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Angol C2 1 1 052  

nyelvi programkövetelmény 

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve   Kaposvári Egyetem 

A nyelvi képzésre vonatkozó adatok 

Nyelv megnevezése  Angol nyelv 

Nyelvi képzés szintje  KER A1, A2, B1, B2, C1, C2  

Nyelvi képzés fajtája  Általános nyelvi képzés 

Nyelvi képzés típusa  Kontaktórás képzés  

A képzés formája  Csoportos képzés  

Minimális óraszám   1110 

Maximális óraszám  1340 

Tanúsítvány kiadásának feltétele 

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. 

Igazolás kiadásának feltétele 
Ha a résztvevő a képzés modulonkénti óraszámának legalább 80%‐án részt vett, de a 
záró vizsgán „nem megfelelt” minősítést kap, a nyelvi képzésen való részvételről 
IGAZOLÁST kaphat 
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A programkövetelmény modulszerkezete  

 
 

 

KER A1   2 modul

KER A2   2 modul 

KER B1   2 modul 

KER B2   4 modul 

KER C1   4 modul 

KER C2   3 modul 
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Képzési követelmények leírása 

 

KER szintek szerint 

 

KER A1 szint  minimális óraszám  90  maximális óraszám  100 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

Írni‐olvasni tudás, más bemeneti kompetencia nincs, mivel a képzésbe teljesen 

kezdők is bekapcsolódhatnak. 

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés  –  Hallás  utáni  értés: Megérti  a  személyére,  a  családjára,  a 

közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és 

szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. 

 

Szövegértés  – Olvasás: Megérti  a  nagyon  egyszerű mondatokat,  például 

hirdetésekben,  plakátokon  vagy  katalógusokban  az  ismert  nevek  vagy 

szavak segítségével. 

 

Beszéd  –  Társalgás:  Képes  egyszerű  kapcsolatteremtésre,  ha  a  másik 

személy  kész  mondanivalóját  kissé  lassabban  vagy  más  kifejezésekkel 

megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és 

meg  tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek 

konkrét kifejezésére szolgálnak. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel  és mondatokkal be 

tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. 

 

Írás: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet  írni. 

Ki  tud  tölteni  egyszerű  nyomtatványon  a  személyi  adataira  vonatkozó 

részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és 

a címét. 
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A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

   to be (létige) ragozása 

 névmások, birtokos névmások 

 névelők, mutató névmások 

 számok, nemzetiségek 

 az ábécé 

 egyszerű jelen idő, gyakoriságot kifejező határozószók 

 like + ‐ing 

 főnevek rendhagyó többes száma 

 melléknevek 

 dátum, idő, időbeli prepozíciók 

 can,  cannot segédige 

 a to be és a szabályos igék egyszerű múlt ideje 

 rendhagyó igék egyszerűmúlt ideje 

 there is – there are, there was – there were szerkezetek 

 folyamatos jelen idő 

 az egyszerű és a folyamatos múlt idő összevető gyakorlása 

 some  ‐ any, mennyiség kifejezése 

 to be going to szerkezet 

 melléknevek közép‐ és felsőfoka 

 would (like) segédige 

 határozószók 

 befejezett jelen idő 

 befejezett jelen és és egyszerű múlt idő  öszevetése 
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A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

   Köszönés, bemutatkozás, alapvető személyes információk közlése 

 Országok, nemzetiségek 

 Óra, időkifejezések, a hét napjai, hónapok 

 Az angol ábécé; betűzés 

 számok 1‐től 100‐ig 

 Napirend, időbeosztás 

 A tanuló életének fontosabb eseményeinek bemutatása 

 Preferenciák 

 Döntési helyzetek 

 Étkezés 

 Munka, munkahely 

 Benyomások, érzések 

 Színek 

 Időjárás 

 Kommunikáció és technológia 

 

 

A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

   Üdvözlési formák 

 Programok  megbeszélése,  meghívás,  annak  elfogadása  és 

elutasítása 

 Hírességek,  pl.  írók,  zenészek,  színészek,  sportolók,  stb. 

legfontosabb adatai 

 Az angolszász világ legnagyobb/legismertebb országainak földrajzi 

elhelyezkedése, nevezetes települések, ismert városok bemutatása 

 Turisztikai látnivalók az angolszász világ legnagyobb országaiban 

 Az  angol  nyelvű  országok  legismertebb  ételei,  italai,  étkezési 

szokásai 

 Családi  ünnepek  az  angolszász  világ  legnagyobb/legismertebb   

országaiban  

 Kedvenc évszak, az angolszász világ klímája, jellemző időjárása 
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A1.1. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás  utáni  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudjon  érteni  számára  ismerős 

mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat. Meg tud érteni 

olyan  kérdéseket,  amelyek  személyes  jellegűek  vagy  a  körülötte  levő 

dolgokkal kapcsolatos. 

Olvasás  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudjon  érteni  nagyon  egyszerű 

mondatokat, például feliratokon, posztereken vagy katalógusokban. 

Beszédkészség:  a  nyelvtanuló  használni  tudja  a  számára  ismerős 

mindennapi  kifejezéseket,  be  tudjon  mutatkozni  és  be  tudjon  mutatni 

másokat, alapvető információkat tudjon közölni saját magáról. 

Íráskészség:  a  nyelvtanuló  ki  tudjon  tölteni  formanyomtatványokat 

személyi adatokkal, például meg tudja adni nevét, nemzetiségét és lakcímét 

például egy szállodai bejelentő nyomtatványon. 

Nyelvtani ismeretek:  névelők, mutató névmások, to be (létige) ragozása, 

számok, nemzetiségek, az ábécé, egyszerű jelen idő, gyakoriságot kifejező 

határozószók, like + ‐ing, főnevek rendhagyó, többes száma, melléknevek, 

dátum, idő, időbeli prepozíciók, can,  cannot segédige, there is – there are, there 

was – there were szerkezetek, folyamatos jelen idő, some  ‐ any, mennyiség 

kifejezése, to be going to szerkezet, would (like) segédige 

Témakörök és szókincs: 

Köszönés,  bemutatkozás,  alapvető  személyes  információk  közlése, 

országok, nemzetiségek, óra, időkifejezések, a hét napjai, hónapok, az angol 

ábécé; betűzés, számok 1‐től 100‐ig, napirend, időbeosztás, színek 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Üdvözlési  formák, programok megbeszélése, meghívás,  annak  elfogadása 

és  elutasítása,  hírességek,  pl.  írók,  zenészek,  színészek,  sportolók,  stb. 

legfontosabb  adatai,  az  angolszász  világ  legnagyobb/legismertebb 

országainak földrajzi elhelyezkedése, nevezetes települések, ismert városok 

bemutatása 
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A1.2. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás  utáni  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudjon  érteni  olyan  kérdéseket, 

amelyek  személyes  jellegűek.  Meg  tudja  érteni  a  beszélgetőpartnerét 

egyszerű  interakcióban, amennyiben  a másik  személy  lassan  és világosan 

beszél és segítőkész. 

Olvasás  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudjon  érteni  olyan  egyszerű,  rövid 

leírásokat,  képeslapokat,  melyek  az  általa  már  megismert  szókincset 

tartalmazzák. 

Beszédkészség: a nyelvtanuló korlátozott számban tudjon használni néhány 

egyszerű,  betanult  nyelvtani  szerkezetet  és  mondatfajtát.  Képes  legyen 

egyszerűen  kommunikálni,  szavakat,  illetve  szócsoportokat  össze  tudjon 

kapcsolni nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Íráskészség: a nyelvtanuló tudjon egyszerű, rövid mondatokat írni alapvető 

lineáris kötőszavakkal összekapcsolva. 

Nyelvtani ismeretek: 
a  to be és a szabályos  igék egyszerű múlt  ideje,  rendhagyó  igék egyszerűmúlt 

ideje, az egyszerű és a folyamatos múlt idő összevető gyakorlása, to be going to 

szerkezet, melléknevek közép‐  és  felsőfoka,  határozószók,  befejezett  jelen  idő, 

befejezett jelen és és egyszerű múlt idő  öszevetése 

Témakörök és szókincs: 

A  tanuló  életének  fontosabb  eseményeinek  bemutatása,  preferenciák, 

döntési  helyzetek,  étkezés,  munka,  munkahely,  benyomások,  érzések, 

időjárás, kommunikáció és technológia 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Turisztikai látnivalók az angolszász világ legnagyobb országaiban, az angol 

nyelvű  országok  legismertebb  ételei,  italai,  étkezési  szokásai,  családi 

ünnepek az angolszász világ  legnagyobb/legismertebb                 országaiban, 

kedvenc évszak, az angolszász világ klímája, jellemző időjárása 
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KER A2 szint  minimális óraszám  90  maximális óraszám  100 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A1 szintű nyelvismeret (1. modul. 2. modul) 

A szintre jelentkezőnek 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 szint kimeneti 

követelményei 

Szövegértés  – Hallás  utáni  értés: Megérti  a  személyéhez  közvetlenül 

kapcsolódó,  gyakran  használt  szavakat  és  kifejezéseket  (pl.  személyes 

adatai,  család,  vásárlások,  szűk  környezet,  tanulás,  munka). Megérti  az 

egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét. 

 

Szövegértés – Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. 

Megtalálja  a  várható  /  konkrét  információt  a  mindennapi,  egyszerű 

szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti 

a rövid, egyszerű magánleveleket. 

 

Beszéd  –  Társalgás:  Az  egyszerű,  rutinszerű  helyzetekben  egyszerű  és 

közvetlen  módon  cserél  információt  mindennapi  tevékenységekről  vagy 

témákról.  A  nagyon  rövid  információcserére  még  akkor  is  képes,  ha 

egyébként  nem  ért meg  eleget  ahhoz,  hogy  a  társalgásban  folyamatosan 

részt vegyen. 

 

Beszéd  –  Folyamatos beszéd: Egyszerű  eszközökkel  és mondatokkal  tud 

beszélni  a  családjáról  és  más  személyekről,  életkörülményeiről, 

tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről. 

 

Írás: Tud  rövid,  egyszerű  jegyzetet,  üzenetet  vagy magánjellegű,  például 

köszönőlevelet írni. 

 

 

 

A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

   birtokos névmások 

 can/can’t segédige használata 

 folyamatos múlt idő 

 egyszerű  múlt  idő  és  folyamatos  múlt  idő  használatának 

összevetése 

 melléknevek fokozása 

 have to, must, need to, mustn’t  segédigék használata 

 some és any használata 

 going to szerkezet használata jövő idő kifejezésére 

 befejezett jelen idő gyakorlása 

 used to szerkezet használata 

 egyszerű jövő idő 

 időhatározók 

 mellékmondatok when és if kötőszóval 

 might segédige használata 

 alapfokú hasonlítások (pl. as…as) 
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A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

   Saját ország és település bemutatása 

 Múltbeli események leírása 

 Házi munka 

 Ételek 

 Utazás 

 Lakóhely 

 Technika hétköznapi szerepe, szabadidő 

 Sport 

 Vásárlás 

 

 

A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

   Turisztikai látnivalók az angolszász világban 

 A fővárosok, illetve a nagyvárosok (pl. London, Washington, New 

York, Sydney, Dublin) legfontosabb látnivalói 

 Tipikus szabadidős tevékenységek az angolszász világban 

 Nagyobb országok/kultúrák közti eltérések 

 Híres szakácsok és éttermek az angolszász világban 

 Emléktárgyak, helyi/országos jellegzetességek 

 Közösségi közlekedés az angolszász világ legnagyobb/legismertebb 

országaiban  (Egyesült  Királyság,  Egyesült  Államok,  Kanada, 

Ausztrália, Írország) 

 Híres sportolók és ismert sportesemények helyszínei az Egyesült 

Királyságban és az Egyesült Államokban 

 Egészséges életmód az angolszász országokban 
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A2.1. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás  utáni  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudjon  érteni  kifejezéseket  és  a 

leggyakrabban előforduló szavakat a számára fontos dolgokkal, pl. nagyíon 

alapvető  személyes  és  családdal  kapcsolatos  információval,  vásárlással, 

munkahellyel kapcsolatban. 

Olvasás  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudja  találni  a  keresett  információt 

egyszerű, mindennapi szövegekben, például hirdetésekben, szórólapokon, 

étlapon és menetrendben.  

Beszédkészség:  a  nyelvtanuló  egyszerű,  hétköznapi  helyzetekben  képes 

legyen korlátozott mértékű információcserére alapvető mondatszerkezetek, 

betanult fordulatok, rövid szócsoportok és beszédfordulatok segítségével. 

Íráskészség: a nyelvtanuló meg tudjon írni a mindennapi ügyekre és a 

mindennapi szükségletekre vonatkozó rövid, egyszerű feljegyzéseket és 

üzeneteket. 

Nyelvtani ismeretek: 

birtokos  névmások,  can/can’t  segédige  használata,  folyamatos  múlt  idő, 

egyszerű múlt idő és folyamatos múlt idő használatának összevetése, some 

és  any  használata,  going  to  szerkezet  használat,  jövő  idő  kifejezésére, 

befejezett  jelen  idő  gyakorlása,  időhatározó,  alapfokú  hasonlítások  (pl. 

as…as) 

Témakörök és szókincs: 

Múltbeli események leírása, házi munka, ételek, utazás, lakóhely 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Tipikus szabadidős tevékenységek az angolszász világban, híres szakácsok 

és  éttermek  az  angolszász  világban,  emléktárgyak,  helyi/országos 

jellegzetességek,  közösségi  közlekedés  az  angolszász  világ 

legnagyobb/legismertebb  országaiban  (Egyesült  Királyság,  Egyesült 

Államok, Kanada, Ausztrália,  Írország,  egészséges  életmód  az  angolszász 

országokban 
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A2.2. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás  utáni  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudjon  érteni  a  rövid,  világos  és 

egyszerű üzenetek és bejelentések főbb pontjait. 

Olvasás értés: a nyelvtanuló meg tudjon érteni rövid, egyszerű szövegeket 

és magánleveleket. 

Beszédkészség: a nyelvtanuló tudjon egyszerű nyelvi eszközöket használva 

beszélni  saját  hátteréről,  szűkebb  környezetéről  és  a  közvetlen 

szükségleteivel  kapcsolatos  dolgokról.  Fel  tud  tenni  kérdéseket  és  tud 

egyszerű állításokra reagálni. 

Íráskészség: a résztvevő meg tudjon írni nagyon egyszerű magánlevelet, 

például írásban köszönetet tudjon mondani valakinek valamiért. 

Nyelvtani ismeretek: 

melléknevek  fokozása,  have  to,  must,  need  to,  mustn’t,  segédigék 

használata,  befejezett  jelen  idő  gyakorlása,  used  to  szerkezet  használata, 

egyszerű  jövő idő, mellékmondatok when és if kötőszóval, might segédige 

használata 

Témakörök és szókincs: 

Saját  ország  és  település  bemutatása,  technika  hétköznapi  szerepe, 

szabadidő, sport, vásárlás 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Turisztikai  látnivalók  az  angolszász  világban,  a  fővárosok,  illetve  a 

nagyvárosok  (pl.  London,  Washington,  New  York,  Sydney,  Dublin) 

legfontosabb  látnivalói,  nagyobb  országok/kultúrák  közti  eltérések,  híres 

sportolók és ismert sportesemények helyszínei az Egyesült Királyságban és 

az Egyesült Államokban 
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KER B1 szint  minimális óraszám  160  maximális óraszám  180 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A 1. szintű nyelvismeret (1. modul, 2. modul) és A 2. szintű nyelvismeret (1. 

modul, 2. modul) 

A szintre jelentkezőnek 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 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 

   egyszerű  jelen  idő  és  folyamatos  jelen  idő  használatának 

összevetése 

 egyszerű  múlt  idő  és  folyamatos  múlt  idő  használatának 

összevetése 

 megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek (much/many/a 

lot of, stb.) 

 kérdő  és  tagadó  mondatok  ismétlése  és  használatuk 

rendszerezése 

 felkiáltó mondatok 

 összetett főnevek képzése 

 összetett melléknevek képzése 

 folyamatos befejezett jelen idő 

 befejezett  jelen  idő  és  folyamatos  befejezett  jelen  idő 

használatának összevetése 

 too/enough használata 

 absolutely, rather + melléknév szerkezet 

 befejezett múlt idő 

 módbeli segédigék: can/could, might/may 

 utókérdések 

 the + melléknév szerkezet többes szám/csoportok kifejezésére 

 szenvedő szerkezet 

 make  ill.  do  igékkel  használt  állandósult  szókapcsolatok, 

kifejezések 

 feltételes mellékmondatok 

 gerund és főnévi igenév használata 

 célhatározói mellékmondat kifejezése főnévi igenévvel 

 függő beszéd 

 módbeli segédigék: must, should, would 

 módbeli segédigék a múltban: should have done, would have 

done 

 kötőszók until/till, as long as, since, when, stb. 

 whatever, whenever, whichever, whoever, wherever 

 ing /‐ed: interested/interesting típusú szavak 
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

   Tánc és zene 

 Étkezés: ételek és étkezési szokások 

 Technika és életmód 

 Társadalmi kérdések: generációk; férfi és női szerepek, stb. 

 Utazás és szünidő 

 Filmek 

 Személy bemutatása, jellemzése 

 Városi és vidéki élet főbb jellemzői 

 Környezetvédelem 

 Múlt és jelenbeli események: ünnepek, nevezetes események 

 Média 

 Egyéni és társas kapcsolatok 

 Rokonok, ismerősök, barátok 

 Osztály‐/évfolyam‐/ munkatársak 

 Család 

 Családi események/ ünnepek 

 Lakás/lakóhely 

 Házimunka 

 Utazás/közlekedés 

 Közlekedési eszközök 

 Jegyváltás/utazás/útiokmányok 

 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 

 Könyvek és olvasás szerepe 
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

   Táncművészet az angolszász világban 

 Híres angol/amerikai felfedezők, feltalálók 

 Filmsztárok és médiaszemélyiségek az angolszász világban 

 Népszerű filmek 

 Ünnepek, nevezetes események az angolszász világban 

 Híres angolszász írók, költők 

 Alapvető  gyakorlati  információk  a  forrás‐  és  a  célnyelvi 

országgal kapcsolatosan (időjárás, pénznem, étkezési szokások, 

napi időbeosztás, 

 Ünnepnapok, vásárlási lehetőségek stb.) 

 Turisztikai nevezetességek 

  Szálláslehetőségek/éttermek 

 

 

A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek 

  Akkreditált  kétnyelvű  nyelvvizsgákon  B1  szinten  előforduló 

feladattípusok megismertetése, begyakorlása: 

szövegértés feleletválasztós tesztekkel 

szövegértés kérdések alapján 

kérdőív kitöltése 

formanyomtatvány kitöltése 

levélírás (baráti és félhivatalos levél) 

e‐mail írása 

hallás  utáni  értési  feladatok  (kérdés‐válasz,  hiányzó  információ 

keresése, feleletválasztás) 

képleírás 

szituációs párbeszédek 
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B1.1. modul   

Minimum óraszám  80 

Maximum óraszám  90 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás  utáni  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudja  érteni  a  világos,  köznyelvi 

beszéd  főbb  gondolatait,munkahellyel,  iskolával  szabadidővel  stb. 

kapcsolatos ismerős témákban. 

Olvasás  értés:  a  nyelvtanuló meg  tudja  érteni  a mindennapi  élettel  vagy 

munkával kapcsolatos szövegeket. 

Beszédkészség:  a  nyelvtanuló  el  tudjon  boldogulni  a  legtöbb  olyan 

helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik.  

Íráskészség: a nyelvtanuló tudjon egyszerű szövegeket írni ismerős vagy 

érdeklődési körébe tartozó témában. 

Nyelvtani ismeretek: 

egyszerű  jelen  idő  és  folyamatos  jelen  idő  használatának  összevetése, 

egyszerű  múlt  idő  és  folyamatos  múlt  idő  használatának  összevetése, 

megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek (much/many/a lot of, stb.), 

kérdő és tagadó mondatok ismétlése és használatuk rendszerezése, felkiáltó 

mondatok,  összetett  főnevek  képzése,  összetett  melléknevek  képzése, 

folyamatos befejezett  jelen  idő, befejezett  jelen  idő és folyamatos befejezett 

jelen  idő  használatának  összevetése,  too/enough  használata,  absolutely, 

rather  +  melléknév  szerkezet,  befejezett  múlt  idő,  módbeli  segédigék: 

can/could,  might/may,  utókérdések,  the  +  melléknév  szerkezet  többes 

szám/csoportok kifejezésére, módbeli segédigék: must, should, would 

Témakörök és szókincs: 

Tánc és zene, étkezés: ételek és étkezési szokások, utazás és szünidő, filmek, 

személy bemutatása, jellemzése, városi és vidéki élet főbb jellemzői, múlt és 

jelenbeli  események: ünnepek, nevezetes  események,  rokonok,  ismerősök, 

barátok,  osztály‐/évfolyam‐/  munkatársak,  család,  családi  események/ 

ünnepek,  lakás/lakóhely,  házimunka,  utazás/közlekedés,  közlekedési 

eszközök,  jegyváltás/utazás/útiokmányok,  vásárlás/üzletek, 

bolt/piac/áruház,  élelmiszerek/háztartási  cikkek,  ruházat/műszaki  cikkek, 

szolgáltatások,  étterem  (étlap,  rendelés,  fizetés),  szálloda  (szobafoglalás, 

fizetés), média: televízió/rádió; újságok/folyóiratok, hobbi, tanulás/munka 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Népszerű  filmek, Ünnepek, nevezetes események az angolszász világban, 

Alapvető  gyakorlati  információk  a  forrás‐  és  a  célnyelvi  országgal 

kapcsolatosan  (időjárás,  pénznem,  étkezési  szokások,  napi  időbeosztás, 

Ünnepnapok,  vásárlási  lehetőségek  stb.),  Turisztikai  nevezetességek, 

Szálláslehetőségek/éttermek 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek: 

Akkreditált  egy‐  és  kétnyelvű  nyelvvizsgákon  B1  szinten  előforduló 

feladattípusok  megismertetése,  begyakorlása:  szövegértés  feleletválasztós 

tesztekkel,  szövegértés  kérdések  alapján,  kérdőív  kitöltése, 

formanyomtatvány  kitöltése,  levélírás  (baráti  és  félhivatalos  levél),  e‐mail 

írás,  hallás  utáni  értési  feladatok  (kérdés‐válasz,  hiányzó  információ 

keresése, feleletválasztás), képleírás, szituációs párbeszédek 
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B1.2. modul   

Minimum óraszám  80 

Maximum óraszám  90 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás utáni értés: a nyelvtanuló televízióban és rádióban aktuális témákkal 

kapcsolatos  vagy  személyes  és  szakmai  érdeklődési  körébe  tartozó 

programokban meg  tudja érteni a  főbb gondolatokat,  feltéve, ha a beszéd 

viszonylag lassú és világos. 

Olvasás  értés:  a  nyelvtanuló meg  tudja  érteni  az  olyan magánleveleket, 

amelyekben az író eseményeket, érzéseket és kívánságokat ír le. 

Beszédkészség:  a  nyelvtanuló  egyszerűen,  összefüggően  tudjon  beszélni 

olyan  témákról,  melyeket  ismer,  vagy  amelyek  érdeklődési  körébe 

tartoznak. 

Íráskészség: a nyelvtanuló tudjon élményeket vagy benyomásokat leíró 

magánleveleket írni. 

Nyelvtani ismeretek: 

szenvedő  szerkezet,  make  ill.  do  igékkel  használt  állandósult 

szókapcsolatok,  kifejezések,  feltételes mellékmondatok,  gerund  és  főnévi 

igenév használata, célhatározói mellékmondat kifejezése  főnévi  igenévvel, 

függő beszéd, módbeli segédigék a múltban: should have done, would have 

done, kötőszók until/till, as long as, since, when, stb., whatever, whenever, 

whichever, whoever, whereve, ing /‐ed: interested/interesting típusú szavak

Témakörök és szókincs: 

Technika és életmód, társadalmi kérdések: generációk; férfi és női szerepek, 

stb., környezetvédelem, egyéni és társas kapcsolatok, közlekedési eszközök, 

ruházat/műszaki cikkek, kommunikáció/kapcsolattartás, telefon (vezetékes, 

mobil),  internet  (e‐mail),  szolgáltatások,  étterem  (étlap,  rendelés,  fizetés), 

kultúra/szórakozás,  mozi,  színház,  múzeum,  idő/időjárás,  évszakok, 

egészség/betegségek,  recept/gyógyszerek/  gyógyszertár,  sport/sportolás, 

média: televízió/rádió, könyvek és olvasás szerepe 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Táncművészet  az  angolszász  világban,  híres  angol/amerikai  felfedezők, 

feltalálók, filmsztárok és médiaszemélyiségek az angolszász világban, híres 

angolszász írók, költők 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek: 

Akkreditált kétnyelvű nyelvvizsgákon B1 szinten előforduló feladattípusok 

megismertetése,  begyakorlása:  szövegértés  feleletválasztós  tesztekkel, 

szövegértés  kérdések  alapján,  kérdőív  kitöltése,  formanyomtatvány 

kitöltése,  levélírás  (baráti  és  félhivatalos  levél),  e‐mail  írása,  hallás  utáni 

értési  feladatok  (kérdés‐válasz,  hiányzó  információ  keresése, 

feleletválasztás), képleírás, szituációs párbeszédek 
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KER B2 szint  minimális óraszám  280  maximális óraszám  360 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A 1 szintű nyelvismeret (1. modul, 2. modul), A 2 szintű nyelvismeret (1. modul, 

2. modul) B1 szintű nyelvismeret (1. modul. 2. modul) 

A szintre jelentkezőnek 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 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 

   feltételes  mellékmondatok  áttekintése  és  használatuk 

rendszerezése 

 melléknév fokozás használata kifejezésekben 

 főnévi igenév passzív alakja 

 vonatkozói mellékmondatok 

 I wish szerkezet 

 kifejezések számokkal 

 ellentétes mellékmondatok 

 gerund és főnévi igenév használata 

 folyamatos befejezett jelen idő 

 Módbeli segédigék múlt ideje 

 befejezett jövő idő 

 Participle‐lel kifejezett szerkezetek 

 alárendelt tagmondatok 

 mondatrövidítés Present participle‐lel 

 fordított szórend feltételes mellékmondatokban 

 műveltetés 

 kevert típusú feltételes mondatok 
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A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

   Állatvilág 

 Technikai felfedezések 

 Kommunikációs problémák 

 Más kultúrákban élő emberek élete 

 Nyelv és kommunikáció 

 Viselkedéskultúra 

 Feladatok, projektek, tervek 

 Személyes kapcsolatok 

 Társadalmi kérdések pl. házasság, együttélés, válás, gyerekvállalás, 

stb. 

 Munkaszervezés 

 Tárgyak bemutatása 

 Problémák és megoldásuk 

 A kommunikáció formái és eszközei napjainkban 

 Munka és magánélet egyensúlya természet és tudomány kapcsolata

 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 

 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 
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A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

   Jellegzetes ételek az angolszász világban 

 Nevezetes  turisztikai  célpontok  és  látnivalók  az  angolszász 

világban 

 Híres feltalálók és találmányaik az angolszász világban 

 Jellegzetes ételek az angolszász világban 

 Nevezetes  turisztikai  célpontok  és  látnivalók  az  angolszász 

világban 

 Híres feltalálók és találmányaik az angolszász világban 

 Híres  tudósok  az  angolszász  világban  írók,  költők, művészek  az 

angolszász világ legnagyobb/legismertebb országaiban 

 Híres műalkotások az angolszász világ legnagyobb/legismertebb 

országaiban  (Egyesült  Királyság,  Egyesült  Államok,  Kanada, 

Ausztrália, Írország) 

 Oktatási rendszerek, iskolatípusok az angolszász világban 

 Híres emberek az angolszász üzleti életben  

 Az  angolszász  világ  történelmi  hagyományai/emlékei;  kulturális 

értékei 

 Országismereti  témák  angol  nyelvű  médiumokban  (napi  és 

hetilapok, televízió, rádió) – Egyesült Királyság, Egyesült Államok 

  Jeles  ünnepek  angolszász  világ  legnagyobb/legismertebb 

országaiban  (Egyesült  Királyság,  Egyesült  Államok,  Kanada, 

Ausztrália, Írország) 

 

 

A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek 

  Akkreditált  B2  szintű  nyelvvizsgák  feladatainak  megismerése  és 

begyakorlása: 

hallás  utáni  értési  feladatok  (igaz‐hamis  állítások,  kérdés‐válasz, 

feleletválasztás, mondat‐kiegészítés, információkeresés) 

képleírás (önálló témakifejtés kép alapján) 

szituációs párbeszéd (konszenzusos párbeszéd, érvelés, meggyőzés) 

levélírás (panaszlevél, információkérő levél, álláshirdetésre jelentkezés) 

fogalmazás írása adott téma alapján 

nyelvtani  tesztek  (feleletválasztás,  nyelvtani  alakok  behelyettesítése) 

szövegértési  feladatok  (címek  párosítása  szövegekkel,  hiányzó mondatok 

behelyettesítése,  kérdés‐válasz,  hiányos  mondatok  kiegészítése  szöveg 

alapján) 

fordítás angolról magyarra, magyarról angolra 

szóbeli témakifejtés, érvelés 
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B2.1. modul   

Minimum óraszám  70 

Maximum óraszám  90 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás  utáni  értés:  a  nyelvtanuló  tudjon megérteni  hosszabb  beszédeket, 

előadásokat, híreket. 

Olvasás értés:a nyelvtanuló meg  tudja érteni az összetettebb konkrét vagy 

elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét. 

Beszédkészség: a nyelvtanuló világos leírást adjon és kifejezze véleményét a 

legtöbb általános témával kapcsolatban anélkül, hogy keresgélnie kellene a 

szavakat, és ehhez néhány összetett mondatfajtát is használjon. 

Íráskészség: a nyelvtanuló tudjon írott szöveget alkotni érdeklődési körébe 

tartozó, és a számára releváns szakmai nyelvhasználatra jellemző 

témákban. 

Nyelvtani ismeretek: 

feltételes  mellékmondatok  áttekintése  és  használatuk  rendszerezése, 

melléknév fokozás használata kifejezésekben, főnévi igenév passzív alakja, 

vonatkozói mellékmondatok, I wish szerkezet 

Témakörök és szókincs: 

Állatvilág,  technikai  felfedezések,  kommunikációs  problémák,  más 

kultúrákban élő emberek élete, nyelv és kommunikáció, viselkedéskultúra, 

feladatok, projektek, tervek, személyes kapcsolatok, társadalmi kérdések pl. 

házasság, együttélés, válás, gyerekvállalás, stb., munkaszervezés 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Jellegzetes ételek az angolszász világban, nevezetes turisztikai célpontok és 

látnivalók  az  angolszász  világban,  híres  feltalálók  és  találmányaik  az 

angolszász világban 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek: 

Akkreditált  B2  szintű  nyelvvizsgák  feladatainak  megismerése  és 

begyakorlása: 

hallás  utáni  értési  feladatok  (igaz‐hamis  állítások,  kérdés‐válasz, 

feleletválasztás, mondat‐kiegészítés, információkeresés) 

képleírás (önálló témakifejtés kép alapján) 

szituációs párbeszéd (konszenzusos párbeszéd, érvelés, meggyőzés) 

levélírás (panaszlevél, információkérő levél, álláshirdetésre jelentkezés) 

fogalmazás írása adott téma alapján 

nyelvtani  tesztek  (feleletválasztás,  nyelvtani  alakok  behelyettesítése) 

szövegértési  feladatok  (címek  párosítása  szövegekkel,  hiányzó mondatok 

behelyettesítése,  kérdés‐válasz,  hiányos  mondatok  kiegészítése  szöveg 

alapján) 

fordítás angolról magyarra, magyarról angolra 

szóbeli témakifejtés, érvelés 
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B2.2. modul   

Minimum óraszám  70 

Maximum óraszám  90 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás utáni értés: a nyelvtanuló hosszabb szövegekből is ki tudja szűrni a 

lényeges gondolatokat. 

Olvasás  értés:  a  nyelvtanuló  tudjon  megérteni  cikkeket,  beszámolókat 

általános és számára releváns szaknyelvi témákban is. 

Beszédkészség:  a  nyelvtanuló  tudjon  hatékonyan  részt  venni  általános 

témájú  és  számára  releváns  szakmai  témájú  beszélgetésben,  folyékonyan 

tudjon beszélni, ha nehézsége van,  azt  egyéb nyelvi  eszközökkel  át  tudja 

hidalni, a társalgás ne akadjon el miatta. 

Íráskészség: a nyelvtanuló olyan esszét vagy beszámolót tudjon írni, 

amelyben információt közvetít és egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen 

szóló érveket fel tudjon sorakoztatni. 

Nyelvtani ismeretek: 

kifejezések számokkal, ellentétes mellékmondatok, gerund és főnévi igenév 

használata, folyamatos befejezett jelen idő 

Témakörök és szókincs: 

Tárgyak bemutatása, problémák és megoldásuk, a kommunikáció formái és 

eszközei napjainkban, munka és magánélet egyensúlya természet és 

tudomány kapcsolata, divat/öltözködés/szépségápolás, társas kapcsolatok 

otthon és a munkahelyen, család, generációk kapcsolata/ együttélése, 

házasság/válás/együttélési formák, lakás/lakóhely 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Jellegzetes ételek az angolszász világban, nevezetes turisztikai célpontok és 

látnivalók  az  angolszász  világban,  híres  feltalálók  és  találmányaik  az 

angolszász világban 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek: 

Akkreditált  B2  szintű  nyelvvizsgák  feladatainak  megismerése  és 

begyakorlása: 

hallás  utáni  értési  feladatok  (igaz‐hamis  állítások,  kérdés‐válasz, 

feleletválasztás, mondat‐kiegészítés, információkeresés) 

képleírás (önálló témakifejtés kép alapján) 

szituációs párbeszéd (konszenzusos párbeszéd, érvelés, meggyőzés) 

levélírás (panaszlevél, információkérő levél, álláshirdetésre jelentkezés) 

fogalmazás írása adott téma alapján 

nyelvtani  tesztek  (feleletválasztás,  nyelvtani  alakok  behelyettesítése) 

szövegértési  feladatok  (címek  párosítása  szövegekkel,  hiányzó mondatok 

behelyettesítése,  kérdés‐válasz,  hiányos  mondatok  kiegészítése  szöveg 

alapján) 

fordítás angolról magyarra, magyarról angolra 

szóbeli témakifejtés, érvelés 
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B2.3. modul   

Minimum óraszám  70 

Maximum óraszám  90 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás  utáni  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudja  érteni  a  legtöbb  televíziós 

hírműsort és az aktuális témákkal kapcsolatos programokat. 

Olvasás  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudja  érteni  az  aktuális  ügyekre 

vonatkozó  cikkeket  és  beszámolókat,  amelyekben  a  szerző  egy  adott 

problémával  kapcsolatban  állást  foglal  vagy  egy  bizonyos  nézőpontot 

képvisel. 

Beszédkészség:  a  nyelvtanuló  összefüggően,  logikus  felépítéssel  tudja 

kifejezni szóban a véleményét, főleg a számára ismert témákban. 

Íráskészség: a nyelvtanuló olyan levelet tudjon írni, amelyekben események 

és élmények személyes jelentőségét hangsúlyozza. 

Nyelvtani ismeretek: 

Módbeli  segédigék múlt  ideje,  befejezett  jövő  idő,  participle‐lel  kifejezett 

szerkezetek, alárendelt tagmondatok 

Témakörök és szókincs: 

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, 

idő/időjárás 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Híres tudósok az angolszász világban írók, költők, művészek az angolszász 

világ  legnagyobb/legismertebb  országaiban,  híres  műalkotások  az 

angolszász  világ  legnagyobb/legismertebb    országaiban  (Egyesült 

Királyság,  Egyesült  Államok,  Kanada,  Ausztrália,  Írország),  oktatási 

rendszerek,  iskolatípusok  az  angolszász  világban,  híres  emberek  az 

angolszász üzleti életben  

Egyéb ismeretek, készségek, képességek: 

Akkreditált  B2  szintű  nyelvvizsgák  feladatainak  megismerése  és 

begyakorlása: 

hallás  utáni  értési  feladatok  (igaz‐hamis  állítások,  kérdés‐válasz, 

feleletválasztás, mondat‐kiegészítés, információkeresés) 

képleírás (önálló témakifejtés kép alapján) 

szituációs párbeszéd (konszenzusos párbeszéd, érvelés, meggyőzés) 

levélírás (panaszlevél, információkérő levél, álláshirdetésre jelentkezés) 

fogalmazás írása adott téma alapján 

nyelvtani  tesztek  (feleletválasztás,  nyelvtani  alakok  behelyettesítése) 

szövegértési  feladatok  (címek  párosítása  szövegekkel,  hiányzó mondatok 

behelyettesítése,  kérdés‐válasz,  hiányos  mondatok  kiegészítése  szöveg 

alapján) 

fordítás angolról magyarra, magyarról angolra 

szóbeli témakifejtés, érvelés 
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B2.4. modul   

Minimum óraszám  70 

Maximum óraszám  90 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás utáni értés: a nyelvtanuló meg  tudjon érteni anyanyelvi beszélőket 

személyesen, általános és szakmai témában is. 

Olvasás értés:. a nyelvtanuló tudjon könnyen olvasni hétköznapi témákban 

szövegeket, a legtöbb elbeszélést és népszerű irodalmi műveket. 

Beszédkészség:  a  nyelvtanuló  folyamatos  és  természetes  módon  olyan 

szintű  interakciót  tudjon  folytatni anyanyelvi beszélővel, hogy az egyikük 

számára sem megterhelő. 

Íráskészség:  tudjon  írni  fogalmazást,  leveleket  –  magán‐  és  hivatalos 

levelezésben  –  dolgozatokat,  beszámolókat.  Írásban  logikus  szerkezetet 

tudjon használni,  tudjon érvelni. Tudja használni a kötőszavak változatos 

körét a gondolatok közötti viszonyok világos kifejezésére viszonylag helyes 

központozással és helyesírással. 

Nyelvtani ismeretek: 

mondatrövidítés  Present  participle‐lel,  fordított  szórend  feltételes 

mellékmondatokban, műveltetés, kevert típusú feltételes mondatok 

Témakörök és szókincs: 

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 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Az  angolszász  világ  történelmi  hagyományai/emlékei;  kulturális  értékei, 

országismereti  témák  angol  nyelvű  médiumokban  (napi  és  hetilapok, 

televízió,  rádió)  –  Egyesült  Királyság,  Egyesült  Államok,  jeles  ünnepek 

angolszász világ legnagyobb/legismertebb országaiban (Egyesült Királyság, 

Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Írország) 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek: 

Akkreditált  B2  szintű  nyelvvizsgák  feladatainak  megismerése  és 

begyakorlása: 

hallás  utáni  értési  feladatok  (igaz‐hamis  állítások,  kérdés‐válasz, 

feleletválasztás, mondat‐kiegészítés, információkeresés) 

képleírás (önálló témakifejtés kép alapján) 

szituációs párbeszéd (konszenzusos párbeszéd, érvelés, meggyőzés) 

levélírás (panaszlevél, információkérő levél, álláshirdetésre jelentkezés) 

fogalmazás írása adott téma alapján 

nyelvtani  tesztek  (feleletválasztás,  nyelvtani  alakok  behelyettesítése) 

szövegértési  feladatok  (címek  párosítása  szövegekkel,  hiányzó mondatok 

behelyettesítése,  kérdés‐válasz,  hiányos  mondatok  kiegészítése  szöveg 

alapján) 

fordítás angolról magyarra, magyarról angolra 

szóbeli témakifejtés, érvelés 
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KER C1 szint  minimális óraszám  280  maximális óraszám  360 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A 1 szintű nyelvismeret (1. modul, 2. modul), A2 szintű nyelvismeret (1. modul, 2. 

modul), B 1 szintű nyelvismeret (1. modul, 2. modul), B 2 szintű nyelvismeret (1. 

modul, 2. modul, 3. modul, 4. modul) 

A szintre jelentkezőnek 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 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. 

 

 

   



27 
 

 

A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

   Hangsúlyos és hangsúlytalan mondatok 

 Narratív igeidők 

 Okhatározói mellékmondatok 

 Elöljárószók áttekintése 

 Vonatkozó névmások és vonatkozói mellékmondatok 

 Kihagyás és helyettesítés 

 Frazeológiai igék 

 Idiomatikus kifejezések 

 Múltbeli  leírásokkor,  történésekkor  használatos  igeidők  és 

módbeli segédigék áttekintése 

 Jövő időt kifejező igeidők és szerkezetek áttekintése 

 Következtetésekben használt igeformák 

 Alanyi és tárgyas mellékmondatok 

 Összetett szavak 

 Kötőmód 

 Módhatározók 

 Határozói mellékmondatok áttekintése 

 Összetett melléknevek képzése 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

   Emberi természet 

 Környezetvédelem 

 Történetek, elmúlt események 

 Külső megjelenés 

 Első benyomások találkozáskor 

 Kinézethez kapcsolódó sztereotípiák 

 Érzékelés 

 Egyén szerepe a környezetvédelemben 

 Újrahasznosítás, hulladékgazdálkodás 

 Életmód 

 Étkezés és életmód szerepe az egészség szempontjából 

 Kultúra 

 Jövőbeli események 

 Sport és kultúra 

 Szokatlan sporttevékenységek 

 Ambíció, karrier 

 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 

 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 

 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.)
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

   Környezetvédelem,  védett  fajok  és  „zöld”  mozgalmak  az 

angolszász világban 

 Zenei  élet  az  angolszász  világ  legnagyobb/legismertebb 

országaiban  (Egyesült  Királyság,  Egyesült  Államok,  Kanada, 

Ausztrália, Írország) 

 Divat és stílus az angolszász világban 

 Országismereti tematikájú internetes oldalak használata 

  Az angolszász világ országainak fontosabb történelmi eseményei 

 Országismereti tematikájú tankönyvek és oktatási segédanyagok 

használata 

 Politika az angolszász világ legfontosabb/legismertebb országaiban 

(Egyesült  Királyság,  Egyesült  Államok,  Kanada,  Ausztrália, 

Írország) napjainkban 

 Bevándorlás és bevándorlás‐politika  

 Nobel‐díjasok az angolszász világ országaiban 

 Híres sportolók és csapatok az angolszász világban 

 Világhírű sportesemények 

 Az angolszász világ fontos történelmi szereplői 

 Az angolszász világ politikáját alakító politikusok  

 Globalizáció/a nemzeti sajátosságok megőrzése 

 Angol kontra kevésbé elterjedt nyelvek 

 

 

 

 

A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek 

  Az  akkreditált  C1  nyelvvizsgákon  használatos  feladattípusok 

megismerése és begyakorlása 

képleírás és témakifejtés képi stimulus alapján 

önálló szóbeli témakifejtés, érvelés 

hallás  utáni  értési  feladatok  (kérdés‐válasz,  igaz‐hamis  állítások 

hiányzó  információ keresése, hiányos mondatok pótlása, beszélők 

párosítása állításokkal) 

levélírás (hivatalos levelek) 

esszéírás, fogalmazások és történetek írása 

nyelvtani feleletválasztós tesztek 

írásbeli hibakeresés 

szövegértési  feladatok  (kérdés‐válasz,  feleletválasztás,  információ 

jegyzetelése,  hiányos  mondatok  pótlása,  hiányzó  mondatok 

szövegbe illesztése, összefoglaló párosítása szövegekkel) 

fordítás angolról magyarra, magyarról angolra 

tömörítés 
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C1.1. modul   

Minimum óraszám  70 

Maximum óraszám  90 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás utáni értés: a nyelvtanuló meg  tudja érteni általánosságban véve a 

beszélt  nyelvet,  még  akkor  is,  ha  nem  világos  szerkezetű,  és  amikor  a 

gondolatokat nem fejtik ki explicit módon. 

Olvasás  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudjon  érteni  hosszú  és  összetett 

tényszerű szövegeket. 

Beszédkészség: a nyelvtanuló folyamatosan és természetesen tudja kifejezni 

magát. 

Íráskészség: a nyelvtanuló tudjon világos és jól szerkesztett szövegeket írni. 

Nyelvtani ismeretek: 

Hangsúlyos  és  hangsúlytalan  mondatok,  narratív  igeidők,  okhatározói 

mellékmondatok, elöljárószók áttekintése 

Témakörök és szókincs: 

Emberi  természet, környezetvédelem,  történetek, elmúlt események, külső 

megjelenés,  első  benyomások  találkozáskor,  kinézethez  kapcsolódó 

sztereotípiák,  érzékelés,  egyén  szerepe  a  környezetvédelemben, 

újrahasznosítás, hulladékgazdálkodás, életmód, étkezés és életmód szerepe 

az egészség szempontjából, kultúra 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Környezetvédelem,  védett  fajok  és  „zöld”  mozgalmak  az  angolszász 

világban,  zenei  élet  az  angolszász  világ  legnagyobb/legismertebb 

országaiban  (Egyesült  Királyság,  Egyesült  Államok,  Kanada,  Ausztrália, 

Írország), divat és stílus az angolszász világban, országismereti tematikájú 

internetes oldalak használata 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek: 

Az akkreditált C1 nyelvvizsgákon használatos feladattípusok megismerése 

és  begyakorlása:  képleírás  és  témakifejtés  képi  stimulus  alapján,  önálló 

szóbeli  témakifejtés,  érvelés,  hallás  utáni  értési  feladatok  (kérdés‐válasz, 

igaz‐hamis  állítások  hiányzó  információ  keresése,  hiányos  mondatok 

pótlása,  beszélők  párosítása  állításokkal),  levélírás  (hivatalos  levelek), 

esszéírás,  fogalmazások  és  történetek  írása,  nyelvtani  feleletválasztós 

tesztek,  írásbeli  hibakeresés,  szövegértési  feladatok  (kérdés‐válasz, 

feleletválasztás,  információ  jegyzetelése,  hiányos  mondatok  pótlása, 

hiányzó  mondatok  szövegbe  illesztése,  összefoglaló  párosítása 

szövegekkel), fordítás angolról magyarra, magyarról angolra, tömörítés 
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C1.2. modul   

Minimum óraszám  70 

Maximum óraszám  90 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás  utáni  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudja  érteni  a  közérdekű 

bejelentéseket, az összetett szakirányú információt. 

Olvasás  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudjon  érteni  irodalmi  szövegeket  és 

érzékelni tudja a stílusbeli különbségeket. 

Beszédkészség: a nyelvtanuló tudja használni a különböző nyelvi formákat, 

uralja a nyelvi eszközök széles skáláját és ennek segítségével világosan és 

megfelelő stílusban fejezze ki magát. 

Íráskészség: a nyelvtanuló tudjon olyan írásbeli szövegeket alkotni, 

amelyekben viszonylag részletesen ki tudja fejteni nézőpontját. 

Nyelvtani ismeretek: 

Vonatkozó  névmások  és  vonatkozói  mellékmondatok,  kihagyás  és 

helyettesítés, frazeológiai igék, idiomatikus kifejezések 

Témakörök és szókincs: 

Jövőbeli  események,  sport  és  kultúra,  szokatlan  sporttevékenységek, 

ambíció,  karrier,  társas  kapcsolatok;  együttélési  formák, 

nemzetiségek/kisebbségek,  család,  túlnépesedés/népességfogyás, 

lakás/lakóhely,  lakáshelyzet,  utazás/közlekedés,  a  városi  közlekedés 

problémái 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Az  angolszász  világ  országainak  fontosabb  történelmi  eseményei, 

országismereti tematikájú tankönyvek és oktatási segédanyagok használata, 

Politika  az  angolszász  világ  legfontosabb/legismertebb  országaiban 

(Egyesült  Királyság,  Egyesült  Államok,  Kanada,  Ausztrália,  Írország) 

napjainkban, Bevándorlás és bevándorlás‐politika  

Egyéb ismeretek, készségek, képességek: 

Az akkreditált C1 nyelvvizsgákon használatos feladattípusok megismerése 

és  begyakorlása:  képleírás  és  témakifejtés  képi  stimulus  alapján,  önálló 

szóbeli  témakifejtés,  érvelés,  hallás  utáni  értési  feladatok  (kérdés‐válasz, 

igaz‐hamis  állítások  hiányzó  információ  keresése,  hiányos  mondatok 

pótlása,  beszélők  párosítása  állításokkal),  levélírás  (hivatalos  levelek), 

esszéírás,  fogalmazások  és  történetek  írása,  nyelvtani  feleletválasztós 

tesztek,  írásbeli  hibakeresés,  szövegértési  feladatok  (kérdés‐válasz, 

feleletválasztás,  információ  jegyzetelése,  hiányos  mondatok  pótlása, 

hiányzó  mondatok  szövegbe  illesztése,  összefoglaló  párosítása 

szövegekkel), fordítás angolról magyarra, magyarról angolra, tömörítés 
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C1.3. modul   

Minimum óraszám  70 

Maximum óraszám  90 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás  utáni  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudja  érteni  az  előadásokat, 

eszmecseréket és vitákat. 

Olvasás készség: a nyelvtanuló meg  tudja érteni a szakterületén kívül eső 

új,  ismeretlen  eszközre  vagy  eljárásra  vonatkozó  összetett  használati 

útmutatókat. 

Beszédkészség: a nyelvtanuló ki  tudja  fejezni magát  témák széles körében 

anélkül, hogy mondanivalóját korlátozni kellene. 

Íráskészség: a nyelvtanuló tudjon levélben, esszében vagy beszámolókban 

összetett témákról írni és ki tudja hangsúlyozni a számára legfontosabb 

gondolatokat. 

Nyelvtani ismeretek: 

Múltbeli  leírásokkor,  történésekkor  használatos  igeidők  és  módbeli 

segédigék áttekintése,  jövő időt kifejező igeidők és szerkezetek áttekintése, 

következtetésekben használt igeformák, alanyi és tárgyas mellékmondatok 

Témakörök és szókincs: 

Közlekedés  és  környezetvédelem,  vásárlás/üzletek,  a  fogyasztói 

társadalom,  vásárlás  hitelre/  kártyával/interneten, 

kommunikáció/kapcsolattartás,  a  szolgáltatóipar  szerepe,  jelentősége, 

elektronikus  szolgáltatások/online  rendelés,  kultúra/szórakozás, 

idő/időjárás,  természeti  katasztrófák  és  következményeik, 

egészség/betegségek 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Nobel‐díjasok az angolszász világ országaiban, híres sportolók és csapatok 

az  angolszász  világban,  világhírű  sportesemények,  az  angolszász  világ 

fontos történelmi szereplői 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek: 

Az akkreditált C1 nyelvvizsgákon használatos feladattípusok megismerése 

és  begyakorlása:  képleírás  és  témakifejtés  képi  stimulus  alapján,  önálló 

szóbeli  témakifejtés,  érvelés,  hallás  utáni  értési  feladatok  (kérdés‐válasz, 

igaz‐hamis  állítások  hiányzó  információ  keresése,  hiányos  mondatok 

pótlása,  beszélők  párosítása  állításokkal),  levélírás  (hivatalos  levelek), 

esszéírás,  fogalmazások  és  történetek  írása,  nyelvtani  feleletválasztós 

tesztek,  írásbeli  hibakeresés,  szövegértési  feladatok  (kérdés‐válasz, 

feleletválasztás,  információ  jegyzetelése,  hiányos  mondatok  pótlása, 

hiányzó  mondatok  szövegbe  illesztése,  összefoglaló  párosítása 

szövegekkel), fordítás angolról magyarra, magyarról angolra, tömörítés 
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C1.4. modul   

Minimum óraszám  70 

Maximum óraszám  90 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás utáni  értés:  a nyelvtanuló meg  tudja  érteni különösebb  erőfeszítés 

nélkül  a televíziós programokat, rögzített hanganyagot és filmeket. 

Olvasás készség: a nyelvtanuló fel tudja ismerni írott szövegben az apróbb 

részleteket,  beleértve  a  nem  explicit  módon  kifejezett  attitűdöket  és 

véleményeket. 

Beszédkészség:  : a nyelvtanuló  tudja a nyelvet  rugalmasan és hatékonyan 

használni társasági, tanulmányi és szakmai célokra. 

Íráskészség: a nyelvtanuló tudjon különböző fajta szövegeket írni a leendő 

olvasónak megfelelő magabiztos és személyes stílusban. 

Nyelvtani ismeretek: 

Összetett  szavak,  kötőmód,  módhatározók,  határozói  mellékmondatok 

áttekintés, összetett melléknevek képzése 

Témakörök és szókincs: 

Sport,  profizmus  a  sportban;  sportesemények,  média,  közszolgálati  és 

kereskedelmi  tv/rádió,  a  tájékoztatás  objektivitása,  pártatlansága,  hobbi, 

hagyományőrzés,  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.) 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Az  angolszász világ politikáját  alakító politikusok, globalizáció/a nemzeti 

sajátosságok megőrzés, angol kontra kevésbé elterjedt nyelvek 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek: 

Az akkreditált C1 nyelvvizsgákon használatos feladattípusok megismerése 

és  begyakorlása,  képleírás  és  témakifejtés  képi  stimulus  alapján,  önálló 

szóbeli  témakifejtés,  érvelés,  hallás  utáni  értési  feladatok  (kérdés‐válasz, 

igaz‐hamis  állítások  hiányzó  információ  keresése,  hiányos  mondatok 

pótlása,  beszélők  párosítása  állításokkal),  levélírás  (hivatalos  levelek), 

esszéírás,  fogalmazások  és  történetek  írása,  nyelvtani  feleletválasztós 

tesztek,  írásbeli  hibakeresés,  szövegértési  feladatok  (kérdés‐válasz, 

feleletválasztás,  információ  jegyzetelése,  hiányos  mondatok  pótlása, 

hiányzó  mondatok  szövegbe  illesztése,  összefoglaló  párosítása 

szövegekkel), fordítás angolról magyarra, magyarról angolra, tömörítés 

 

 

   



34 
 

 

KER C2 szint  minimális óraszám  210  maximális óraszám  240 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A 1 szintű nyelvismeret (1. modul, 2. modul), A 2 szintű nyelvismeret (1. modul, 

2. modul), B 1 szintű nyelvismeret (1. modul, 2. modul), B 2 szintű nyelvismeret ( 

1. modul, 2. modul, 3. modul, 4. modul) C 1 szintű nyelvismeret (1. modul, 2. 

modul, 3. modul, 4. modul) 

A szintre jelentkezőnek 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 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. 
 

 

A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

   mellérendelő  összetett  mondatok  áttekintése  (kapcsolatos,  ellentétes, 

választó, következtető, magyarázó mellérendelés) 

 az elöljárós szerkezetek rendszerező áttekintése 

 az alárendelő összetett mondatok áttekintése: that kötőszós mellékmondat; 

wh‐elemmel  bevezetett  mellékmondat;  főnévi  igeneves  mellékmondat; 

gerundiumos mellékmondat 

 szóképzés, szócsaládok 

 könnyen összekeverhető és gyakran rosszul használt szavak és kifejezések 

(affect – effect; alternately – alternatively; complement – 

compliment; convince – persuade; historic – historical, etc.) 

  határozói mellékmondatok áttekintése: időhatározói, helyhatározói, 

 okhatározói, célhatározói, eredményhatározói, módhatározói 

 mellékmondatok 

 főnévi és melléknévi igeneves, gerundiumos határozói 

 mellékmondatok áttekintése 

 állítmány nélküli határozói mellékmondatok áttekintése 

  alany és állítmány nélküli határozói mellékmondatok áttekintése 



35 
 

A KER C2 szint tartalmi 

követelményei 
Témakörök és szókincs 

   Az egyén és a család, vér szerinti és nem vér szerinti kapcsolat 

 A lelki alkatra és állapotra vonatkozó idiomatikus és metaforikus 

kifejezések 

 Gasztronómiai kifejezések, ínyencségek elnevezései 

  Az életciklussal kapcsolatos specifikusabb hivatalos okmányok 

 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 

 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 

 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. 

 

A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

   Az  angolszász  világ  legfontosabb/legismertebb  országainak 

(Egyesült  Királyság,  Egyesült  Államok,  Kanada,  Ausztrália, 

Írország) gazdaságpolitikája 

  A hallgatói/munkavállalói mobilitással kapcsolatos ismeretek 

 A kortárs irodalmi élet szereplői az angolszász világ 

 Legfontosabb/legismertebb  országaiban  (Egyesült  Királyság, 

Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Írország) 

  Bevándorlók és kisebbségek helyzete az angolszász világ 

legfontosabb/legismertebb  országaiban  (Egyesült  Királyság, 

Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Írország) 

  Művészvilág az angolszász világban 

 Főbb politikai szereplők az angolszász világban 

 Az angol nyelv és angolszász kultúra szerepe a világban: gazdaság, 

politika, diplomácia, társadalmi és kulturális modellek 
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek 

   Proficiency  vizsgák  feladatainak  megismertetése  és 

begyakoroltatása 

 

C2.1. modul   

Minimum óraszám  70 

Maximum óraszám  80 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás utáni értés: a nyelvtanuló meg tudjon érteni bármilyen fajta beszélt 

nyelvet akár élőben hallja, akár a médiában. 

Olvasás  készség:  a nyelvtanuló meg  tudjon  érteni majdnem minden  fajta 

szöveget. 

Beszédkészség:  a  nyelvtanuló  erőfeszítés  nélkül  részt  tudjon  venni 

bármilyen társalgásban vagy beszélgetésben. 

Íráskészség: a nyelvtanuló tudjon világos, gördülékeny és megfelelő stílusú 

szöveget írni. 

 Nyelvtani ismeretek: 

mellérendelő  összetett  mondatok  áttekintése  (kapcsolatos,  ellentétes, 

választó, következtető, magyarázó mellérendelés), az elöljárós szerkezetek 

rendszerező áttekintése, az alárendelő összetett mondatok áttekintése: that 

kötőszós  mellékmondat;  wh‐elemmel  bevezetett  mellékmondat;  főnévi 

igeneves  mellékmondat;  gerundiumos  mellékmondat,  szóképzés, 

szócsaládok, könnyen összekeverhető  és gyakran  rosszul használt  szavak 

és  kifejezések  (affect  –  effect;  alternately  –  alternatively;  complement  –

compliment;  convince  –  persuade;  historic  –  historical,  etc.),    határozói 

mellékmondatok áttekintése: időhatározói, helyhatározói, célhatározói 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Az  angolszász  világ  legfontosabb/legismertebb  országainak  (Egyesült 

Királyság,  Egyesült  Államok,  Kanada,  Ausztrália,  Írország) 

gazdaságpolitikája,  a  hallgatói/munkavállalói  mobilitással  kapcsolatos 

ismeretek,  a  kortárs  irodalmi  élet  szereplői  az  angolszász  világ 

legfontosabb/legismertebb  országaiban  (Egyesült  Királyság,  Egyesült 

Államok, Kanada, Ausztrália, Írország) 

 
  



37 
 

 
C2.2. modul   

Minimum óraszám  70 

Maximum óraszám  80 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás  utáni  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudjon  érteni  olyan  anyanyelvi 

beszélőt is, aki gyorsan beszél. 

Olvasás  készség:  a  nyelvtanuló  meg  tudjon  érteni  a  nehéz  szavakat  és 

nyelvtant tartalmazó szövegeket is. 

Beszédkészség:  a  nyelvtanuló  folyékonyan  tudjon  beszélni  és  a  kisebb 

jelentésárnyalatokat is pontosan ki tudja fejezni. 

Íráskészség: a nyelvtanuló meg tudjon fogalmazni olyan összetett leveleket, 

beszámolókat és cikkeket, amelyek az adott témát olyan hatékony logikai 

szerkezettel mutatják be, amely segíti az olvasót a fontos pontok 

felismerésében és megjegyzésében. 

Nyelvtani ismeretek: 

okhatározói,  célhatározói,  eredményhatározói,  módhatározói, 

mellékmondatok,  főnévi  és melléknévi  igeneves,  gerundiumos  határozói, 

mellékmondatok  áttekintése,  állítmány nélküli határozói mellékmondatok 

áttekintése,  alany  és  állítmány  nélküli  határozói  mellékmondatok 

áttekintése 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Bevándorlók  és  kisebbségek  helyzete  az  angolszász  világ 

legfontosabb/legismertebb  országaiban  (Egyesült  Királyság,  Egyesült 

Államok,  Kanada,  Ausztrália,  Írország),  művészvilág  az  angolszász 

világban, főbb politikai szereplők az angolszász világban, az angol nyelv és 

angolszász  kultúra  szerepe  a  világban:  gazdaság,  politika,  diplomácia, 

társadalmi és kulturális modellek 
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C2.3. modul   

Minimum óraszám  70 

Maximum óraszám  80 

Tartalmi 

követelmények 

Proficiency vizsgák feladatainak megismertetése és begyakoroltatása: 

képleírás és témakifejtés képi stimulus alapján, önálló szóbeli témakifejtés, 

érvelés, hallás utáni értési feladatok (kérdés‐válasz, igaz‐hamis állítások 

hiányzó információ keresése, hiányos mondatok pótlása, beszélők 

párosítása állításokkal), levélírás (hivatalos levelek), esszéírás, 

fogalmazások és történetek írása, nyelvtani feleletválasztós tesztek, írásbeli 

hibakeresés, szövegértési feladatok (kérdés‐válasz, feleletválasztás, 

információ jegyzetelése, hiányos mondatok pótlása, hiányzó mondatok 

szövegbe illesztése, összefoglaló párosítása szövegekkel), fordítás angolról 

magyarra, magyarról angolra, tömörítés 

Témakörök és szókincs: 

Az  egyén  és  a  család,  vér  szerinti  és  nem  vér  szerinti  kapcsolat,  a  lelki 

alkatra  és  állapotra  vonatkozó  idiomatikus  és  metaforikus  kifejezések, 

gasztronómiai  kifejezések,  ínyencségek  elnevezései,  az  életciklussal 

kapcsolatos  specifikusabb  hivatalos  okmányok,  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,  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,  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. 

 


