragozás 
 Konjunktiv II jelen idő 
 jövő idő kifejezése werden+Infinitiv szerkezettel 
 páros kötőszók: je … desto, nicht … sondern, nicht nur … sondern auch, 

weder … noch 
 Partizip I 
 mellékmondatok obwohl kötőszóval 

3) Civilizációs ismeretek 

 a német iskolarendszer bemutatása 
 klimakatasztrófák Németországban 

B1. 3/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER B1 szintjének 
megfelelően összefüggő mondatokban beszélni és generációs kérdésekről, ki- és 
bevándorlásról és az európai politikáról, megérteni mások hasonló tartalmú, 
megnyilatkozásaiban a lényeges információkat, és előkészület nélkül tud 
beszélgetéseket folytatni ezekben a témákban. 

Képes feltételezéseket kifejezni. 
Képes beszélni a problémáiról, félelmeiről és a reményeiről. 
Képes alternatívákat és ellentéteket kifejezni egy mondatban. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Generációk 

 Ki- és bevándorlás 
 Európai politika 

Olvasott szöveg értése: 

kb. 100 szavas köznyelvi szöveg megértése, lényeg kiszűrése 

Hallott szöveg értése: 

rövid köznyelvi szöveg megértése, lényeg kiszűrése, a lényegtelen elkülönítése 

Írásbeli kifejezőkészség: 

vélemény kifejezése adekvát kohéziós eszközökkel kb. 100-120 szóban 

2) Grammatikai követelmények 

 Plusquamperfekt 
 mellékmondatok seit kötőszóval 
 birtokos névelő Genitiv alakja 
 műveltető szerkezetek 
 vonatkozó mondatok birtokos esetben 
 ellentétes mellékmondatok trotzdem kötőszóval 
 kérdőszavak: wofür, woran, worüber, wovon, womit 
 brauchen+zu+Infinitiv szerkezet 
 páros kötőszók: entweder … oder 
 -heit, -keit főnévképzó 

3) Civilizációs ismeretek 

 ki- és bevándorlás társadalmi hatásai a német nyelvi országokban 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 

B1. 4/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A modul fő célja felkészíteni a tanulókat egy komplex akkreditált, egynyelvű B1 
nyelvvizsgára mintafeladatokkal, próbavizsgával és a szinten előforduló szóbeli témák 
felelevenítése. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Egyén és társas kapcsolatok 
 Rokonok, ismerősök, barátok 
 Osztály-/évfolyam-/ munkatársak  
 Család  
 Családi események/ ünnepek  
 Lakás/lakóhely  

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 



 Házimunka  
 Utazás/közlekedés  
 Közlekedési eszközök  
 Jegyváltás/utazás/úti okmányok  
 Vásárlás/üzletek  
 Bolt/piac/áruház  
 Élelmiszerek/háztartási cikkek  
 Ruházat/műszaki cikkek  
 Kommunikáció/kapcsolattartás  
 Telefon (vezetékes, mobil)  
 Internet (e-mail)  
 Szolgáltatások  
 Étterem (étlap, rendelés, fizetés)  
 Szálloda (szobafoglalás, fizetés) 
  Kultúra/szórakozás  
 Mozi, színház  
 Múzeum 
 Idő/időjárás  
 Évszakok  
 Egészség/betegségek  
 Recept/gyógyszerek/ gyógyszertár 
 Sport/Sportolás 
 Média: Televízió/rádió; Újságok/folyóiratok  
 Hobbi 
 Tanulás/munka  
 Iskola 

Olvasott szöveg értése: 

Akkreditált egynyelvű nyelvvizsgákon B1 szinten előforduló feladattípusok. 

Hallott szöveg értése: 

Akkreditált egynyelvű nyelvvizsgákon B1 szinten előforduló feladattípusok. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Akkreditált egynyelvű nyelvvizsgákon B1 szinten előforduló feladattípusok. 

2) Grammatikai követelmények 

Rendszerező áttekintés (B1 szinten elvárt nyelvtani ismeretek) 

3) Civilizációs ismeretek 

 Alapvető gyakorlati információk a forrás- és a célnyelvi országgal 
kapcsolatosan (időjárás, pénznem, étkezési szokások, napi időbeosztás, 
ünnepnapok, vásárlási lehetőségek stb.)  

 Turisztikai nevezetességek a célnyelvi országokban 
 



 
KER B2 szint  minimális óraszám  240  maximális óraszám  360 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

Képzési követelmények 

B2. 1/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER B2 szintjének 
megfelelően világosan és kellő részletességgel beszélni irodalmi szövegekről,  a jog 
világát, a digitális technológiát érintő témákról, megérteni mások hasonló tartalmú 
hosszabb beszédét vagy előadását, és spontán beszélgetni és beszélgetésekbe bekapcsolódni 
ezekben a témákban. 

Képes lesz követni csoportos eszmecserét és ahhoz hozzá tud szólni, véleményét ki tudja 
fejezni és alá tudja támasztani. 

Magabiztosan vesz részt társalgásokban a legtöbb olyan témában, ami összefügg saját 
mindennapi életével és érdeklődési körével. 
Társalgás során meg tud bizonyosodni arról, hogy megértik és ő is megérti a többieket. 

Beszélgetést tud kezdeményezni számos témakörben. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Irodalmi szövegek bemutatása 
 Jog és törvény 
 Digitális világ (pl. mobiltelefon, internet, online-vásárlás stb.) 

Olvasott szöveg értése: 

specifikus információ kiszűrése 200-250 szavas általános témájú szövegből 

Hallott szöveg értése: 

specifikus információ kiszűrése, standard nyelvi szövegből (max. 4-5perc)  

Írásbeli kifejezőkészség: 

koherens szöveg alkotása, néhány érv említése egy max. 160-180 szavas fogalmazásban 

2) Grammatikai követelmények 

 időhatározós mellékmondatok 
 zu+Infinitiv szerkezet Perfekt igeidőben 

 melléknév fokozás használata  

 kettős tagadás  

3) Civilizációs ismeretek 

 Németország tartományainak története és nevezetességei 

 német filmek és filmsorozatok 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 

B2. 2/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER B2 szintjének 
megfelelően világosan és kellő részletességgel beszélni a táplálkozást, természetet és a 
munka világát érintő témákról, megérteni mások hasonló tartalmú hosszabb beszédét vagy 
előadását, és tud spontán beszélgetni és beszélgetésekbe bekapcsolódni ezekben a 
témákban. 

A legtöbb általános témában jó szókinccsel rendelkezik. 
Képes variálni, átfogalmazni mondandóját. 
Amennyiben szükséges (pl. nem ismer egy-egy konkrét kifejezést), körülírással is képes 
viszonylag könnyedén kifejezni magát. 
Képes egy szöveg tartalmát a saját szavaival összefoglalni. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Étkezés, étkezési szokások 
 Természetvédelem 
 Állásinterjú és munkakövetelmények  

Olvasott szöveg értése: 

Összetett információ tartalmakból képes a lényeg kiszűrésére, az információk 
rendszerezésére. 

Hallott szöveg értése: 

Ismerős témákban a hosszabb, bonyolultabb mondatszerkezeteket tartalmazó szövegek 
megértése nem okoz nehézséget számára. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 



magabiztosan használ számos kohéziós eszközt, a szöveget logikusan építi fel 

2) Grammatikai követelmények 

 Partizip I igékkel vagy főnevekkel 
 mellékmondat a főmondat előtt 
 tőmondat bővítése különböző mondatrészekkel 

3) Civilizációs ismeretek 

 egészséges táplálkozás a német nyelvi országok 

 Németország természetvédelmi területeinek bemutatása 

B2. 3/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER B2 szintjének 
megfelelően világosan és kellő részletességgel beszélni az érzelmeket, a párkapcsolatokat 
és a könyvek világát érintő témákról, megérteni mások hasonló tartalmú hosszabb beszédét 
vagy előadását, és tud spontán beszélgetni és beszélgetésekbe bekapcsolódni ezekben a 
témákban. 

Képes feltételezésekről beszélgetni, benyomásokat leírni és kommentálni. 
Képes egy kérdés előnyeit és hátrányait összegyűjteni, és ez alapján állást foglalni. 
Képes vitát indítani és részt venni benne.  
A beszéd során képes a gördülékenységet és a spontaneitást biztosítani. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Párkapcsolati kérdések a mindennapokban és az irodalomban 
 Könyvek és olvasási szokások 

Olvasott szöveg értése: 

hosszabb szövegekben is képes ismeretlen nyelvi elemek kikövetkeztetésére 

Hallott szöveg értése: 

képes ismeretlen nyelvi elem kikövetkeztetésére hosszabb, standard szövegekben 

Írásbeli kifejezőkészség: 

képes magán- és hivatalos levelek választékos, a helyzetnek megfelelő stílusú 
fogalmazására 

2) Grammatikai követelmények 

 ellentétes melléknevek –los és –voll képzővel 
 függő beszéd 
 megengedő és következtető mellékmondatok 
 határozatlan névmások: irgendwer, irgendwelche 

3) Civilizációs ismeretek 

 híres szerelmespárok a német nyelvterület országaiból 
 népszerű könyvek a német nyelvterület országaiból 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 

B2. 4/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER B2 szintjének 
megfelelően világosan és kellő részletességgel beszélni az életmódot, a természetet és a 
technika világát érintő témákról, megérteni mások hasonló tartalmú hosszabb beszédét 
vagy előadását, és tud spontán beszélgetni és beszélgetésekbe bekapcsolódni ezekben a 
témákban. 

Képes jól kifejezni érzéseit (meglepetés, csodálat és elutasítás, stb.). 
Képes egy eseményt pozitívan vagy negatívan értékelni, megértést mutatni. 
Ki tud fejezni időbeli folyamatokat, eseményeket, cselekményeket. 
Tud állásfoglalást megérteni, mást állásfoglalásra kérni, és azzal egyetérteni. 
Világos, részletes leírást tud adni az érdeklődési köréhez tartozó témák széles körében. 

Rendszeres interakciót tud fenntartani anyanyelvi beszélőkkel is. Témakörök/Szóbeli 
kommunikáció: 

 Extremitások az életben (pl. extrém sportok, tetoválás, rekordok stb.) 

 Természet és technika kapcsolata  

Olvasott szöveg értése: 

hosszabb szövegekben is képes ismeretlen nyelvi elemek kikövetkeztetésére, ok-okozati 
összefüggések megértésére 

Hallott szöveg értése: 

jórészt ismert nyelvi eszközöket tartalmazó beszélgetés vagy monológ lényegének 
megértése, lényeges pontok kiemelése 

Írásbeli kifejezőkészség: 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 



képes élménybeszámolót írni, változatos szókinccsel és struktúrákkal 

2) Grammatikai követelmények 

 történelmi jelen idő 
 Konjunktiv II szerkezetek feltételes összetett mondatokban 
 dank és wegen elöljárószók 
 a passzív és passzívmondatok 

3) Civilizációs ismeretek 

 a német autógyártás története 

B2. 5/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER B2 szintjének 
megfelelően világosan és kellő részletességgel beszélni a kereskedelmet, a divatot és a 
fogyasztói szokásokat érintő témákról, megérteni mások hasonló tartalmú hosszabb 
beszédét vagy előadását, és tud spontán beszélgetni és beszélgetésekbe bekapcsolódni 
ezekben a témákban. 

Képes egy bizonyos dolog tulajdonságait bemutatni, azt értékelni, véleményt kifejteni róla. 
Aktívan részt vesz egy vagy több beszélgetőtárs által kezdeményezett társalgásban. 
Folyamatos a beszédtempója. 
Gördülékeny társalgást tud folytatni számos témában. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Divat világa (pl. ruházkodás, lakberendezés stb.) 
 Termékek bemutatása,  összehasonlítása 

Olvasott szöveg értése: 

kb. 200-230 szavas autentikus szöveg lényegének megértése; 
stílusformák nem okoznak gondot (újságcikk, apróhirdetés, interjú, használati utasítás, stb.) 

Hallott szöveg értése: 

ismert nyelvi eszközöket tartalmazó beszélgetés vagy monológ lényegének megértése, 
lényeges pontok kiemelése, összefoglalása 

Írásbeli kifejezőkészség: 

egyszerű hivatalos levél írása, a formai követelmények betartása 

2) Grammatikai követelmények 

 es névmás szerepe a mondatban 
 tagadás elő- vagy utótaggal 
 Präpositionaladverbien 
 mondatrészek helyettesítése névmással 

3) Civilizációs ismeretek 

 ismert divattervezők a német nyelvterület országaiból 
 vásárok, fesztiválok a német nyelvterület országaiból 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 

B2. 6/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER B2 szintjének 
megfelelően világosan és kellő részletességgel beszélni a szociális munkát és az építészetet 
érintő témákról, megérteni mások hasonló tartalmú hosszabb beszédét vagy előadását, és 
tud spontán beszélgetni és beszélgetésekbe bekapcsolódni ezekben a témákban. 

Képes beszélgetőtársát változatos érvekkel az álláspontjáról meggyőzni. 
Képes egy másik személy álláspontját elmagyarázni, saját szavaival összefoglalni. 
Képes folyamatos, változatos és természetes interakcióba lépni anyanyelvi partnerrel is. 
Társalgás során folyamatos beszédtempóban, értelemzavaró hiba nélkül beszél. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Önkéntes és szociális munka 
 Építészet 

Olvasott szöveg értése: 

megért összetettebb és elvontabb szöveget 

Hallott szöveg értése: 

megérti az összetettebb és elvontabb szövegek lényegét standard beszédtempóban 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Jól használja a különböző regisztereket, képes gondolatainak árnyaltabb megfogalmazására 
is. 

2) Grammatikai követelmények 

 haben+zu+Infinitiv szerkezet 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 



 feltételes mondatok (Konjunktiv II) 
 partikulák: ja, doch, wohl, bloß, denn stb. 
 módbeli segédigék másodlagos jelentése 

3) Civilizációs ismeretek 

 építészeti stílusok és az építészet története a német nyelvi országokban 

B2. 7/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER B2 szintjének 
megfelelően világosan és kellő részletességgel beszélni a Németországot és a német 
történelmet érintő témákról, megérteni mások hasonló tartalmú hosszabb beszédét vagy 
előadását, és tud spontán beszélgetni és beszélgetésekbe bekapcsolódni ezekben a 
témákban. 

Képes információt pontosan közvetíteni, az elhangzottakat összegezni és értékelni. Képes 
gördülékeny társalgásra, véleményének választékos kifejtésére, érvelésre. 
Képes történelmi eseményekről beszélni és azokról véleményt formálni. 
Problémák feltárása és megvitatása nem okoz számára nehézséget, még anyanyelvi 
beszélőkkel folytatott társalgás során sem. 
Fent tud tartani és előre tud vinni beszélgetést, aktívan vesz részt vitákban. 
Társalgás során folyamatos beszédtempóban, értelemzavaró hiba nélkül beszél. 
Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Németország: története, lakói, szokások, életmód stb. 
 Történelmi események 

Olvasott szöveg értése: 

megért összetettebb és elvontabb szöveget, képes ezek saját szavaival történő elmondására, 
összefoglalásra, az ismeretlen szavak és kifejezések kikövetkeztetésére a kontextus alapján 

Hallott szöveg értése: 

képes főbb részleteket kihámozni a hallott szövegből és különböző vélemények 
beazonosítására, érvek összegzésére 

Írásbeli kifejezőkészség: 

képes 250-300 szavas érvelő fogalmazás írására, valamint magán- és hivatalos levelek 
választékos, a helyzetnek megfelelő stílusú megfogalmazására 

2) Grammatikai követelmények 

 függő beszéd használata 
 visszaható névmások 
 vonatkozó névmások birtokos esetben 
 kötőszók: indem, sofern 

3) Civilizációs ismeretek 

 lakosság és életmód jellemzői a német nyelvi országokban 
 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 

B2. 8/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A modul fő célja felkészíteni a tanulókat egy komplex akkreditált, egynyelvű B2 
nyelvvizsgára mintafeladatokkal, próbavizsgával és a szinten előforduló szóbeli témák 
felelevenítése. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Az egyén 
 Divat/öltözködés/szépségápolás 
 Társas kapcsolatok otthon és a munkahelyen 
 Család 
 Generációk kapcsolata/ együttélése 
 Házasság/válás/együttélési formák 
 Lakás/lakóhely 
 Utazás/közlekedés 
 Közlekedési szabályok 
 Külföldi utazások célja/formái 
 Vásárlás/üzletek 
 Kommunikáció/kapcsolattartás 
 A nyelvtudás szerepe a kommunikációban 
 Szolgáltatások (pl. autóbérlés, utazási irodák, bankok) 
 Kultúra/szórakozás 
 Könyv kontra Internet 
 Mozi, színház kontra tv, videó 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 



 Idő/időjárás 
 Egészség/betegségek 
 Sport 
 Média 
 Hobbi 
 Tanulás/munka 
 Nyelvtudás/szakképzettség/ karrier 
 Munkavállalás itthon és külföldön 
 Nyelvoktatás/nyelvtudás/ elhelyezkedési esélyek 
 Környezetvédelem és környezetszennyezés 
 Szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás 
 Alternatív energiaforrások 

Olvasott szöveg értése: 

Akkreditált egynyelvű nyelvvizsgákon B2 szinten előforduló feladattípusok. 

Hallott szöveg értése: 

Akkreditált egynyelvű nyelvvizsgákon B2 szinten előforduló feladattípusok. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Akkreditált egynyelvű nyelvvizsgákon B2 szinten előforduló feladattípusok. 

2) Grammatikai követelmények 

Rendszerező áttekintés: B2 szinten elvárt nyelvtani ismeretek 

3) Civilizációs ismeretek 

 A német nyelvi országok történelmi hagyományai/emlékei; kulturális értékei 
 országismereti témák német nyelvű médiumokban (napi és hetilapok, televízió, 

rádió)  
 



 
KER C1 szint  minimális óraszám  240  maximális óraszám  360 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

Képzési követelmények 

C1. 1/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER C1 
szintjének megfelelően világosan, részletesen beszélni a zenét és a zeneipart érintő 
témákról, megérteni mások hasonló tartalmú, akár rejtett jelentéstartalmú beszédét, 
és tud gördülékenyen és spontán beszélgetni és a gondolatait, véleményét pontosan 
kifejezni ezekben a témákban. 

Képes szokásairól, kedvelt tevékenységeiről változatosan és folyamatosan beszélni. 
Képes értékítéletet megfogalmazni, véleményt alkotni. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Zene a mindennapokban 
 A zeneipar 

Olvasott szöveg értése: 

hosszabb és akár elvontabb témájú szövegek lényegét megérti, össze tudja foglalni 

Hallott szöveg értése: 

nem okoz nehézséget számára az elvontabb és összetettebb szövegek megértése 

Írásbeli kifejezőkészség: 

számos témában képes koherens, hosszabb szöveget alkotni 

2) Grammatikai követelmények 

 főnévképzés melléknevekből és igékből 
 a főnév előtt és utána álló jelzők 
 beékelt szerkezetek a mondatban 

3) Civilizációs ismeretek 
 klasszikus és modern zene a német nyelvi országokban 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 

C1. 2/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER C1 

szintjének megfelelően világosan, részletesen beszélni az irodalmi szövegek 
min. óraszám  30 



max. óraszám  45  magyarázatát és pszichológiát érintő témákról, megérteni mások hasonló tartalmú, 

akár rejtett jelentéstartalmú beszédét, és tud gördülékenyen és spontán beszélgetni 

és a gondolatait, véleményét pontosan kifejezni ezekben a témákban. 

Képes irodalmi szövegeket árnyaltan visszadani a saját szavaival. 

Képes attitűdök és érzelmek pontos kifejezésére. 

Képes bizonyosság, meggyőződés, valószínűség és kétség pontos kifejezésére és 
megértésére. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Irodalmi szövegek magyarázata 
 Identitás (személyes vagy irodalmi) 
 Színek és érzékelés 
 Ifjúsági mozgalmak 

Olvasott szöveg értése: 

Képes az érdeklődésén, szakterületén kívül eső témákról szóló hosszabb szövegek 
értelmezésére, ideértve a burkolt mondanivaló értelmezésére is. 

Hallott szöveg értése: 

Képes az érdeklődésén, szakterületén kívül eső témákról szóló hosszabb szövegek 
értelmezésére, ideértve a burkolt mondanivaló értelmezésére is. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Képes vélemény alkotására és érvelésre, valamint esszé jellegű szövegalkotásra. 
Választékosan fejezi ki magát. 

2) Grammatikai követelmények 

 állandósult szókapcsolatok 
 főnevek névelő nélkül 
 nominális és verbális stílus 
 tartalmi idézés 

3) Civilizációs ismeretek 
 irodalmi élet a német nyelvi országokban 

C1. 3/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER C1 
szintjének megfelelően világosan, részletesen beszélni a munka világának 
változását és új kérdéseit érintő témákról, megérteni mások hasonló tartalmú, akár 
rejtett jelentéstartalmú beszédét, és tud gördülékenyen és spontán beszélgetni és a 
gondolatait, véleményét pontosan kifejezni ezekben a témákban. 

Képes mások által megfogalmazott feltételezésekre megfelelő nyelvi eszközökkel 
reagálni. 
Képes feltételezést, bizonytalanságát kifejezni. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Irodai munka 
 A munka világának változása 
 Felnőttképzés 

Olvasott szöveg értése: 

Megérti autentikus, hosszabb szöveg lényegét, a lényeghez tartozó részleteket, de ki 
tudja szűrni a kevésbé fontos információkat. 

Hallott szöveg értése: 

Megérti autentikus, hosszabb szöveg (monológ, párbeszéd, interjú, rádióadás stb.) 
lényegét, a lényeghez tartozó részleteket, de ki tudja szűrni a kevésbé fontos 
információkat. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Vélemény kifejtése esszében, magyarázat, leírás alkotása a regiszternek 
megfelelően. 

2) Grammatikai követelmények 

 idő- és okhatározói mellékmondatok 
 célhatározói mellékmondatok um … zu szerkezettel 
 szövegkohézió megteremtése névmásokkal 

3) Civilizációs ismeretek 
 munkavállalás a német nyelvi országokban 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 



C1. 4/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER C1 
szintjének megfelelően világosan, részletesen beszélni a képi ábrázolás különböző 
ágait érintő témákról, megérteni mások hasonló tartalmú, akár rejtett 
jelentéstartalmú beszédét, és tud gördülékenyen és spontán beszélgetni és a 
gondolatait, véleményét pontosan kifejezni ezekben a témákban. 

Képes két dolog részletes összehasonlítására. 
Képes új információkat a beszédébe beépíteni, azokra a beszélgetés során reagálni. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Rajz és fényképezés 

 Fototechnika 

Olvasott szöveg értése: 

Képes a vélemények elkülönítésére, érvek azonosítására, rejtett tartalmak 
felismerésére. 

Hallott szöveg értése: 

Képes a vélemények elkülönítésére, érvek azonosítására, rejtett tartalmak 
felismerésére. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Világosan, logikusan fogalmaz számost témában, választékos szókinccsel és 
változatos nyelvi struktúrákkal. 

2) Grammatikai követelmények 

 passzív szerkezetek használata 
 állítmány helye a mellékmondatban 

3) Civilizációs ismeretek 
 fényképezés története és híres fényképek a német nyelvterület országaiban 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 

C1. 5/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER C1 
szintjének megfelelően világosan, részletesen beszélni a globalizációt és az 
egészségügyet érintő témákról, megérteni mások hasonló tartalmú, akár rejtett 
jelentéstartalmú beszédét, és tud gördülékenyen és spontán beszélgetni és a 
gondolatait, véleményét pontosan kifejezni ezekben a témákban. 

Képes az összefüggéseket két dolog között feltárni és bemutatni. 
Képes árnyalt kritika megfogalmazására, kétkedése kifejezésére. 
Képes pro és kontra érvek gyűjtésére és vitában való részvételre bármilyen 
témában. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Globalizáció 
 Kereskedelem és reklám 
 Mindennapi egészségvédelem 

 Egészségügyi szervezetek 

Olvasott szöveg értése: 

Egy szöveg gyors áttekintése alapján a fő témát és a szerző célját képes azonosítani, 
a lényegre vonatkozó részleteket megérteni. 

Hallott szöveg értése: 

Képes egy szöveg fő témáját és a szerző célját azonosítani, a lényegre vonatkozó 
részleteket megérteni. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Tud megadott szempontok alapján kritikát/ismertetőt írni. 

2) Grammatikai követelmények 

 igék és elöljárószók birtokos és részes esetű vonzattal 
 Partizip I és II 
 módbeli segédigék passzívban 
 alanyi és tárgyas mellékmondatok 
 modális partikulák  
 szövegkohézió megteremtése időbeli utalásokkal 

3) Civilizációs ismeretek 
 kereskedelem és áruforgalom bemutatása a német nyelvterület országaiból 
 egészségügyi szervezetek és egészségvédelem a német nyelvi országokban 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 



C1. 6/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER C1 
szintjének megfelelően világosan, részletesen beszélni a diverzitás különböző 
formáit és a technika és a környezet kapcsolatát a nyelveket, nyelvtanulást érintő 
témákról, megérteni mások hasonló tartalmú, akár rejtett jelentéstartalmú beszédét, 
és tud gördülékenyen és spontán beszélgetni és a gondolatait, véleményét pontosan 
kifejezni ezekben a témákban. 

Képes rövid előadásokat tartani bármilyen témában. 
Tud diagrammokat, statisztikákat bemutatni és elmagyarázni. 
Képes komplex összefüggések megvilágítására. 
A nyelvi kötőelemek széles választékát jól használja. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Diverzitás 
 Fogyatkozó és megújuló erőforrások 

 Környezetvédelmi stratégiák 

Olvasott szöveg értése: 

Számos témakörben, hosszabb, autentikus szövegek fő mondanivalójának 
megértése nem okoz nehézséget. 

Hallott szöveg értése: 

Számos témakörben, hosszabb, autentikus szövegek fő mondanivalójának 
megértése nem okoz nehézséget. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Képes koherens, érvelő szöveg létrehozására, választékosan fejezi ki magát. 

2) Grammatikai követelmények 

 feltételes mellékmondatok 
 Futur I és II 
 melléknévi igeneves szerkezetek 
 szövegkohézió megteremtése: deixis 

3) Civilizációs ismeretek 
 környezeti kérdések a német nyelvi országokban 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 

C1. 7/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER C1 
szintjének megfelelően világosan, részletesen beszélni a nyelveket, nyelvtanulást 
érintő témákról, megérteni mások hasonló tartalmú, akár rejtett jelentéstartalmú 
beszédét, és tud gördülékenyen és spontán beszélgetni és a gondolatait, véleményét 
pontosan kifejezni ezekben a témákban. 

Jól tud érvelni számos témakörben. 

Képes prezentáció tartására hozzá közel álló témákban. 
Felismeri és megérti a különböző német nyelvi dialektusokat. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Nyelvtanulás 

 Német nyelvi dialaktusok 

Olvasott szöveg értése: 

Számos témakörben, hosszabb, autentikus szövegekben képes vélemények és 
információk pontos azonosítására. 

Hallott szöveg értése: 

Számos témakörben, hosszabb, autentikus szövegekben képes vélemények és 
információk pontos azonosítására. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Képes hosszabb, érvelő, koherens szöveg alkotására, megfelelő, választékos 
elemeket használva. 

2) Grammatikai követelmények 

 udvariassági formák használata 
 partikulák áttekintése 

3) Civilizációs ismeretek 
 német nyelvi dialektusok 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 

C1. 8/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A modul fő célja felkészíteni a tanulókat egy komplex akkreditált, egynyelvű C1 



min. óraszám  30  nyelvvizsgára mintafeladatokkal, próbavizsgával és a szinten előforduló szóbeli 
témák felelevenítése. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Az egyén: ambíciók/karrierépítés 
 Társas kapcsolatok; együttélési formák 
 Nemzetiségek/kisebbségek 
 Család 
 Túlnépesedés/népességfogyás 
 Lakás/lakóhely 
 Lakáshelyzet 
 Utazás/közlekedés 
 A városi közlekedés problémái 
 Közlekedés és környezetvédelem 
 Vásárlás/üzletek 
 A fogyasztói társadalom 
 Vásárlás hitelre/ kártyával/interneten 
 Kommunikáció/kapcsolattartás 
 Szolgáltatások; A szolgáltatóipar szerepe, jelentősége 
 Elektronikus szolgáltatások/online rendelés 
 Kultúra/szórakozás 
  Idő/időjárás 
 Természeti katasztrófák és következményeik 
 Egészség/betegségek 
 Sport 
 Profizmus a sportban; sportesemények 
 Média 
 Közszolgálati és kereskedelmi tv/rádió 
 A tájékoztatás objektivitása, pártatlansága 
 Hobbi 
 Hagyományőrzés 
 Művészet 
 Tanulás/munka 
 Az élethosszig tartó tanulás 
 Elhelyezkedési lehetőségek/mobilitás 
 Társadalmi kérdések: munkanélküliség, hajléktalanok, bűnözés és 

bűnmegelőzés, túlnépesedés, stb. 
 Globalizáció: Multinacionális cégek; uniformizálódás (öltözködés, 

étkezés, kultúra, fogyasztás stb.) 

Olvasott szöveg értése: 

Akkreditált egynyelvű nyelvvizsgákon C1 szinten előforduló feladattípusok. 

Hallott szöveg értése: 

Akkreditált egynyelvű nyelvvizsgákon C1 szinten előforduló feladattípusok. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Akkreditált egynyelvű nyelvvizsgákon C1 szinten előforduló feladattípusok. 

2) Grammatikai követelmények 

Rendszerező áttekintés: C1 szinten elvárt nyelvtani ismeretek 

3) Civilizációs ismeretek 

 Globalizáció/a nemzeti sajátosságok megőrzése 

max. óraszám  45 

 



 
KER C2 szint  minimális óraszám  180  maximális óraszám  270 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

Képzési követelmények 

C2. 1/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER C2 szintjének 
megfelelően alkalmazkodni a német nyelv akcentusához, és nehézség nélkül megérti azt, 
amit közvetlenül, a médián keresztül vagy gyorsan mondanak neki. 

Minden nehézség nélkül képes bármilyen témáról szóló hosszabb hallott és írott szövegek 
értelmezésére. Könnyedén részt vesz bármilyen társalgásban. Szóban gördülékenyen, 
írásban szabatosan fejezi ki magát. Ismeri a szinten előforduló témák és témakörökhöz 
kapcsolódó specifikus és irodalmi szókincset: 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 az egyén és a család, vér szerinti és nem vér szerinti kapcsolat   
 az lelki alkatra és állapotra vonatkozó idiomatikus és metaforikus 

kifejezések  
 gasztronómiai kifejezések, ínyencségek elnevezései 
 az életciklussal kapcsolatos specifikusabb hivatalos okmányok 

Olvasott szöveg értése: 

Nem okoz nehézséget számára különböző regiszterek felismerése, vélemények 
elkülönítése és részletek megértése. 

Hallott szöveg értése: 

Nem okoz nehézséget számára különböző regiszterek felismerése, vélemények 
elkülönítése és részletek megértése a standardtól eltérő nyelvhasználatnál sem. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

szövegkohéziós eszközök magabiztos használata 

2) Grammatikai követelmények 

 mellérendelő összetett mondatok áttekintése (kapcsolatos, ellentétes, 
választó, következtető, magyarázó mellérendelés) 

 az elöljárós szerkezetek rendszerező áttekintése 

3) Civilizációs ismeretek 

 a német nyelvterület legfontosabb/legismertebb országainak 
gazdaságpolitikája  

 a tanulói/munkavállalói mobilitással kapcsolatos ismeretek 

min. óraszám  45 

max. óraszám  67 

C2. 2/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER C2 szintjének 
megfelelően könnyedén elolvasni bármilyen elvont vagy összetett szöveget, például 
tankönyvet, szakcikket vagy irodalmi művet. min. óraszám  45 



max. óraszám  68  Minden nehézség nélkül képes bármilyen témáról szóló hosszabb hallott és írott szövegek 
értelmezésére. Könnyedén részt vesz bármilyen társalgásban. Szóban gördülékenyen, 
írásban szabatosan fejezi ki magát. 
Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 a lakásvásárlás és a lakásépítés fontosabb szakkifejezései;  tulajdoni lap, 
hitelszerződés; az építkezés alapanyagai, kültéri és beltéri munkák 

 a köz- és felsőoktatáshoz kapcsolódó specifikus szókincs és kifejezések; 
egyetemi oktatók beosztása, tudományos fokozatok; címek végzettségek 
nemzetközi megfeleltetése stb.  

 a tanulmányokkal, tanulással kapcsolatos attitűdök, viselkedési formák, 
hozzáállás, egyéni módszerek; az idekapcsolódó diákkifejezések 

 az értékelés és a vizsgáztatás típusai, jelentősége, az idekapcsolódó 
diákkifejezések 

Olvasott szöveg értése: 

Minden nehézség nélkül képes bármilyen témáról szóló hosszabb írott szövegek 
értelmezésére. 

Hallott szöveg értése: 

Minden nehézség nélkül képes bármilyen témáról szóló hosszabb hallott szövegek 
értelmezésére. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

szabatos kifejezésmód, szerkezetek változatossága, gazdag szókincs 

2) Grammatikai követelmények 

 az alárendelő összetett mondatok áttekintése 
 szóképzés, szócsaládok 

3) Civilizációs ismeretek 

 a kortárs irodalmi élet szereplői a német nyelvterület 
legfontosabb/legismertebb országaiban  

 bevándorlók és kisebbségek helyzete a német nyelvi országok 
legfontosabb/legismertebb országaiban 

C2. 3/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  
A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER C2 szintjének 
megfelelően részt venni bármilyen társalgásban vagy vitában, nagy biztonsággal 
alkalmazni a különböző gyakori nyelvi fordulatokat és kétértelmű kifejezéseket.  min. óraszám  45 



max. óraszám  67  Képes folyamatosan és világosan kifejteni hosszú leírást vagy érvelést; stílusa 
alkalmazkodik a helyzethez; előadása logikusan szerkesztett, segíti, hogy a hallgatóság a 
lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 a munkavállaló és a munkáltató viszonya, munkavállalói jogok és 
kötelességek, munkakörülmények 

 jövedelemviszonyok, szabadságolás, táppénz 
 az alkalmazás és az elbocsátás és azok körülményei, az idekapcsolódó 

hétköznapi kifejezések 
 az alkalmazás és az elbocsátás és azok körülményei, az idekapcsolódó 

hétköznapi kifejezések 

Olvasott szöveg értése: 

Ismer és megért számos idiomatikus kifejezést, értelmezni tudja az átvitt értelemben 
használt kifejezéseket is.  

Hallott szöveg értése: 

A standardtól eltérő nyelvhasználat megértése sem okoz gondot számára és gyorsabb 
beszédtempó mellett is képes a szöveg megértésére. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Számos műfajban tud szabatosan fogalmazni és választékosan írni. 

Tud olyan összetett leveleket, jelentéseket vagy cikkeket írni, amelyekben a világos 
szerkesztés eredményeként az olvasó kiragadhatja, és megjegyezheti a lényeges 
pontokat. 

2) Grammatikai követelmények 

 névelőszabályok és problémás névelőjű szavak  
 vonatkozói mellékmondatok 

3) Civilizációs ismeretek 

 művészvilág a német nyelvi országokban 
 főbb politikai szereplők a német nyelvi országokban 

C2. 4/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  
A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER C2 szintjének 
megfelelően gördülékenyen, szabatosan, a finom árnyalatok kifejezésére is ügyelve 
beszélni bármely témában, és az esetleges társalgási nehézségek áthidalását szinte 
észrevétlenül megoldani. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 a sajtótermékek típusai és a publicisztika műfajai, a sajtótermékek 
kiadásával kapcsolatos fontosabb szakszavak 

 a televíziózás és a rádiózás fontosabb szakszavai; időszakok, célközönség, 
sávok stb. 

 specifikusabb postai és pénzügyi szolgáltatások; futárszolgálat, 
postafordulta, utánvéttel fizetés; jelzálog stb. 

 a vásárlás típusai, szereplői, tevékenységek; nagybani piac, kiskereskedő, 
közvetítő, használtáru-üzlet; alkudozás stb. 

 betegségek, egészség és megelőzés; gyermekbetegségek, vírusfertőzés, 
járvány, védőoltások, ellenanyag stb. 

Olvasott szöveg értése: 

Minden nehézség nélkül képes bármilyen témáról szóló hosszabb írott szövegek 
értelmezésére.  

Hallott szöveg értése: 

Minden nehézség nélkül képes bármilyen témáról szóló hosszabb hallott szövegek 
értelmezésére. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Megfelelően tud gördülékeny, világos, a körülményekhez stilárisan illeszkedő szöveget 
alkotni. Össze tud foglalni szakmai vagy irodalmi műveket, illetve tud róluk kritikai 
elemzést írni. 

2) Grammatikai követelmények 

 főnévi és melléknévi igeneves szerkezetek 
 passzív szerkezetek áttekintése 

 függő beszéd  

3) Civilizációs ismeretek 

 a német nyelvterület országainak történelme, kulturális jellemzői és szerepe 

min. óraszám  45 

max. óraszám  68 



 

Nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételei 

Az egyes nyelvi képzettségi szintek zárásakor megszerezhető TANÚSÍTVÁNY kiadásának a feltétele 

a képzés adott moduljaihoz tartozó óraszámok legalább 80%‐án történő részvétel, valamint 

modulzáró vizsga (záróvizsga) sikeres – minimum 60%‐os –teljesítése. Ennek alapján a záró vizsga 

„megfelelt” vagy „nem megfelelt” minősítésű lehet. 

Ha a résztvevő  a képzés összóraszámának legalább 80%‐án részt vett, de a záró vizsgán „nem 

megfelelt” minősítést kap, a nyelvi képzésen való részvételről IGAZOLÁST kaphat. 

1általános nyelvi képzés esetén az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretében  (a  továbbiakban: „KER”) ajánlott 

hatfokozatú rendszer szintjei, melyek további bemeneti és kimeneti követelmények által meghatározott képzési szintekre 

bonthatóak,  egyéb  nyelvi  képzés  esetén  a  nyelvi  készségek,  képességek  és  ismeretek  programkövetelményben 

meghatározott, ”KER” szintekhez köthető szintjei 

2általános nyelvi képzés, egyéb nyelvi képzés és kombinált nyelvi képzés 

3kontaktórás képzés vagy távoktatás 

4a nyelvi képzés szintjének megfelelően a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák 

5,6a nyelvi képzettségi  szint megszerzéséhez  szükséges képzés képzési  formától  (kontaktórás, vagy  távoktatás) és/vagy 

képzés fajtájától függő minimális és maximális óraszám  

 


